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Aspecte psiho-asistenţiale privind fenomenul „persoane fără adăpost ”   

    Diţa Maria, lector catedra Asistenţă Socială, UPS „Ion Creangă”Chişinău, Doctorandă 

„Este uşor să dai verdictul „nu merită”, dar este o provocare  

şi o dovadă de raţiune şi nobleţe sufletească să înţelegi că un om al străzii 

 şi-a epuizat resursele de a crede în schimbarea în mai bine” 

Summary 

People who live a long time in the street, form a mentality of „survivior”. It is very important 

for them to find solutions for „today”. They don‟t make plans for the future and a social reintegration 

either don‟t want it, either don‟t hope at it. Living in a difficult medium characterized by aggression, 

they lose their communicative and socialization skills, and trials to reintegrate thm in their own 

families or to offer them a job have low chances. A lot of homeless people refuse to work and are 

waiting the help from different institutions. Even so, a homeless person isn‟t “a lost event”. Creating a 

lot of social services for themwill help a lot in their social reintegration. 

Keywords: homeless people, vulnerability, tag, protection social services, support, support 

centers, mobile teams 

Rezumat 

În articolul de faţă se abordează problema persoanelor fără adăpost. Persoanele fără adăpost nu 

sunt „un caz pierdut” sau o resursă dispensabilă. Valoarea lor este egală cu a oricărui om obişnuit, cu 

familie, casă şi un loc de muncă. Ele au drepturi şi şanse egale cu a celorlalţi cetăţeni. Se expune 

ideea, precum că crearea a cât mai multor servicii sociale de protecţie şi sprijin pentru această 

categorie social-vulnerabilă de beneficiari asistenţiali, crearea echipelor mobile ce să activeze direct 

în stradă, monitorizarea cu regularitate a fiecărui caz în parte şi intervenţia timpurie sunt mai mult 

decât importante. 

Cuvinte – cheie: persoane fără adăpost, vulnerabilitate, etichetă, servicii sociale de protecţie şi 

sprijin, centre de suport, echipe mobile. 

 Ca urmare a tranziţiei socio-economice din ultimii ani, mulţi oameni au devenit vulnerabili, 

ajungând în situaţii de criză socială, economică şi morală destul de dificilă de depăşit. Această stare 

dificilă din punct de vedere social dar şi emoţional, duce la pierderea capacităţilor fizice şi psihice a 

individului. De cele mai multe ori această stare de vulnerabilitate este însoţită de consum excesiv de 

alcool, violenţă domestică, conflicte familiale, conflicte cu legea, ruperea legăturii cu societatea, ca 

până la final persoana afectată să ajungă în stradă, fără adăpost, fără mijloace de trai şi surse de venit, 

fără speranţe de viitor. 
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De cele mai multe ori, până a ajunge în stradă, persoanele fără adăpost trec printr-o serie de 

probleme care-i marchează pe toată viaţa iar în situaţiile când nu mai găsesc soluţii, aleg să se 

refugieze în stradă, în subsoluri şi gunoişti, în zonele puţin populate, alăturându-se totodată la grupuri 

de persoane care sunt în situaţii similare şi obţinând, voluntar sau involuntar, statutul   de „persoană 

fără adăpost” sau „boschetar”. Această etichetă îi face pe cei afectaţi să se simtă umiliţi, frustraţi, 

dezumanizaţi, fără speranţe şi scopuri de viitor iar orice formă de dependenţă (de serviciile sociale şi 

medicale gratuite) este percepută de persoana fără adăpost ca o necinste şi ca o pierdere a identităţii 

personale.(Vexliard) 

Societatea se comportă cu persoanele fără adăpost de parcă acestea nici nu ar exista. Fiind 

deseori numiţi „boschetari”, „aurolaci”, sau „homeless”, aceştia îşi câştigă supravieţuirea prin cerşit, 

venituri ocazionale, furat sau vânzarea diferitor obiecte refolosibile. 

