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I. METODOLOGIA CERCETĂRII 
 

Scop şi obiective 
 Prezentul şi viitorul aparţine tinerilor pentru că ei reprezintă forţa motrică a societăţii, agentul 
multiplelor schimbări sociale. Tinereţea este o perioadă de încercări de-a lungul căreia este dobândit 
statutul de adult, prin intermediul unor proiecte şi strategii de viitor. Or, tinereţea este o perioadă în 
viaţa un unui om în care societatea nu-l mai priveşte ca pe un copil, dar nici nu-i recunoaşte pe 
deplin statutul, rolul şi funcţiile de adult. 
 Tineretul experimentează transformările in societate, el este un factor de autoexprimare şi 
autoeducaţie care-şi instituie un sistem propriu de valori în dependenţă de percepţia realităţii sociale. 
 
 Scopul cercetării este de a cunoaşte situaţia tinerilor defavorizaţi din nordul Republicii 
Moldova, problemele cu care se confruntă aceştia în procesul de integrare socială.  
 

Cercetarea şi-a propus următoarele obiective: 
• evaluarea percepţiilor tinerilor  defavorizaţi despre viaţă;  
• analiza problemelor tinerilor defavorizaţi;  
• determinarea necesităţilor tinerilor defavorizaţi; 
• identificarea suportului oferit de Asociaţia obştească „Demos” în integrarea socială a tinerilor 

defavorizaţi; 
• înaintarea unor recomandări pentru facilitarea integrării sociale a tinerilor defavorizaţi. 

 
Volumul şi caracteristicile eşantionului  

Grupul ţintă al studiului l-au constituit tinerii defavorizaţi în vârstă de 14-30 ani din nordul 
Republicii Moldova care au beneficiat de servicii sociale în cadrul proiectului „Start în viaţa 
independentă” finanţat de Caritas Elveţia şi implementat de Asociaţia obştească „Demos”.  

 
Volumul eşantionului cantitativ a fost de 105 tineri defavorizaţi în vârstă de 14-30 ani.  
 
Eşantionul studiului calitativ a cuprins 5 tineri defavorizaţi selectaţi în dependenţă de 

următoarele variabile demografice: categoria socială, vârstă, sex, mediu de reşedinţă. 
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Instrumentele de cercetare 
Instrumentul de cercetare pentru studiul cantitativ a fost chestionarul cu răspunsuri 

precodificate şi unele întrebări deschise administrat de operatorii de interviu.  
Instrumentul de cercetare pentru studiul calitativ la constituit ghidul de interviu 

semistructurat bazat pe întrebări deschise. Interviul oferă posibilitatea cunoaşterii şi înţelegerii 
profunde a experienţelor intervievaţilor. Respectiv, interviurile s-au realizat pentru a prezenta în 
profunzime problemele, necesităţile şi traumele prin care trec tinerii defavorizaţi.  

 
Chestionarul a cuprins patru compartimente: 

• informaţie generală (date socio-demografice);  
• situaţia socio-economică a tinerilor; 
• experienţa de muncă a tinerilor; 
• nevoile informaţionale şi suportul primit din partea A.O.”Demos”. 

 
Ghidul de interviu) a fost axat pe următoarele cinci compartimente: 

• familia tânărului şi relaţia tânărului cu membrii acesteia; 
• percepţia vieţii de către tineri;  
• problemele şi necesităţile tinerilor;   
• aprecierea serviciilor sociale oferite de A.O.”Demos;  
• proiecţiile de viitor ale tinerilor. 
 

Colectarea datelor 
Colectarea datelor s-a desfăşurat în perioada 18 ianuarie - 18 februarie 2010. Atât 

chestionarea, cât şi intervievarea tinerilor a fost efectuată în sediul A.O.”Demos” în limba română.  
 
Analiza 

Pentru a obţine o situaţie exactă cu cea a beneficiarilor A.O. „Demos” datele cantitative 
culese au fost ponderate conform următorilor indicatori socio-demografici furnizaţi de către A.O. 
„Demos”: vârsta şi sexul beneficiarilor. 

Datele colectate au fost introduse în softul statistic SPSS, procesate, prelucrate şi analizate 
per total şi în funcţie de diferite categorii socio-demografice. 
 
Termeni cheie 

Tinerii. ONU desemnează ca tânăr persoana cuprinsă în intervalul de vârstă 15-24 ani. În 
Republica Moldova, conform legii cu privire la tineret, tinerii sunt persoanele în vârstă de 16-30 ani. 

   
Tinerii defavorizaţi. Categoria defavorizată este acea categorie de persoane ce se află pe o 

poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită originii sociale, fie se confruntă cu 
un comportament de respingere şi marginalizare datorită unor cauze specifice cum ar fi prezenţa 
disabilităţii, bolii cronice, infectarea cu HIV/SIDA, statutului de victimă a traficului, etc. Conform 
legii nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social, familie defavorizată este considerată familia 
care are un venit global mediu lunar mai mic decât venitul lunar minim garantat. Astfel, în prezentul 
studiu prin tineri defavorizaţi definim tinerii absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale, tinerii orfani şi 
semi-orfani, tinerii din familiile cu mulţi copii şi mamele solitare la care veniturile medii lunare sunt 
mai mici decât minimumul de existenţă, tinerii cu disabilităţi, tineri fără loc de trai, tinerii victime ale 
traficului (sexual şi exploatarea prin muncă), tinerii respinşi de către familia de origine, etc.   
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II. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A EŞANTIONULUI 
 

Eşantionul cercetării cantitative l-au constituit 105 tineri defavorizaţi în vârstă de 14-30 ani 
din regiunea de nord a Republicii Moldova. Eşantionul este reprezentativ pentru beneficiarii de 
servicii sociale oferite de A.O. „Demos” în cadrul proiectului „Star în viaţa independentă” finanţat 
de Caritas Elveţia.   

Conform vârstei, 67,5% tineri au 18-24 ani, 22,6% tineri - 14-17 ani şi 9,9% tineri peste 25 de 
ani (a se vedea Tabelul 1). La cercetare au participat 42,2% tineri de sex masculin şi 57,8% de sex 
feminin. 

Cei mai mulţi dintre tinerii intervievaţi provin din mediul urban – 60,8% şi 39,2% din mediul 
rural. Conform ocupaţiei constatăm că 38,1% din tineri sunt elevi ai şcolilor profesionale, 28,9% - 
şomeri, 24,4% - angajaţi şi 9,9% - studenţi. După categoria socială jumătate din cei intervievaţi 
provin din familii numeroase, urmaţi de tinerii orfani şi mamele celibatare. 38,8% din tinerii 
defavorizaţi în perioada efectuării studiului locuiau în chirie, 32,3% cu părinţii, 24,1% în cămine, 
4,8% la rude. 

