
Restituirea Armoniei

Proiectul "Restituirea Armoniei" este susținut de Fundaţia pentru Comunitate
și MOL Romania prin Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor.

pentru reabilitarea psiho-socială a copiilor din Centrul Pilot Andreea Damato



Obiectivul general al proiectului urmareste sa produca o
schimbare pozitiva la copii, atat din punct de vedere
fizic, mental și cognitiv, cât și din punct de vedere socio-
emotional, atat în ceea ce privește exprimarea
sentimentelor și a experiențelor, a exteriorizarii și a
spontaneității expresiei, cat și în vederea imbunatatirii
comunicarii și a relationarii cu ceilalți.

Obiectivele specifice urmăresc: 
- dezvoltarea fizica și a sanatatii (achiziția mișcării și a
coordonării, dezvoltarea capacitatilor motrice și a
rezistenței la efort); 
- dezvoltarea socio-emoțională (recunoașterea,
exprimarea și reglarea emoțiilor; toleranta la frustrare;
autoapreciere pozitiva);
- dezvoltarea limbajului și a comunicarii (înțelegerea
unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor,
emoțiilor; capacitatea de comunicare clară a unor idei,
emoții proprii; extinderea progresiva a vocabularului);
- dezvoltarea cognitiva (identifică posibile
răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii problemă;
construiește noi experienţe, pornind de la experienţe
trecute); 
- dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare
(curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea
în situații noi; creativitate prin activități artistico-
plastice, în conversații și povestiri creative).

RESTITUIREA ARMONIEI

OBIECTIVE

Fiecare copil trebuie
sustinut sa își dezvolte
pana la maximul sau de
potențial și celelalte
abilități și competențe
necesare unei integrări
psiho-sociale armonioase
și eficiente.

Proiectul are scopul de a-i
ajuta pe cei mici să
cunoască și sa înțeleagă
mai bine lumea în care
trăiesc, sa se adapteze mai
ușor din punct de vedere
emoțional și social, sa
invete sa trăiască sănătos
și în armonie cu ei înșiși și
cu tot ce se afla în jurul
lor. Și nu în ultimul rand
sa reuseasca sa integreze
cat mai sanatos istoricul
personal de boala și
abandon.
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RESTITUIREA ARMONIEI

Nevoile
evidențiate

Marea majoritate a beneficiarilor din Centrul Pilot
Andreea Damato, poarta cu sine un istoric personal
marcat de infecția cu HIV, întârziere mintală și abandon
la vârsta de nou-născut. Comportamentul copiilor aflați
în plasament, în general, este dominat de instabilitate,
labilitate afectiva, impulsivitate, irascibilitate,
rigiditate. Deoarece, prin natura mediului, satisfacerea
nevoii de afectivitate a copiilor nu poate fi îndeplinită
de către personalul centrului, exista posibilitatea
crescută de apariție a dificultăților de adaptare și
dezvoltare psihică, ceea ce poate duce la instalarea
unor tulburari afectiv comportamentale. 
Mai mult, sunt afectate, de către istoricul de viață:
- construcția imaginii și identității de sine
- conștientizarea și exprimarea emoțională, capacitatea
de socializare
- relația cu grupul, cu adultul și cu autoritatea
- atitudinea fata de scoala și fata de munca
- modul de asumare a responsabilităților
- procesul decizional
- orientarea școlară și profesională
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RESTITUIREA ARMONIEI

Activitățile
proiectului

Proiectul “Restituirea Armoniei” este structurat pe trei
dimensiuni:

- „Karate-ul mă ajuta sa comunic” – grup de arte martiale -
porneste de la premisa ca trupul nostru comunica tot timpul
și că este important să-l ascultăm și să-l înțelegem. Este la fel
de important să-l mentinem sănătos și puternic. Un
antrenament durează între 45 și 60 minute, în funcție de
varsta participantilor, se desfășoară în grup, de doua ori pe
saptamana. Prin intermediul acestei activități, copiii își
cultiva sanatatea prin învățarea respiratiei sănătoase, își
dezvolta capacitatea de conștientizare a propriului corp,
capacitățile motrice (flexibilitate, echilibru, forță,
coordonare), modalități de reducere a anxietatilor și de
descărcare a tensiunilor.