Situaţia devine extrem de dificilă la capitolul „persoane fără adăpost” mai ales în condiţiile în 

care implicaţia autorităţilor locale şi a instituţiilor de protecţie socială este minimă sau chiar 

inexistentă în unele comunităţi. 

Fiind alungaţi de cetăţeni şi ignoraţi de autorităţi, persoanele fără adăpost se retrag într-o lume 

paralelă, „se ascund precum monştrii uitaţi din preistorie” şi, uitându-şi treptat sorgintea umană, se 

complac să experimenteze  existenţă inumană şi anacronică. 

Stigmatizaţi adesea, boschetarii sunt foarte uşor de identificat după aspectul fizic deplorabil – 

murdari, zdrenţăroşi şi mirosind urât a alcool sau urină . 

Expresia „persoane fără adăpost” se referă la două categorii de oameni: 

a. persoane fără un acoperiş deasupra capului( nivel primar) 

b. persoane fără o locuinţă legală şi stabilă (nivel secundar) 

Persoanele care  nu au un acoperiş deasupra capului sunt cei care trăiesc în stradă, în parcuri, în 

gropile de canalizare, pe lângă gropile de gunoi, în scările blocului, etc. 

Persoanele fără o locuinţă legală au un loc unde să stea, chiar dacă nu au un statut legal de 

deţinere a acestuia, locuiesc temporar la rude şi prieteni, în adăposturi şi instituţii de menire sociale ce 

oferă găzduire temporară, beneficiind în acelaşi timp de unele servicii sociale şi medicale gratuite. 

Cauzele care l-au adus pe individ la dobândirea statutului de  persoană fără adăpost  sau om al 

străzii, se împart în două categorii: 

I. Mai  întâi sunt cei care rămân fără adăpost din cauza eşecului personal şi a neadaptării la 

condiţiile sociale existente – blamul cade asupra victimei. Specialiştii vorbesc în acest caz despre 

cauzele endogene ale fenomenului, care ţin de anumite patologii comportamentale. Este vorba, în 

primul rând, despre adolescenţii care pleacă de acasă pentru că nu vor să se supună regulilor impuse 

de părinţi( să înveţe, să aibă un timp limitat de acces şi internet sau TV, să se întoarcă acasă la 
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termenele stabilite, etc). Aceasta însă nu este o problemă specifică adolescenţei, pentru că sunt şi 

mulţi adulţi care decid că strada este mult mai uşor de suportat. Unii ajung aici pentru că nu se pot 

adapta mediului familial, în mare măsură din cauza tulburărilor de comportament . Ei sunt 

imprevizibili, generează teamă şi prezintă un potenţial sporit de agresivitate. 

II. Apoi, sunt situaţiile în care cauzele nu ţin de individ, când vina nu îi poate fi atribuită doar 

individului, ci contextului social şi economic ce favorizează marginalizarea unora. Acestea sunt 

cauzele exogene, când societatea eşuează în  a-i asigura omului un anumit nivel de bunăstare şi 

oportunităţi egale. Pierderea locului de muncă, de exemplu, atrag după sine lipsa unui venit financiar 

stabil iar în unele cazuri, prin diferite căi, se ajunge la evacuarea din locuinţă. Alţii ajung în stradă în 

urma divorţului, când unul dintre soţi este nevoit să părăsească căminul conjugal, iar din cauza lipsei 

veniturilor financiare, nu are posibilitate să închirieze o locuinţă.(Jencks, 1994) 

Dally (1993) identifică patru categorii de factori cauzali ai fenomenului abordat: 

I. factori materiali, financiari şi lipsa de locuinţă 

II. factori relaţionali – conflicte conjugale, violenţă domestică, abuz, situaţii de crize 

emoţionale şi stres familial(divorţ, deces, separare, abandon) 

III. factori de natură personală – boli fizice şi mentale 

IV. factori instituţionali – detenţia, orfelinatele, refugierea politică,etc. 

Avramov (1999) identifică două tipuri de factori cauzali ai fenomenului persoane fără adăpost: 