Tabelul 1.  
Structura socio-demografică a eşantionului cantitativ 

Categorii socio-demografice 

N
um
ăr

ul
 

re
sp

on
de

nţ
ilo

r  

%
 

Vârsta 14-17 ani 24 22,6 
18-24 ani 71 67,5 
25-30 ani 10 9,9 

Sexul  
masculin 44 42,2 
feminin 61 57,8 

Mediul de reşedinţă 
rural  41 39,2 
urban 64 60,8 

Ocupaţia  

elev  40 38,8 
student 9 8,6 
angajat 26 24,4 
şomer 30 28,9 

Categoria socială 

orfan 36 34,0 
familie numeroasă 53 50,9 
mama celibatară 12 11,3 
altceva 4 3,8 

 
Eşantionul cercetării calitative l-au constituit 5 tineri defavorizaţi selectaţi în dependenţă de 

următoarele variabile demografice: categoria socială, vârsta, sexul, mediul de reşedinţă (a se vedea 
Tabelul 2).  

Tabelul 2.  
Structura socio-demografică a eşantionului calitativ 

Nr. Vârsta Sexul Mediul de 
reşedinţă 

Categoria socială 

IIA1 1 21 ani Masculin Rural Orfan  
IIA 2  19 ani Feminin Rural Semi-orfan 
IIA 3  16 ani Masculin Urban Familie numeroasă 

                                                 
1 IIA – Interviu Individual Aprofundat. 
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IIA 4 18 ani Masculin Urban Familie monoparenală 
IIA 5 20 ani Feminin Urban Familie numeroasă 
  

Istoriile beneficiarilor proiectului „Strat în viaţa independentă” sunt tragice.  
 
Caseta 1. Date despre beneficiarii proiectului 
„Am absolvit casa de copii…Am fost acolo 8 ani… La mine tata tare o bătea pe mama. Şi aşa s-a întâmplat că 
într-o zi a bătut-o foarte tare…Asta a fost într-o seară,  a bătut-o cu un lemn şi în lemnul acela erau ţinte…A 
pălit-o în cap şi mama a doua zi a murit…După aceea ne-au dus la casa de copii.” (IIA 1) 
 
„Eu de mică am trăit la internat. Am avut mamă şi tată, dar tatăl meu a decedat când aveam vârsta de 5 ani. 
Apoi, mama şi-a luat al doilea soţ şi deja am trăit cu el. Eu aveam undeva 6 ani. În clasa întâi m-au dus la 
internat… Noi suntem 3 surori de la primul tată şi am un frate de la al doilea tată şi toţi am învăţat la 
internat…Tatăl de-al doilea şi-a găsit altă femeie şi acum trăieşte cu ea.” (IIA 2) 
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 III. PERCEPŢIA VIEŢII DE CĂTRE TINERII DEFAVORIZAŢI 
Tinerii sunt cei care trebuie să se adapteze la circumstanţele vieţii şi în aceste condiţii ei 

suferă foarte mult. Ei trec de la adolescenţă la maturitate, de la instruire la viaţa profesională, de la 
starea de membru dependent la cea de membru independent al societăţii şi de cetăţean, 
confruntându-se cu multiple dificultăţi şi riscuri.  

Respectiv, în viziunea tinerilor, pentru a reuşi în viaţă ei au nevoie în primul râd de curaj, 
inteligenţă, loc de muncă în Republica Moldova, cunoştinţe în diverse domenii; în al doilea rând de 
rezultate şcolare bune şi în al treilea rând de relaţii cu persoane importante (a se vedea Tabelul 3).   
 Există însă diferenţe în opinia tinerilor în dependenţă de vârstă. Astfel, tinerii în vârstă de 14-
17 ani consideră că cele mai importante condiţii care pot asigura succesul în viaţă sunt: curajul, 
inteligenţa, cunoştinţele în diverse domenii, banii, locul de muncă în ţară; cei de 18-24 ani pun 
accentul pe inteligenţă, loc de muncă în ţară, curaj, cunoştinţe în diverse domenii, cunoaşterea unei 
limbi străine, relaţiile cu persoane importante, aspectul fizic plăcut, iar cei de peste 25 de ani – 
curajul, inteligenţa şi cunoştinţele în diverse domenii.  

  Tabelul 3. 
Condiţiile principale pentru ca un tânăr ă reuşească în viaţă 

 În primul 
rând, % 

În al doilea 
rând, % 

În al treilea 
rând, % 

Indicatorul 
sintetic,2 
puncte 

Inteligenţă  23,0 19,6 4,8 40,1 
Curaj 30,9 8,6 0 37,4 
Loc de muncă în ţară 14,5 19,3 12,4 35,2 
Cunoştinţe în diverse domenii 13,4 8,6 9,9 24,8 
Rezultate şcolare bune 4,8 20,9 0 20,5 
Bani 4,8 8,6 12,4 17,5 
Relaţii cu persoane importante 0 4,8 24,1 15,7 
Cunoaşterea unei limbi străine 4,8 0 9,6 9,6 
Să pleci peste hotare 0 4,8 8,6 7,9 
Ambiţie  0 4,8 4,8 6,0 
Aspect fizic plăcut 0 0 9,6 4,8 
Altceva  3,8 0 3,8 5,7 

 
Constatăm opinii diferite în ceea ce priveşte principalele condiţii care asigură succesul şi în 

dependenţă de sex: băieţii pun accentul pe curaj, rezultate şcolare bune, loc de muncă în ţară, iar 
fetele pe inteligenţă, curaj, loc de muncă în ţară, cunoştinţe în diverse domenii. 

Tinerii beneficiari ai serviciilor sociale prestate de A.O. „Demos” refuză să considere că sunt 
săraci, nevoiaşi. În opinia lor, există persoane într-o situaţie şi mai deplorabilă decât  a lor.  

 
Caseta 2. Percepţia bunăstării şi a sărăciei  

„Eu nu mă socot sărac. Sărac e acela care nu are acoperiş, nu are pe nimeni şi mănâncă o bucată de pâine…E atunci 
când n-ai nimic…Dar eu mă despart în bucăţi ca să nu fiu aşa. Mă duc la lucru, lucrez cu ziua, fac bani… 
 A  fi bogat înseamnă  a te îmbrăca normal, să mănânci lucruri bune, să ai de toate şi să fii în rând cu lumea...Eu 
am oleacă, nu aşa cum au alţii…Drept nu tot nou…Îmbrăcăminte iau de la neamuri pe care ei au purtat-o şi nu le 
mai trebuie.” (IIA 4)       
 

                                                 
2 Indicatorul sintetic (Indicatorul importanţei răspunsurilor) reprezintă suma ponderilor acumulate de fiecare variantă 
de răspuns, luând în consideraţie gradul de primordialitate (ponderea procentuală acumulată de fiecare variantă: la poziţia 
„în primul rând” se acordă valoarea 1, la poziţia „în al doilea rând”  -  valoarea 0,75 şi celei de a treia poziţii „în al treilea 
rând” – valoarea 0,5) Valoarea maximă pe care o poate căpăta indicatorul sintetic este de 225 puncte. 
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„Sărac eşti atunci când nu ai un loc de trai…când îţi trebuie bani să te duci să înveţi şi nu-ţi ajung bani…A fi bogat 
înseamnă să ai o casă, o familie cu care trăieşti…Omul bogat se vede după cum e îmbrăcat, după cum face 
cumpărături la magazin, după cât de des mănâncă.” (IIA 5) 
  