- “Sa dam forma emoțiilor” – atelier de art-terapie –pleacă
de la ideea ca sufletul vorbește în imagini și că anumite
aspecte sufletești pot fi formulate mult mai ușor prin artă
decât prin cuvinte. Copiii cunosc și experimentează culorile,
formele, elementele naturii în scop terapeutic pentru a-și
recunoaște emoțiile, reacțiile, pentru a evolua fizic, mental și
spiritual. Un atelier durează între 30 și 60 de minute, în
funcție de varsta participantilor și are loc o data pe
saptamana. Este realizat în grup ca metoda de educație non-
formala. Obiective: încurajarea și dezvoltarea încrederii în
sine, scăderea anxietății și a depresiei, îmbunătățirea stimei
de sine, dezvoltarea creativității, exprimarea emoțiilor. 

- “Grup de poveste” – atelier de povesti terapeutice -
porneste de la premisa ca povestile, in general, exemplifica o
viziune optimistă a vietii, subliniind faptul ca dificultatille
sunt tranzitorii, deci merita sa lupti și să ai încredere. Ele ne
încurajează sa nu renuntam, se privim obstacolele și
suferințele ca posibili pași ai evoluției. Un atelier durează
între 30 și 60 de minute și se desfășoară o data pe saptamana,
în grup. Obiective: creșterea încrederii în sine, dezvoltarea
creativității, depasirea tulburarilor de limbaj, stimularea
empatiei. Insuflarea ideii că își pot depăși condiția dacă își
vor mobiliza abilitățile și își vor valorifica oportunitatile.
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Proiectul este structurat
în intervenții educaționale
non-formale și terapeutice
de grup, realizate prin
următoarele abordări: arte
marțiale, terapie prin arta
și povesti terapeutice.



„Karate-ul mă ajută să comunic” 

RESTITUIREA ARMONIEI

În timpul orelor de sport, de la cel mai mare la cel mai mic, copiii, au
început să lucreze în echipa,  să-și dezvolte abilitățile motorii și puterea
de concentrare, devenind treptat conștienți de propriul corp, sporindu-și
astfel, stima de sine și respectul față de ceilalți.
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„Să dăm forma emoțiilor” 

RESTITUIREA ARMONIEI

În timpul activităților artistice, copiii au început să-și dezvolte
creativitatea, fără teama de a greși sau de a fi observați, ajungând sa se
exprime mai liber si mai spontan. 
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„Grup de poveste” 

RESTITUIREA ARMONIEI

In funcție de abilitățile lingvistice, copiii, continua să învețe să
povestească celorlalți întâmplări scurte, să asculte, să pună în joc, alături
de colegii lor, întâmplările povestite.
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Toți copiii, indiferent de
vârsta, au înregistrat
progrese în toate ariile de
dezvoltare.

RESTITUIREA ARMONIEI

Rezultate
obținute
Rezultate obținute în cadrul proiectului - specificul
abordării noastre educaționale și terapeutice are in vedere
abordarea sistemica (bio-psiho-sociala) a copilului - ce
permite evaluarea și intervenția unitară pe fiecare dintre
palierele sale de dezvoltare, păstrând însă viziunea
întregului. În cele ce urmează vom prezenta și analiza
modul in care activitățile desfășurate în cadrul proiectului
au dus la atingerea obiectivelor acestuia.

Modul în care au fost gândite evaluările copiilor la cele
două momente (inițial și final) s-a bazat pe evaluarea
obiectiva a performantei si comportamentului general al
copilului (indicator grosier al felului in care copilul își
utilizează abilitățile), raportat la performanta medie a altor
copii de aceeași vârsta.