I. factori-cheie(structurali): 

- lipsa locuinţelor accesibile 

- lipsa protecţiei sociale necorespunzătoare 

- lipsa(insuficienta funcţionare) a instrumentelor asistenţiale destinate indivizilor cu afecţiuni 

fizice şi psihice 

- discriminarea juridică şi socială a diferitor categorii de populaţie (migranţi, refugiaţi, 

solicitanţi de azil) 

- sistem de protecţie socială inadecvat, ceea ce scade şansa indivizilor cu venituri scăzute de a 

accede la o locuinţă de calitate standard. Astfel, ei sunt „aruncaţi” undeva la periferie, fiind nevoiţi să 

locuiască în cartiere mărginaşe şi rău amenajate. 

II. factori intermediari: 

- structurile şi dinamica familială 

- influenţa anturajului şi a grupului de prieteni, a muncilor neoficiale  

(„la negru”) 

- medii marcate de violenţă stradală 

- structuri de tip subcultural. 
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  Persoanele ce locuiesc de multă vreme în stradă îşi formează o mentalitate de „supravieţuitor”. 

Pentru ele este important să găsească soluţii pentru „azi”. Nu-şi fac planuri de viitor iar reintegrarea 

socială fie nu şi-o mai doresc, fie nu mai speră la ea. Trăind într-un mediu tensionat, caracterizat de 

agresivitate, îşi pierd abilităţile comunicative şi de socializare, iar încercările de a-i reintegra în 

familie sau de a le oferi un loc de muncă au şanse mici de reuşită. Mulţi preferă să nu lucreze, 

aşteptând ajutorul venit din partea statului sau a unor ONG-uri. Atitudinea lor nu trebuie să ne inducă 

nouă, specialiştilor din domeniu, o poziţie defensivă şi de renunţare. Este uşor să dai verdictul „nu 

merită”, „nu are rost”, „aşa le trebuie”, dar este o provocare şi o dovadă de raţiune şi nobleţe 

sufletească să înţelegi că un om al străzii şi-a epuizat resursele de a crede în schimbarea în mai bine. 

Persoanele fără adăpost nu sunt „un caz pierdut” sau o resursă dispensabilă. Valoarea lor este 

egală cu a oricărui om obişnuit, cu familie, casă şi un loc de muncă. Ele au drepturi şi şanse egale cu a 

celorlalţi cetăţeni. Astfel, crearea a cât mai multor servicii sociale de protecţie şi sprijin pentru această 

categorie social-vulnerabilă de beneficiari asistenţiali, crearea echipelor mobile ce să activeze direct 

în stradă, monitorizarea cu regularitate a fiecărui caz în parte şi intervenţia timpurie sunt mai mult 

decât importante. 

În Europa, cele mai multe servicii pentru oamenii fără adăpost sunt asigurate de voluntari şi 

ONG-uri (cca 2/3 din totalul serviciilor), însă aceştia sunt sprijiniţi şi de către autorităţi. Acest lucru 

este întâlnit în special în ţările cu puternice tradiţii filantropice şi religioase. Însă sprijinul acestor 

persoane nu trebuie să vină doar din partea statului şi a ONG-urilor, ci este nevoie de o implicare 

socială mai largă. Intervenţia de la nivel politic, presiunile exercitate prin mass-media şi campaniile 

unor ONG-uri trebuiesc dublate de o implicare mai amplă a fiecărui individ. 

Prevenirea unor astfel de situaţii este cea mai bună soluţie. Rareori se întâmplă ca oamenii să 

ajungă fără locuinţă şi fără acoperiş deasupra capului în acelaşi timp. De regulă, există un timp de un 

an sau doi între cele două. Pot fi create aşa-numitele „centre de suport”, unde persoanele care sunt sub 

risc major de pericol să ajungă în stradă, să poată beneficia de suportul psiho-emoţional al unui 

specialist şi care s-l îndrume corect. Simplele cantine sociale pentru săraci sau adăposturile de urgenţă 

nu sunt suficiente. Este nevoie de oameni care să se intereseze constant de situaţia celor aflaţi în 

pericol de a ajunge la marginea societăţii şi care să-i sprijine, pas cu pas, în sensul rezolvării 

dificultăţilor. Ar fi utile şi ore educative pentru elevi, care să înveţe despre cauzele acestui fenomen şi 

despre evitarea unor astfel de situaţii. Foarte des serviciile sociale sunt prinse în tiparele birocratice, 