 În viziunea tinerilor  defavorizaţi cauzele sărăciei sunt lipsa studiilor, lipsa locurilor de 
muncă, viciile sociale (alcoolismul, narcomania, etc.), dar şi lipsa dreptăţii, lipsa unor acţiuni din 
partea celor care conduc ţara. Unii tineri însă consideră că „dacă ai să munceşti mult şi nu ai să-ţi pierzi 
credinţa”, „dacă ai să înveţi şi ai să capeţi o profesie”  poţi deveni bogat. Băieţii văd posibilitatea de depăşire 
a problemelor financiare mai mult prin muncă, iar fetele prin studii. 

Experienţa pe care o au tinerii defavorizaţi le-a influenţat enorm modalitatea de percepţie a 
vieţii, creându-le o înţelegere eronată despre aceasta. Or, 51,2% din tinerii participanţi la studiu sunt 
întru totul de acord cu enunţul că pentru a avea succes, un noroc bun este mai important decât o 
muncă asiduă, 22,0% fiind parţial de acord cu aceasta, 17,2% - parţial nu sunt de acord cu aceasta, 
4,8% şi-au exprimat dezacordul total în acest sens, iar 4,8% nu ştiu. Constatăm, că o parte 
semnificativă din tineri au speranţă şi aşteaptă să se întâmple lucruri frumoase în baza norocului. 
Totodată, menţionăm că 40,5% din cei intervievaţi sunt întru totul de acord sau parţial de acord că 
pentru a fi o persoană de succes în ziua de azi eşti forţat să faci anumite lucruri care nu sunt corecte 
(a se vedea Tabelul 4).  

Chiar dacă tinerii au beneficiat de servicii sociale din partea A.O.”Demos”, 54,8% din ei 
susţin că viaţa a devenit atât de complicată  pentru ei, încât se simt pierduţi, comparativ cu doar 
23,0% la care lucrurile merg spre bine. În aceste circumstanţe, 58,7% din beneficiari nu ştiu ce 
trebuie să facă şi cum trebuie să facă pentru a reuşi în viaţă, versus 3,8% care au anumite idei sau 
strategii în acest sens. Astfel, 14,7% din tineri se simt abandonaţi de societate, respectiv, doar 57,4% 
din tinerii intervievaţi sunt optimişti în privinţa viitorului personal (suma opţiunilor întru totul de 
acord şi parţial de acord).  

Tabelul 4. 
Cât de mult vă caracterizează următoarele enunţuri� , % 

 

În
tr

u 
to
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t 
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ţia
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l n
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D
ez
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d 
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l  

N
u 
şt
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Sunt optimist în privinţa viitorului / sunt încrezut 
în viitorul meu 18,2 39,2 18,2 9,6 14,7 

Mă simt abandonat de societate / în afara 
societăţii 9,9 4,8 50,9 25,8 8,6 

Pentru a fi o persoană de succes în ziua de azi eşti 
forţat să faci anumite lucruri care nu sunt corecte 17,5 23,0 31,6 18,2 9,6 

Viaţa a devenit atât de complicată încât mă simt 
pierdut 23,3 31,6 17,2 23,0 4,8 

Nu ştiu ce trebuie să fac şi cum să fac pentru a 
reuşi în viaţă 40,5 18,2 27,9 3,8 9,6 

Pentru a avea succes, un noroc bun este mai 
important decât o muncă asiduă 51,2 22,0 17,2 4,8 4,8 

 
Subliniem că există unele diferenţe în dependenţă de vârstă, sex, mediu de reşedinţă, 

categoria socială în ceea ce priveşte modalitatea de percepţie a vieţii. Tinerii în vârstă de 14-17 ani 
sunt mai optimişti, iar cei de 18-24 ani şi 25-30 ani într-o măsură mai mare se percep în afara 
societăţii. 
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Fetele într-o măsură mai mare consideră că viaţa le este complicată şi nu ştiu ce să facă şi 
cum să facă pentru a reuşi în viaţă. În schimb, băieţii sunt mai optimişti şi convinşi că o persoană de 
succes în ziua de azi este forţată să facă anumite lucruri incorecte.  

Tinerii din mediul rural într-o măsură mai mare îşi percep viaţa ca fiind una complicată, iar 
cei din mediul urban sunt mai încrezuţi că pot face şi anumite lucruri incorecte pentru a avea succes. 
Astfel, constatăm că tinerii din mediul rural sunt mai tradiţionalişti şi mai cumpătaţi.  

În rândul mamelor celibatare observăm, de asemenea, un optimism, determinat probabil, în 
mare parte, de responsabilitatea pentru copilul născut, dar şi încrederea nefondată că pentru a avea 
succes norocul e mai important decât munca asiduă. 

Datele colectate indică că  tinerii defavorizaţi au nevoie de ajutorul societăţii, în afară de 
necesităţile materiale, ei au nevoie de consiliere şi susţine psihologică pentru a putea înfrunta 
greutăţile cu care se confruntă. 
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IV. PROBLEMELE TINERILOR DEFAVORIZAŢI 
 Vulnerabilitatea tinerilor beneficiari ai A.O.”Demos” este aprofundată şi de faptul că 86,6% 
dintre aceştia nu-şi pot permite să consume produse din peşte sau carne în fiecare a doua zi sau după 
dorinţă; 68,1% - nu-şi permit procurarea hainelor noi, nu de mâna a doua; 53,3% - nu au încălzire 
suficientă pe timp de iarnă; 51,2% nu au posibilitatea să ia masa de cel puţin 3 ori pe zi; 46,1% nu-şi 
pot invita prietenii în ospeţie cel puţin 1 dată în lună. În cadrul interviurilor tinerii ne-au relatat 
următoarele: „de mâncat nu mănânc întotdeauna. Se întâmplă că sunt doar cu 1 cană de lapte pe zi de 
dimineaţă…”, „noi cumpărăm făină şi coacem pâine…e mai puţină cheltuială…”, „eram într-o situaţie foarte grea 
– nici gaz, nici apă, nici lumină, eram un om pierdut…” 

Se observă următoarea tendinţă specifică tinerilor în dependenţă de variabila sex – băieţii tind 
într-o măsură mai mare să ia masa de cel puţin 3 ori pe zi (54,6% comparativ cu 44,6% din fete), iar 
fetele să-şi procure haine noi (36,9% comparativ cu 25,1% din băieţi). 