Influenta, posibil necontrolata (deoarece nu a fost
prevăzută în designul inițial al structurării proiectului), a
variabilei „dezvoltarea naturala a copilului”
(abilitățile/performantele/comportamentele copilului se
dezvolta doar pentru ca el creste) consideram ca, este
înlăturata deoarece o parte dintre testele utilizate in
evaluare (Testul Denver), la momente diferite (luni) ale
evaluării unui copil prevăd comportamente diferite (din
punct de vedere al complexității) de satisfăcut. Itemi atinși
(satisfăcuți) au fost considerați doar cei ale căror cerințe
au fost îndeplinite total (peste 90% din timp); itemi
nesatisfăcuți fiind considerați cei ale căror cerințe au fost
neîndeplinite - total sau parțial.
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Tabelul nr. 1 cuprinde rezultate (procentuale) obținute la evaluările inițiala și finala și itemii
la care performantele copiilor au fost scăzute în cadrul evaluării finale.

RESTITUIREA ARMONIEI

Tabelul nr. 1 – Rezultate (procentuale) obtinute la evaluarile initiala si finala si itemii la care
performantele copiilor au fost scazute in cadrul evaluarii finale
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Din analiza rezultatelor inițiale (vezi tabelul nr. 2) reiese ca, in toate ariile de dezvoltare,
rezultatele copiilor la evaluările inițiale au fost foarte modeste. Acestea evidențiază și
confirma observațiile noastre, cuprinse in proiect, conform cărora toți copiii centrului,
prezinta întârziere mai mult sau mai puțin accentuata într-una sau mai multe dintre ariile
de dezvoltare. 
Așadar, la evaluarea inițială, copiii din grupa mare nu au înregistrat performante in ariile
dezvoltare socio-emoționala și de dezvoltare fizica și a sănătății. Grupa mijlocie, la rândul
ei, nu a înregistrat performante in ariile limbaj si comunicare si dezvoltare cognitiva și
cunoașterea lumii. Iar grupa mini nu a înregistrat performante în aria limbaj și
comunicare.

RESTITUIREA ARMONIEI

Analiza rezultatelor obținute la evaluările finale (vezi tabelul nr. 3) evidențiază ca, in urma
implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului, toți copiii au înregistrat
progrese importante. Așadar, grupa mini a satisfăcut toate cerințele comportamentale
(100%) cuprinse în aria de dezvoltare capacitați și atitudini de învățare, specifice vârstei. Și
in cadrul ariilor dezvoltare fizica și a sănătății și dezvoltare cognitiva și cunoașterea lumii
a avut un grad foarte ridicat de îndeplinire a cerințelor, 85%, respectiv 83%. Aria limbaj și
comunicare a înregistrat progresul cel mai modest, 50%. Grupa mijlocie a înregistrat
progrese importante în cadrul ariilor dezvoltare fizica și a sănătății 87% și dezvoltare
socio-emoționala 80%. Performanțe mai puțin importante a obținut în ariile capacitați și
atitudini de învățare 54% și dezvoltare cognitiva și cunoașterea lumii 32%. Grupa mare a
înregistrat progrese deosebite in cadrul ariilor dezvoltare socio-emoționala 85% și
dezvoltare a limbajului și comunicării 83%. Performanțe foarte modeste a obținut în cadrul
ariei capacitați și atitudini de învățare 20%.