în timp ce cazurile sunt foarte diverse. Flexibilitatea şi abordarea fiecărui caz în parte pot conduce la 

rezultate mai bune. Prevenirea, asigurarea nevoilor de bază şi reintegrarea socială sunt cuvinte – cheie 

în procesul de sprijin psiho-asistenţial în R. Moldova. 
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În Republica Moldova numărul persoanelor fără adăpost este în creştere, situaţia agravându-se 

în special, datorită crizei economice instalate în ţara noastră. Conform datelr statistice neoficiale 

oferite de Ministerul Afacerilor Interne în colaborare cu Ministerul Muncii Protecţiei Sociale a 

Copilului şi Familiei(prin intermediul Centrului de găzduire) în Republica Moldova sunt circa 6000 

persoane fără adăpost dintre care aproximativ 3000 sunt concentraţi în raza municipiului Chişinău şi 

suburbiile acestuia. 

Până la moment, în ţara noastră activează trei instituţii de profil psiho - asistenţial care oferă 

servicii de cazare temporară acestei categorii de beneficiari: Centrul de găzduire pentru persoanele 

fără adăpost din oraşul Bălţi (25 locuri); Căminul „Sfântul Ştefan”din comuna Stăuceni (15 locuri) şi 

Centrul de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil (70 locuri), situat în Chişinău, 

str-la Haltei 2, care are cea mai mare capacitate de locuri, dar care   este depăşită dublu în perioadele 

de vârf ale anului. 

Centrul de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil este o instituţie 

municipală de orientare socială, protecţie si asistenţă socială, medico-socială, care ia în îngrijire, în 

condiţiile legii, persoanele fără domiciliu stabil, bazat pe găzduirea temporară (pe termen de trei luni) 

de urgenţă. Conform Regulamentului Centrul are o capacitate de 70 persoane şi cu un regim 

specific  organizat separat pentru bărbaţi ce nu au atins vârsta de 62 ani şi pentru femei de până la 

vârsta de 57 ani.  Activitatea Centrului este coordonata de câtre Direcţia Generală Asistenţă Socială 

mun. Chişinău. 

Obiectivul de bază a Centrului de găzduire şi orientare îl constituie găzduirea persoanelor care 

nu au adăpost stabil şi reintegrarea lor în societate cu drepturi şi obligaţiuni egale tuturor membrilor 

societăţii.  

Pentru soluţionarea problemelor persoanelor fără domiciliu în cadrul Centrului de găzduire se 

oferă următoarele servicii: 

- Cazare nocturnă provizorie timp de 3 luni 

- Asistenţă medicală primară 

- Asistenţă juridică 

- Asistenţă socială şi consiliere psihologică 

- Cină şi dejun 

- Primirea duşului şi tuturor celor necesare pentru igiena personală. 

Categoriile de persoane care nu pot beneficia de serviciile Centrului: 

- Persoanele   până la 18 ani. 

- Persoanele care au atins vârsta de 57 ani femei şi 62 ani  bărbaţi. 

- Persoanele cu handicap fizic al aparatului locomotor. 
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- Persoanele cu handicap mintal (oligofrenie, demenţe). 

- Persoanele cu boli psihice (schizofrenie, epilepsie, alcoolism cronic). 

- Persoanele care necesită îngrijirea altei persoane, invalizi. 

- Persoanele cu boli dermatologice. 

- Persoanele cu boli venerice şi tuberculoză. 

- Persoanele cu boli infecţioase (hepatite virale, boli diareice acute (dizenteria, 

salmoneloza, holeră, toxiinfecţii alimentare), SIDA, Lepră). 