De asemenea, datele studiului indică că tinerii din mediul rural se confruntă cu mai multe 
probleme: (i) nu-şi pot încălzi suficient locuinţa (61,5% comparativ cu 48,0% din mediul urban), (ii) 
nu-şi pot permite nici procurarea hainelor noi, nu de mâna a doua (90,4% comparativ cu 53,7% din 
mediul urban ). Acest lucru este caracteristic, de asemenea, mai mult elevilor şi studenţilor (a se 
vedea Figura 1). 

 Figura 1. 
Ponderea tinerilor conform mediului de reşedinţă ce au indicat CĂ NU-ŞI PERMIT 

următoarele lucruri�  
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Rural Urban  
Astfel, problemele financiare pe care le au tinerii defavorizaţi determină o alimentare precară, 

iar problemele ce ţin de îmbrăcăminte şi încălţăminte, problemele comunale frecvent îşi pun 
amprenta asupra sănătăţii acestora. 

Lipsa resurselor financiare îi determină pe tineri defavorizaţi să-şi caute un loc de muncă. 
Marea majoritate reuşesc să se angajeze. Însă, locurile de muncă la care pot accede tinerii defavorizaţi 
sunt extrem de limitate, reieşind şi din cunoştinţele şi experienţa acestora. Angajatorii nu vor să 
angajeze persoane fără experienţă de muncă, tineri, cu contracte de muncă. Astfel, cei mai mulţi 
tineri se angajează în construcţii, în calitate de hamali, menajere, dădace, la saloanele de reparaţii 
auto, lucrări agricole, croitorie, chelneri, etc.  

Angajarea tinerilor în câmpul muncii s-a produs datorită adresărilor personale ale tinerilor 
(37,7%), prin cunoscuţi (33,7%) sau ajutorului direct oferit de A.O.”Demos” în acest sens. Fetele 
mai frecvent decât băieţii află despre locurile de muncă şi se angajează singure, acelaşi fapt este 
caracteristic pentru tinerii de până la 17 ani. A.O.”Demos” ajută preponderent tinerii care  au peste 
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18 ani să se angajeze în câmpul muncii, în special pe cei din mediul urban. Aceasta se explică prin 
lipsa locurilor de muncă în localităţile rurale.  

De obicei, tinerii au activat în câmpul muncii perioade scurte de timp, situaţie cauzată de 
diferiţi factori: lipsa experienţei de muncă, probleme de adaptare, lipsa unor condiţii de muncă, 
nerespectarea prevederilor legale, etc.  

Puţini tineri angajaţi în câmpul muncii, până a fi beneficiari ai A.O. „Demos” au lucrat în 
baza unui contract de muncă, marea majoritate au avut o înţelegere verbală cu angajatorul. Lucrează 
cu contract de muncă preponderent tinerii ce sunt angajaţi actualmente în domeniul croitoriei, 
serviciilor sociale, construcţiilor, reparaţiei auto. Aceasta denotă că tinerii au fost informaţi despre 
prevederile legale de angajare în câmpul muncii, îşi cunosc drepturile şi conştientizează necesitatea  
contractului de muncă pentru viitorul lor profesional. „Eu prima dată am fost angajat legal – cu carte de 
muncă, cu poliţă, tot legal…eu nici nu ştiam cum poţi să fii angajat legal…” 

Majoritatea tinerilor lucrează în mediu 40 de ore pe săptămână. Perioada minimă este de 15 
de ore pe săptămână, maximă de 60 ore. Salariile lunare pentru munca depusă de tineri sunt de la 
500 la 3500 lei (în mediu 1500 lei) şi abia acoperă necesităţile tinerilor „din 1200 de lei – 600 de lei dau 
pe gazdă şi restul îmi rămâne. Cam greu îmi ajunge, dar încerc să mă descurc până la salariul următor”. Doar 10 la 
sută din tinerii angajaţi sunt satisfăcuţi de salariile pe care le primesc.  

 
Caseta 3. Locurile de muncă ale tinerilor 

„Am avut multe locuri de muncă…Am lucrat iniţial hamal vre-o 5luni…pe urmă m-au ridicat în post şi am lucrat 
expeditor vre-o 6 luni…Acum sunt administrator în sala de forţă. Îmi place. E mult mai plăcut să lucrezi în 
curat…n-am de dus greu, n-am de lucrat ca să trebuiască să-mi schimb hainele…Vorbeşti cu lumea şi parcă e altfel, 
parcă ieşi în lume…parcă eşti alt om…” (IIA 1) 
 
„Eu lucrez la Cupcini ca croitoreasă. Nu am învăţat de croitoreasă şi am cea mai mică categorie – 2. Salariul este 
undeva 1200 lei, plus cheltuielile pentru asistenţa medicală.” (IIA  2) 
 
„Am lucrat la vecin. Eu singur mi-am găsit loc de muncă. Iniţial nu a vrut să mă ia pentru că sunt de şcoală. Dar 
vara au avut mai mult de lucru şi aşa m-au luat. Am vopsit maşini” (IIA 3) 
 
„Lucrez ca dădacă.” (IIA 5)  
 

Tinerii au fost rugaţi să aprecieze în ce măsură sunt satisfăcuţi de unele aspecte ale vieţii lor 
pe o scală de la 1 la 10, unde 1 semnifică nesatisfacut, iar 10 foarte satisfăcut. Cel mai nesatisfăcuţi 
sunt tinerii de veniturile pe care le au şi de relaţiile cu familia (media în ambele cazuri fiind 5). Puţin 
mai satisfăcuţi sunt tinerii de condiţiile de trai, relaţiile cu localnicii şi posibilităţile de angajare în 
câmpul muncii (media în toate cazurile fiind 6). Cel mai satisfăcuţi sunt tinerii de sănătate (media 9), 
acest fapt este explicabil în ceea ce priveşte tinerii întrucât aceştia încă nu au problem grave de 
sănătate  (a se vedea Figura 2).  

În ceea ce priveşte aprecierea suportului oferit tinerilor de către oamenii simpli, primărie şi 
A.O.”Demos”, cel mai înalt tinerii au apreciat ajutorul din partea colaboratorilor „Demos” (media 
8), urmat de cel al oamenilor simpli (media 5) şi cel mai mic scor a fost înregistrat în aprecierea 
suportului din partea primăriei (media 2).  