Tabelul nr. 2 – Rezultate procentuale la evaluarea initiala a performantelor copiilor la un numar de sarcini potrivite din punct
de vedere al varstei

Tabelul nr. 3 – Rezultate procentuale la evaluarea finala a performantelor copiilor la un numar de sarcini potrivite din punct de
vedere al varstei



În ceea ce privește analiza, în procente, a creșterii performantelor copiilor la evaluarea
finala, fața de cea inițiala, pe grupe de vârsta și arii de dezvoltare (vezi tabelul nr. 4) reies
următoarele: grupa mini a înregistrat performanțe de peste 50 puncte procentuale în toate
ariile de dezvoltare, pe când grupele mijlocie și mare au înregistrat performante de peste
50 puncte procentuale la numai trei dintre ariile de dezvoltare. La aceste grupe
performantele cele mai scăzute au fost obținute în cadrul ariilor capacitați și atitudini de
învățare (7% - grupa mare, 49% - grupa mijlocie) și dezvoltare cognitiva și cunoașterea lumii
(26% - grupa mare si 32% - grupa mijlocie). Important de menționat este faptul ca în aceste
două arii, grupa mini a înregistrat cele mai importante performante 94%, respectiv 78%.

RESTITUIREA ARMONIEI

Pentru evaluarea rezultatelor proiectului am utilizat următoarele criterii: relevanța,
eficiența, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea proiectului.

Relevanta
Prin activitățile sale, proiectul a avut un grad ridicat de relevanța deoarece atât obiectivele
stabilite, cât și planul de implementare au urmărit (și reușit) să reducă întârzierile în
dezvoltare și să evite apariția altora în rândul copiilor (probleme identificate în faza de
programare a proiectului) (vezi tabelul nr. 5). 

La nivelul proiectului s-a stabilit o gama variata de activități vizând copiii, de la evaluarea
nevoilor și nivelului de dezvoltare al acestora și pana la sensibilizarea lor cu privire la
anumite subiecte cheie – sexualitate, orientare spre cunoaștere și spre viitor, etc.

Un aspect cheie din punctul de vedere al coerentei interne intre nevoi/probleme/activități
și rezultatele estimate, de exemplu, măsura în care primele au dus la realizarea celor din
urma, îl reprezintă disponibilitatea anumitor servicii ce nu au fost prevăzute (furnizate) în
cadrul proiectului și în absenta cărora rezultatele estimate nu s-ar fi putut concretiza. Avem
in vedere aici, cazul individual al unui copil din grupa mijlocie, diagnosticat cu Sindrom
bipiramidal dipareza spastica, care, pe lângă activitățile desfășurate în cadrul proiectului, a
intrat într-un proces susținut de recuperare medicala (kinetoterapie cu terapeuți
specializați), fapt ce a dus ca la evaluările finale să aibă cele mai bune rezultate din grupa sa.

Tabelul nr. 4 – Procent de crestere a performantelor copiilor la evaluarea finala, fata de cea initiala, pe grupe de varsta si arii de
dezvoltare 
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RESTITUIREA ARMONIEI

Tabelul nr. 5 – Sinteza a teoriei schimbarii la nivelul copiilor

Eficienta

Criteriul eficienta se refera la cât de bine au fost folosite resursele disponibile pentru a
transforma activitățile propuse în rezultate intenționate. Proiectul a folosit resursele în cel
mai eficient mod pentru a atinge rezultatele estimate. 

De asemenea, în cadrul proiectului a fost posibil să se achiziționeze atât uniformele pentru
activitățile de karate cât și materialul pentru celelalte activități. Mai mult, datorita
proiectului a fost posibilă structurarea activităților în spații deja prezente în centrul pilot,
precum sala de sport, dar și crearea altora noi, cum ar fi căsuța de povești, un loc special
creat pentru activități de lectură.