- Femei însărcinate. 

- Persoanele în stare de ebrietate. 

Statistica generală. 

De la deschiderea Centrului (2 septembrie 2004) până în prezent au fost cazate la Centru 1937 

persoane (2004 – 76 persoane, 2005 – 231 persoane, 2006 – 282 persoane. 2007 – 270 persoane, 2008 

– 246 persoane, 2009 – 186 persoane, 2010- 134 persoane şi în 2011 – 202 persoane noi,   2012 – 310 

persoane primar cazate). 

În perioada 2008-2012 beneficiarii au fost supuşi unui studiu şi s-au obţinut următoarele 

rezultate:  la Centru au fost înregistrate cca 1078 persoane primar cazate. 

Anual sunt plasate între 450-550 persoane,  care migrează temporar în dependenţă de anotimp şi 

doleanţe personale. Pe timp de iarnă se atestă o prezenţă sporită a beneficiarilor datorită scăderii 

temperaturii aerului. Dacă în lunile aprilie-septembrie se prezintă la Centru zilnic în jur de 40-55 

persoane, atunci din octombrie-martie fluxul de beneficiari creşte considerabil, depăşind chiar şi 

dublu limita capacităţii Centrului (peste 70 persoane).  Centrul lucrează în regim non-stop pentru a 

preveni  apariţia unor situaţii neprevăzute (degerături, hipotermie, deces, etc). 

Structura beneficiarilor după: 

1. Sex: 700 (65 %) reprezintă bărbaţi şi 378  (35 %) sunt femei. 

 

2. Origine: 734 (68%) sunt cetăţeni ai RM iar 344 (32%) sunt emigranți . 
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3. Mediul de provenienţă: 614 (57%) sunt din capitală și suburbii şi 464 (43%)  

sunt din raioane. 

 

  4. Categorie de vârstă :18-25 ani – 259 (24%), 25-62 ani – 464 (43%), 25- 57 ani – 140 (13%), 

62---ani   - 215 (20%) 

 

    5.Deținerea actelor de identitate: 237 (22%)- au acte de identitate şi 841 (78%) - fără  

acte de identitate. 

.  

Se atestă o situaţie foarte dificilă la capitolul deţinerii actelor de identitate. Circa 78% din total 

sunt fără acte de identitate şi cu o posibilitate foarte scăzute de a le perfecta , din cauza lipsei surselor 

financiare şi a altor probleme cu care aceştia se confruntă.   

Din această cauză persoanele fără adăpost nu se pot încadra pe piaţa muncii, nu pot pretinde la 

ajutor social, pensie de vârstă şi de invaliditate, nu pot fi cazaţi la azil,în acest mod starea lor de 

vulnerabilitate agravându-se. 

6. După categoria socială: Invalizi (membre amputate, dependente de cărucior, bolnavi mintal 

grav)  - 226 (21%),  Pensionari (inclusiv persoane de vârsta a treia) – 172 (16%), Foşti deţinuţi – 410 

(38%), Emigranţi – 21 (2%), Absolvenţi ai orfelinatelor – 65 (6%), Alţi, - 183(17%)  
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Cauzele pierderii domiciliului 

 divorţul, în urma căruia unul dintre soţi a fost nevoit să părăsească căminul conjugal; 

 certuri şi neînţelegeri cu familia şi  rudele, care au întrerupt orice legătură cu aceştia, i-au 

alungat de acasă sau ei au plecat din proprie iniţiativă; 

 victime  ale escrocheriilor imobiliare; 

 consumul excesiv de alcool şi droguri care a dus la pierderea actelor de identitate, ruperea 

relaţiilor cu rudele şi familia; 

 absolvirea orfelinatelor 

 eliberarea din detenţie şi pierderea bunurilor deţinute în urma acestui fapt; 

 datoriile acumulate şi neachitate pentru serviciile comunale; 

 emigrarea, fără succes, la muncă peste hotare; 

 în urma relaţiilor îndelungate în concubinaj şi destrămarea acestora. 
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