Subiectele de discuţie cele mai frecvente pentru tinerii intervievaţi sunt: viitorul (20,6%), 
posibilităţile de distracţie (16,0%), problemele personale (15,6%), problemele şcolare (13,0%), 
modalităţile de plecare peste hotare (12,1%), posibilităţile de găsire a unui loc de muncă în ţară 
(11,2%), despre calculator şi internet (7,2%), afaceri (3,1%) etc.  
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Figura 2.  
Media gradului de satisfacţie al tinerilor faţă de aspectele sociale, economice şi de sănătate 

Sănătate; 9

Condiţii de trai; 6
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 Analiza bivariată indică că există teme de discuţie specifice tinerilor, indiferent de sex – 
viitorul şi modalităţile de plecare peste hotare; teme specifice fetelor – cum să-şi găsească un loc de 
muncă, diverse probleme personale, posibilităţile de distracţie, problemele şcolare şi teme specifice 
băieţilor – afacerile. De asemenea, există diferenţe şi în dependenţă de categoria socială: mamele 
celibatare discută mai frecvent despre cum să-şi găsească un loc de muncă, tinerii orfani despre 
calculator şi internet, modalităţile de plecare peste hotare, iar cei din familii numeroase despre 
angajare în serviciu  şi distracţii.  
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V. NECESITĂŢILE TINERILOR DEFAVORIZAŢI 
 Necesităţile informaţionale ale tinerilor defavorizaţi cuprind următoarele domenii: modul 
sănătos de viaţă (57,7%), posibilităţile de încadrare în câmpul muncii (57,4%), drepturile şi obligaţiile 
tinerilor în calitate de cetăţeni ai Moldovei (47,4%), relaţiile cu oamenii din localitate (44,3%), despre 
căsătorie şi familie, inclusiv îngrijirea copiilor (41,3%), despre relaţiile cu persoanele de sex opus în 
vederea stabilirii unor relaţii de dragoste (24,1%)3.  

Evidenţiem că necesităţile informaţionale ale tinerilor se deosebesc după vârstă. Tinerii de 
până la 17 ani sunt interesaţi în mod special de relaţiile cu oamenii din localitate, posibilităţile mai 
uşoare de încadrare în câmpul muncii şi modul sănătos de viaţă, tinerii de 18-24 ani de relaţiile cu 
persoanele de sex opus în vederea stabilirii unor relaţii de dragoste, de căsătorie şi familie, inclusiv 
creşterea şi îngrijirea copiilor, drepturile şi obligaţiunile tinerilor ca cetăţeni ai Republicii Moldova, iar 
tinerii de peste 25 de ani de relaţiile cu oamenii din localitate, drepturile şi obligaţiunile tinerilor ca 
cetăţeni ai Republicii Moldova, modul sănătos de viaţă (a se vedea Figura 3).  

Figura 3. 
Necesităţile informaţionale ale tinerilor după categoriile de vârstă, % 

32.8%

7.9%

32.7%

34.1%

18.3%
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Despre căsătorie şi familie; Creşterea şi îngrijirea copiilor;

Până la 18 ani 18-24 ani Peste 25 ani
 

 
Necesităţile informaţionale la fete sunt mai mari decât la băieţi şi se deosebesc. Astfel, fetele 

au nevoie de informaţii în domeniul drepturilor şi obligaţiunilor ca cetăţeni ai Republicii Moldova 
(75,5%), căsătoriei şi familiei, creşterii şi îngrijirii copiilor (67,5%), modului sănătos de viaţă (66,8%), 
relaţiilor cu o persoană de sex opus în vederea stabilirii unei relaţii de dragoste (60,0%), iar băieţii 
privind încadrarea mai uşoară în câmpul muncii (53,3%), relaţiile cu oamenii din comunitate (43,3%), 
de relaţiile cu o persoană de sex opus în vederea stabilirii uni relaţii de dragoste (40,0%) (a se vedea 
Figura 4).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Tinerii au avut posibilitatea să aleagă mai multe variante de răspuns, de aceea numărul opţiunilor tinerilor este mai mare 
de 100%. 
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Figura 4.  

Necesităţile informaţionale ale tinerilor pe sexe, % 
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Subliniem, că activităţile informaţionale oferite în cadrul proiectului „Start în viaţa 

independentă” finanţat de Caritas Elveţia au fost axate anume pe aceste domenii. De  serviciile 
informaţionale organizate 1 dată de săptămână în cadrul Şcolii Zilei de Odihnă. au beneficiat 86,6% 
din tinerii intervievaţi.  

În acelaşi timp, tinerii au menţionat şi alte teme care doresc să fie discutate în cadrul 
seminarelor: despre viaţa de familie – 27 la sută, despre cum să-şi găsească un loc de muncă şi ă se 
angajeze – 25 la sută, despre relaţiile cu prietenii/semenii – 23 la sută, despre viitor – 16 la sută, 
despre sănătate – 9 la sută.  

Pentru organizarea unor servicii sociale mai eficiente pentru tinerii defavorizaţi în domeniul 
facilitării încadrării mai uşoare în câmpul muncii ne-au interesat necesităţile tinerilor în acest 
domeniu. Respectiv, tinerii au reiterat nevoia de instruire în acest domeniu axată pe ceea ce trebuie 
cunoscut atunci când închei un contract de muncă (59,8%), cum trebuie de discutat cu potenţialul 
angajator când mergi să te angajezi (49,9%), care sunt drepturile şi responsabilităţile angajatorului 
faţă de salariat (47,8%), care sunt posibilităţile de căutare a unui loc de muncă (47,8%), cum 
funcţionează Oficiile Forţei de Muncă (47,4%), care sunt drepturile şi responsabilităţile atunci când 
te angajezi (44,0%), cum de comportat la locul de muncă (40,2%), cum de scris un curriculum vitae 
(CV) şi o scrisoare de intenţie (38,8%).4   

Datele studiului indică că necesităţile informaţionale ale tinerilor la acest capitol se deosebesc 
după vârstă. Astfel, tinerii de până la 17 ani sunt interesaţi prioritar de  posibilităţile de căutare a unui 
loc de muncă, drepturile şi responsabilităţile angajatorului faţă de salariat, drepturile şi 
responsabilităţile atunci când te angajezi, cum de comportat la locul de muncă; tinerii de 18-24 de ani 
de cum trebuie de discutat cu potenţialul angajator când mergi să te angajezi, cum de scris un 
curriculum vitae şi o scrisoare de intenţie, cum de comportat la locul de muncă, cum funcţionează 
Oficiile Forţei de Muncă, iar tinerii de peste 25 de ani de cum de scris un curriculum vitae şi o 
scrisoare de intenţie, cum funcţionează Oficiile Forţei de Muncă, ceea ce trebuie cunoscut atunci 
când închei un contract de muncă.  

S-a constatat, de asemenea, că interesele fetelor se deosebesc de cele ale băieţilor şi la acest 
capitol. Or, fetele consideră că pentru o încadrare mai uşoară în câmpul muncii trebuie să cunoască  

                                                 
4 Tinerii au avut posibilitatea să aleagă mai multe variante de răspuns, de aceea numărul opţiunilor tinerilor este mai mare 
de 100%. 
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cum funcţionează Oficiile Forţei de Muncă, posibilităţile de căutare a unui loc de muncă, ce trebuie 
cunoscut atunci când închei un contract de muncă, cum de scris un curriculum vitae şi o scrisoare de 
intenţie, cum de comportat la locul de muncă, iar băieţii - cum trebuie de discutat cu potenţialul 
angajator când mergi să te angajezi, care sunt drepturile şi responsabilităţile angajatorului faţă de 
salariat, care sunt drepturile şi responsabilităţile atunci când te angajezi (a se vedea Figura 5).  

