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Obiectivele proiectului:
Procesul de resocializare a minorilor în conflict cu legea presupune reorientarea
comportamentului indezirabil, formarea sistemului nou de norme şi valori, obţinerea unui nou statut
social şi achiziţionarea capacităţii de autoreglare a comportamentului. Pentru sporirea procesului de
resocializare a minorilor se impune necesitatea stringentă de elaborare a modelelor interdisciplinare a
căror componente trebuie să vizeze aspectele sociale, psihologice şi pedagogice.
Pentru realizarea scopului ne-am trasat următoarele obiective:
 Elaborarea profilului psihosocial al următoarelor categorii de minori: minorii din grupul
de risc de devianţă, minorii condamnaţi la măsuri educative de pedeapsă, minorii eliberaţi din locurile
de detenţie. Profilul psihosocial se va elabora în urma studierii reţelei sociale ale minorilor
delincvenţi, a particularităţilor de personalitate ale minorilor delincvenţi şi determinării modelelor
educative din mediul familial al minorilor delincvenţi.
 Analiza instrumentarului de lucru cu şi pentru copiii în conflict cu legea şi formularea de
propuneri în vederea optimizării acestuia.
 Identificarea resurselor disponibile din comunitate care răspund la nevoile copilului în
conflict cu legea.
 Evidenţierea serviciilor sociale prestate de către instituţii publice şi private destinate
copilului în conflict cu legea (asistenţă socială, educaţie, asistenţă psihopedagogică etc.).
 Identificarea măsurilor pentru îmbunătăţirea cooperării între instituţiile de resort în
vederea resocializării minorilor delincvenţi.
 Consolidarea rolului asistenţilor sociali din cadrul Direcţilor de protecţie a drepturilor
copiilor şi a Direcţiilor de asistenţă socială, psihologilor şcolari, psihopedagogilor în domeniul
resocializării minorilor în conflict cu legea şi asigurarea activităţii acestor profesionişti în sprijinul
asistării psiho-sociale a copiilor.
 Elaborarea metodologiilor de lucru cu copiii aflaţi în contact cu sistemul de justiţie,
pentru asistenţi sociali şi specialiştii în protecţia copiilor, care să includă etapele, procedurile şi
instrumentele de lucru în procesul de resocializare a copilului în contact cu sistemul de justiţie.
 Evaluarea eficienţei programelor de resocializare a minorilor delincvenţi.