Figura 5. 
Necesităţile informaţionale ale tinerilor în domeniul angajării în câmpul muncii  

pe sexe, % 
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Aceste informaţii, în viziunea tinerilor intervievaţi, trebuie să fie oferite de angajaţii „Demos” 
(40,2%), centrele raionale de tineret (22,3%), asistenţii sociali (19,3%), profesori la orele de dirigenţie 
(13,4%) şi abia în ultimul rând de Oficiile Forţei de Muncă (4,3%). Constatăm astfel, că tinerii vor ca 
această informaţie să le fie oferită de cei pe care-i cunosc, care le-o pot prezenta într-o formă 
accesibilă şi doar în ultimul rând de reprezentanţii OFM care prestează servicii în acest domeniu. 
Aceasta înseamnă că tinerii nu accesează sau nu sunt mulţumiţi de serviciile oferite de această 
agenţie. 

Tinerii vor să devină persoane active, să aibă un loc de muncă şi de trai şi să nu depindă de 
alţii:  

 
Caseta 4. Dorinţele tinerilor defavorizaţi 

„Eu nu vreau să depind de cineva, eu vreau să depind singur de mine…Dacă depinzi de cineva, în orice moment poţi 
să rămâi pe drumuri. Eu vreau să-mi găsesc de lucru stabil undeva, unde cu timpul eu să capăt încrederea şi să 
cresc…să încep de la zero şi să cresc…şi stagiul să crească…  
Mi-ar trebui casă…Dacă aşi avea casa mea, mi-aş putea îngrămădi bani, mi-aşi găsi un loc stabil de muncă. Dar 
aşa nu am casă şi din salariu pot plăti gazda, pot să mănânc, pot dă mă întreţin, dar nu pot îngrămădi bani…” 
(IIA 1)  
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V. SUPORTUL ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI �DEMOS� ÎN INTEGRAREA TINERILOR 
DEFAVORIZAŢI 
 Am dorit să cunoaştem cine le oferă sprijin tinerilor atunci când se confruntă cu anumite 
probleme emoţionale, informaţionale, de comunicare, financiare. Dacă este vorba de un sfat într-o 
anumită problemă personală serioasă 38,1% din tinerii intervievaţi apelează la membrii familiei, 
34,0% - la prieteni, 19,3% la colaboratorii „Demos” (a se vedea Tabelul 4). Analiza bivariată în 
dependenţă de vârstă indică însă că tinerii de până la 17 ani sunt cei care apelează după sfaturi la 
părinţi, iar cei în vârstă de 18-30 de ani - la prieteni în primul rând.  

Şi în caz de boală, tinerii primesc ajutor de la membrii familiei (33,3%), prieteni (32,7%), 
colaboratorii „Demos” (29,6%), dar şi de la vecini (4,8%). În acelaşi timp, dacă sunt bolnavi, peste 
40 la sută din băieţi primesc suport de la prieteni în primul rând. 

Aceleaşi persoane oferă preponderent şi susţinere financiară în situaţiile de urgenţă: membrii 
familiei în 39,5% din cazuri, prietenii în 32,7% din cazuri, colaboratorii „Demos” – 14,5% din 
cazuri, vecinii – 8,6%  din cazuri. Menţionăm însă, că fetele spre deosebire de băieţi, nu apelează 
după suport la vecini.  

 
Caseta 5. Serviciile oferite de A.O. �Demos� 

„Eu am venit aici şi nu aveam nici un document la mine, nimic. Mie mi s-au făcut documentele. Am învăţat chiar şi 
la şcoala auto. Ulterior m-au ajutat să mă angajez…Aici mult depinde de persoană dacă el vrea sau nu vrea să fie 
ajutat. Sunt unii care vor să fie ajutaţi, dar numai în bani, materiale…sunt alţii care-şi dau seama că ajutorul nu 
constă doar în aceasta…Ei (colaboratorii Demos)  ne învaţă cum să fim în viaţă, cum să ne putem descurca 
ulterior… 
Eu credeam că sunt de la casa de copii şi sunt altfel…, dar ei m-au învăţat că dacă sunt de la casa de copii – nu 
înseamnă că sunt altfel, eşti ca toată lumea… 
Eu acum ştiu că dacă mă duc să mă angajez – trebuie să mă angajez legal…Ei m-au sfătuit cum să mă comport la 
lucru… 
Am învăţat să lucrez la calculator tot aici…” (IIA 1) 
 
„În cadrul proiectului mi-au luat de 1500 lei tot ce mi-a fost necesar în viaţă – veselă, plapumă, tot de ce am avut 
nevoie…Nu aveam nici pernă, nici plapumă…nici ce să mănânc, numai cât hainele erau cu mine…Acum am aceste 
lucruri.” (IIA 2) 
 
„Duminica vin la seminar. Aflu multe lucruri noi despre bucătărie( cum să aranjez masa), despre diverse boli 
(SIDA, tuberculoză)…Este interesant, la şcoală nu este aşa ceva…” (IIA 3) 

 
În căutarea unui loc de muncă, constatăm încă odată că A.O.”Demos” deţine întâietatea. Or, 

58,1% din tineri primesc ajutor de la angajaţii asociaţiei, 23,0% - de la prieteni, 11,3% - de la alte 
persoane, probabil şi cele de la OFM. Analiza bivariată în dependenţă de vârstă indică însă că tinerii 
de până la 17 ani sunt cei care apelează după ajutor la alte persoane, părinţi, cei în vârstă de 18-30 de 
ani apelează şi primesc suport de la colaboratorii „Demos” cel mai frecvent.  

În cazul unei nevoi stringente de comunicare, tinerii apelează la prieteni în 72,1% din cazuri, 
colaboratorii „Demos” – 19,3% din cazuri, membrii familii plasându-se doar pe al treilea loc – în 
8,6% din cazuri. Subliniem, că băieţii în asemenea situaţii primesc ajutor doar de la prieteni (88,6%) 
şi colaboratorii „Demos” – 11,4%. 

Tabelul 4. 
Cine oferă sprijin în următoarele situaţii� , % 
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Când ai nevoie de un sfat pe o 
anumită problemă personală serioasă 38,1 34,0 0 19,3 4,8 3,8 0 

Când eşti bolnav 33,3 32,7 4,8 19,6 4,8 4,8 0 
Când cauţi un loc de muncă 3,8 23,0 0 58,1 11,3 0 3,8 
Când ai nevoie să discuţi cu cineva 8,6 72,1 0 19,3 0 0 0 
Când ai nevoie urgent de o sumă de 
bani pentru a rezolva o problemă 
personală 

39,5 32,7 8,6 14,5 0 0 4,8 

  
 Despre serviciile sociale pe care le oferă asociaţia 49,4% din tineri au aflat de la prieteni, 
30,4% de la profesorii din şcoli, 12,2% au fot identificaţi de angajaţii asociaţiei, iar 8,0% din alte 
surse. Astfel, observăm că asociaţia a colaborat/colaborează nemijlocit cu instituţiile de învăţământ 
în scopul identificării beneficiarilor şi activităţile acesteia sunt cunoscute de către tineri care îşi ajută 
prietenii în nevoie să găsească prestatorii de servicii sociale (a se vedea Figura 6).  

Figura 6. 
Principala sursă de informare a tinerilor privind existenţa şi serviciile sociale prestate  

de A.O. �Demos� 

De la şcoală; 30.4%

Altă sursă; 8.0%

De la angajaţii A.O. 
"Demos"; 12.2%

De la prieteni; 49.4%

 
54,1% din tinerii intervievaţi relaţionează cu colaboratorii „Demos” – o dată pe săptămână, 

20,6% - de câteva ori pe săptămână, 15,2% - de câteva ori pe lună şi 10,1% - zilnic. Analiza bivariată 
indică că cei care relaţionează zilnic cu colaboratorii „Demos” sunt preponderent băieţi, în vârstă de 
18-24 ani, orfani, din mediul urban cu statut de angajat sau şomer. Aceasta confirmă faptul că 
asociaţia oferă diferite tipuri de servicii sociale tinerilor în conformitate cu analiza minuţioasă a 
situaţiei acestora şi conform necesităţilor identificate. Astfel, tinerii de până la 17 ani beneficiază de  
serviciile informaţionale organizate 1 dată de săptămână în cadrul Şcolii Zilei de Odihnă. De aceste 
seminare au beneficiat 86,6% din tinerii intervievaţi. Toţi intervievaţii au menţionat necesitatea 
acestor seminare – 88,9% considerându-le foarte utile, iar 11,1% - utile.  

Tinerii apreciază colaboratorii „Demos” pentru faptul că sunt deschişi la necesităţile tinerilor 
(90,4%), prietenoşi (56,3%), acordă sprijin în organizarea activităţilor (49,9%), competenţi (37,5%), 
cu iniţiativă (18,2%)5 (a se vedea Figura 7). Nici un intervievat nu a indicat careva calităţi negative în 
aprecierea prestatorilor de servicii. În cadrul interviurilor tinerii au relatat fost următoarele despre 

                                                 
5 Tinerii au avut posibilitatea să aleagă mai multe variante de răspuns, de aceea numărul opţiunilor tinerilor este mai mare 
de 100%. 
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ajutorul acordat de asociaţie: „cât m-a ajutat pe mine centrul, nu m-a ajutat nimeni”; „ajută orice persoană care 
se adresează la ei. Din câte am auzit nu au refuzat pe nimeni. Cu toţii se comportă corect, nu înjosesc pe nimeni”. 

Figura 7. 
Aprecierea colaboratorilor A.O. �Demos� de către tineri 

Prietenoşi; 22.3%
Competenţi; 14.9%

Deschişi la necesităţile 
tinerilor; 35.8%

Acordă sprijin în 
organizarea 

activităţilor; 19.8%

Cu iniţiativă; 7.2%

 
 
Tinerilor le este caracteristic optimismul. Astfel, 85,3% din ei îşi văd viaţa peste 5 ani mult 

mai bună decât acum, doar 14,7% au indicat că aceasta poate fi la fel ca în prezent. Optimismul se 
manifestă într-o măsură mai mare în rândul tinerilor în vârstă de până la 17 ani, băieţilor, iar conform 
categoriei sociale mamelor celibatare şi copiilor din familii numeroase.  

Optimismul este legat de proiecţiile de viitor ale tinerilor. Adesea, ieşirea din situaţie tinerii o 
văd peste hotarele republicii:  

 
Caseta 6. Proiecţiile de viitor 

„Cu toate că nouă la centru ne-au spus că e foarte posibil să lucrezi şi în Moldova, dar în Moldova eu văd puţine, 
foarte puţine şanse de a-mi crea o familie pe care eu vreau să o fac şi care să nu semene cu cea pe care am avut-o eu…” 
(IIA 1)  
 
„Am un vis – să devin interpret. Dar până atunci trebuie să am un loc de muncă ca să am cu ce să-mi întreţin 
familia…” (IIA 4)   
  

Tinerii defavorizaţi, în cea mai mar parte, nu aşteaptă ajutor din partea statului, ei şi-au 
pierdut încrederea „nu am încredere în stat…Ca să ajute – trebuie mulţi bani. Dar statul nostru de unde să-i ia? 
Să ridice impozitele la oameni? Cum să ajute statul dacă acum el singur nu se poate ajuta?” şi contează doar pe 
puterile proprii.   

Cu toate acestea colaboratorii Demos informează tinerii că statul este acea entitate care 
trebuie să-i susţină şi că ei trebuie să insiste faţă de instituţiile publice ca să realizeze acele sarcini 
asumate, şi anume să-i întreţină pe cei orfani şi să-i asigure cu spaţiu locativ, celor neangajaţi să le 
ofere locuri de muncă cu salarii decente, mamelor singure să le acorde susţinere şi ajutor în creşterea 
copiilor, etc. Nu în ultimul rând, angajaţii A.O.”Demos” explică tinerilor că asociaţia este o instituţie 
care vine să ajute şi nu să substituie statul în ajutorarea tinerilor defavorizaţi. Astfel, tinerii sunt 
învăţaţi să nu fie insistenţi în cerinţele lor doar faţă de prestatorii non-guvernametali de servicii care 
de cele mai dese ori nu dispun întotdeauna de fondurile necesare pentru suport, ci şi faţă de 
prestatorii publici. Totodată tinerii sunt educaţi ca în formularea cerinţele lor să nu se limiteze dor la 
cererea de prestaţii sociale, ci să poată să identifice şi să ceară servicii de care ar avea nevoie pentru a 
depăşi situaţiile de criză. 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
• Tinerii defavorizaţi susţin că pentru a reuşi în viaţă ei, în primul rând, au nevoie de curaj, 

inteligenţă şi locuri de muncă în Republica Moldova. Experienţa pe care o au aceşti tineri le-a 
influenţat enorm modalitatea de percepţie a vieţii, creându-le la o bună parte din ei o 
înţelegere eronată a acesteia. Respectiv, 51,2% din tineri susţin că pentru a avea succes, un 
noroc bun este mai important decât munca asiduă, iar 40,5% că pentru a fi o persoană de 
succes în ziua de azi trebuie să faci anumite lucruri care nu sunt corecte.  

• Tinerii beneficiari ai serviciilor sociale prestate de A.O. „Demos” refuză să considere că sunt 
săraci, nevoiaşi. În opinia lor, există persoane într-o situaţie şi mai deplorabilă. Cauzele 
sărăciei din republică sunt lipsa studiilor, lipsa locurilor de muncă, viciile sociale (alcoolismul, 
narcomania, etc.), dar şi lipsa dreptăţii, lipsa unor acţiuni din partea celor care conduc ţara. 

• Vulnerabilitatea tinerilor se caracterizează prin faptul că 86,6% dintre aceştia nu-şi pot 
permite să consume produse din peşte sau carne în fiecare a doua zi sau după dorinţă; 68,1% 
- nu-şi permit procurarea hainelor noi, nu de mâna a doua; 53,3% - nu au încălzire suficientă 
pe timp de iarnă; 51,2% nu au posibilitatea să ia masa de cel puţin 3 ori pe zi; 46,1% nu-şi 
pot invita prietenii în ospeţie cel puţin 1 dată în lună. Datele studiului indică că tinerii din 
mediul rural se confruntă cu mai multe probleme ce ţin de încălzirea locuinţei şi procurarea 
hainelor noi, nu de mâna a doua. 

• Lipsa resurselor financiare îi determină pe tineri defavorizaţi să-şi caute un loc de muncă. 
Marea majoritate reuşesc să se angajeze. Însă, locurile de muncă la care pot accede tinerii 
defavorizaţi sunt extrem de limitate, reieşind şi din cunoştinţele şi experienţa acestora. Cei 
mai mulţi tineri se angajează în construcţii, în calitate de hamali, menajere, dădace, la 
saloanele de reparaţii auto, lucrări agricole, croitorie, chelneri, etc.  

• Salariile lunare pentru munca depusă de tineri sunt între 500 la 3500 lei (în mediu 1500 lei) şi 
abia acoperă necesităţile tinerilor defavorizaţi, întrucât ei nu au unde locui şi respectiv trebuie 
să închirieze locuinţă.   

• Cel mai nesatisfăcuţi sunt tinerii de veniturile pe care le au şi de relaţiile cu familia. Puţin mai 
satisfăcuţi sunt tinerii de condiţiile de trai, relaţiile cu localnicii şi posibilităţile de angajare în 
câmpul muncii. Cel mai satisfăcuţi sunt tinerii de sănătate, situaţie explicabilă prin aceea că 
tinerii nu au problem grave de sănătate sau încă nu le simt.  

• În ceea ce priveşte aprecierea suportului oferit tinerilor de către oamenii simpli, primărie şi 
A.O.”Demos”, cel mai înalt tinerii au apreciat ajutorul din parte colaboratorilor „Demos”, 
urmat de cel al oamenilor simpli şi cel mai mic scor a fost înregistrat în aprecierea suportului 
din partea primăriei. 

• Necesităţile informaţionale ale tinerilor defavorizaţi cuprind următoarele domenii: modul 
sănătos de viaţă (57,7%), posibilităţile de încadrare în câmpul muncii (57,4%), drepturile şi 
obligaţiile tinerilor în calitate de cetăţeni ai Moldovei (47,4%), relaţiile cu oamenii din 
localitate (44,3%), despre căsătorie şi familie, inclusiv îngrijirea copiilor (41,3%), despre 
relaţiile cu persoanele de sex opus în vederea stabilirii unor relaţii de dragoste (24,1%).  

• Temele de discuţie cele mai frecvente în rândul tinerilor sunt cele ce se referă la viitor, 
posibilităţile de distracţie, problemele personale, problemele şcolare, modalităţile de plecare 
peste hotare, posibilităţile de găsire a unui loc de muncă în ţară, despre calculator şi internet, 
afaceri etc.  

• Pentru organizarea unor servicii sociale mai eficiente pentru tinerii defavorizaţi în domeniul 
facilitării încadrării mai uşoare în câmpul muncii, tinerii au menţionat nevoia de instruire în 
acest domeniu axată pe ceea ce trebuie cunoscut atunci când închei un contract de muncă 
(59,8%), cum trebuie de discutat cu potenţialul angajator când mergi să te angajezi (49,9%), 
care sunt drepturile şi responsabilităţile angajatorului faţă de salariat (47,8%), care sunt 
posibilităţile de căutare a unui loc de muncă (47,8%), cum funcţionează Oficiile Forţei de 
Muncă (47,4%), care sunt drepturile şi responsabilităţile atunci când te angajezi (44,0%), cum 
de comportat la locul de muncă (40,2%), cum de scris un curriculum vitae (CV) şi o scrisoare 
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de intenţie (38,8%). 40 la sută din tinerilor intervievaţi susţin că aceste informaţii trebuie să 
fie oferite de angajaţii „Demos” întrucât ei le-o prezintă într-o formă accesibilă.   

• Despre serviciile sociale pe care le oferă A.O. „Demos” 49,4% din tineri au aflat de la 
prieteni, 30,4% de la profesorii din şcoli, 12,2% au fot identificaţi de angajaţii asociaţiei, iar 
8,0% din alte surse. Aceasta denotă că în scopul identificării beneficiarilor asociaţia 
colaborează cu instituţiile de învăţământ, iar activităţile acesteia sunt cunoscute de către tineri 
care îşi ajută prietenii în nevoie să găsească prestatorii de servicii sociale.  

• Tinerii apreciază colaboratorii „Demos” pentru faptul că sunt deschişi la necesităţile tinerilor 
(90,4%), prietenoşi (56,3%), acordă sprijin în organizarea activităţilor (49,9%), competenţi 
(37,5%), cu iniţiativă (18,2%). 

• Tinerilor le este caracteristic optimismul. Astfel, 85,3% din ei îşi văd viaţa peste 5 ani mult 
mai bună decât acum, doar 14,7% au indicat că aceasta poate fi la fel ca în prezent. 
Optimismul se manifestă într-o măsură mai mare în rândul tinerilor în vârstă de până la 17 
ani, băieţilor, iar conform categoriei sociale mamelor celibatare şi copiilor din familii 
numeroase.  

 
Datele studiului confirmă că tinerii defavorizaţi au nevoie de ajutorul societăţii. În afară de 

susţinere financiară, ei au nevoie şi de susţine psihologică pentru a putea înfrunta greutăţile cu care 
se confruntă. În scopul ajutorării tinerilor defavorizaţi în procesul de integrare socială înaintăm 
următoarele recomandări:  

- pentru instituţiile guvernamentale: necesitatea prezentării unei strategii viabile pentru a 
ajuta tinerii din familiile vulnerabile nu doar să-şi continue studiile, ci după finisarea acestora 
să fie angajaţi în câmpul muncii. În acest scop, e nevoie de o conlucrare mai strânsă între 
ANOFM şi şcolile internat. De asemenea, sunt necesare nişte prevederi legale în ceea ce 
priveşte ajutorarea tinerilor orfani în găsirea un loc de trai după finisarea instituţiilor 
rezidenţiale;  

- pentru administraţiile publice locale: cunoaşterea situaţiei tinerilor defavorizaţi din 
localitate şi facilitarea accesului acestora la diverse servicii sociale; susţinerea organizaţiilor 
neguvernamentale ce activează în acest domeniu; 

- pentru societatea civilă: replicarea experienţei „Demos”.  
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