Eficacitatea

Prin evaluarea eficacității proiectului am încercat sa determinam măsura în care intervențiile
noastre au atins obiectivele și rezultatele estimate. Obiectivele noastre, atât cel general, cât
și cele specifice, au urmărit ca prin activitățile implementate să se producă o schimbare
pozitiva la copii, atât din punct de vedere fizic, mental și cognitiv, cât și din punct de vedere
socio-emoțional, atât în ceea ce privește exprimarea sentimentelor și a experiențelor, a
exteriorizării și a spontaneității expresiei, cat și în vederea îmbunătățirii comunicării și a
relaționării cu ceilalți. In analiza eficacității am avut în vedere următoarele dimensiuni:
evaluarea nevoilor beneficiarilor, selectarea copiilor în funcție de nevoi, evaluarea pe domenii
a nivelului de dezvoltare al beneficiarilor, măsura în care problemele identificate la momentul
inițial au fost eliminate pe parcursul proiectului.

Măsura în care problemele identificate la momentul inițial au fost eliminate pe parcursul
proiectului (Vezi tabelul nr. 6), adică eficacitatea la nivel de grupa de vârsta a fost: 71%
pentru grupa mini, 59% pentru grupa mijlocie si 53% pentru grupa mare. 

De remarcat ca nivelul eficacității a scăzut odată cu înaintarea în vârsta a copiilor, mai ales în
cadrul ariilor dezvoltare cognitiva și cunoașterea lumii (78% grupa mini, 32% grupa mijlocie
si 26% grupa mare) și abilitați și atitudini de învățare (94% grupa mini, 49% grupa mijlocie si
numai 7% grupa mare). În activitățile noi, cu cerințe a căror rezolvare necesita idei sau
comportamente creative sau nonconformiste copiii din grupele mijlocie și mare au manifestat
rezistenta și rigiditate, în comparație cu copiii din grupa mini care au răspuns spontan și
autentic. Eficacitatea la nivel global a fost de 64% (calculat ca medie aritmetica a
eficacitaților la nivel de grupa).

RESTITUIREA ARMONIEI

Tabelul nr. 6 – eficacitatea activitatilor, masura in care interventiile au atins obiectivele si rezultatele estimate, pe grupe de varsta
si domenii de dezvoltare
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Impactul

Măsoară schimbările de ansamblu la nivelul copiilor produse de implementarea activităților
proiectului. Designul de lucru a prevăzut evaluarea copiilor din centru (grupul experimental)
în două momente diferite, la începutul programului și la sfârșitul acestuia, și compararea
rezultatelor obținute de aceștia cu rezultatele obținute de copii aflați în risc de abandon,
înscriși la o grădinița din București (grupul de control), evaluați o singura data. Pentru
evaluare a fost utilizat testul Denver. Copiii incluși în aceasta analiza au avut, la data
evaluării, vârsta cuprinsa între 2 si 6 ani.
Conform tabelului nr. 7, numărul absolut de atenționări și întârzieri înregistrate de grupul
experimental la finalul proiectului, a scăzut cu 60% si respectiv 80%, fața de începutul
proiectului. Compararea acestora cu rezultatele grupului de control evidențiază ca, deși sunt,
încă, mai mari (la numărul de atenționări), s-au apropiat si chiar au scăzut (la numărul de
întârzieri) sub nivelul acestuia.
Rezultatele evidențiază ca, deși performantele copiilor din grupul experimental, la o varietate
de sarcini specifice vârstei, s-au îmbunătățit de-a lungul proiectului, acestea sunt încă sub
nivelul performantelor obținute de copiiigrupului de control (copii integrați în familii puțin
funcționale sau disfuncționale) și cu atât mai mult sub nivelul performantelor medii ale
copiilor de aceeași vârsta (conform Denver).

RESTITUIREA ARMONIEI

Tabelul nr. 7 – rezultate absolute obtinute de copiii din cele doua grupuri, experimental si de control, la Testul Denver

Sustenabilitatea

În ceea ce ne privește aceasta urmărește să stabilească dacă rezultatele pozitive ale
proiectului pot continua și după terminarea perioadei de finanțare externa. 
La nivel de centru se are in vedere implicarea psihologului coordonator și a co-terapeutului
în activități, formale, non formale și informale, de transmitere a competentelor către
personalul educativ și de îngrijire prezent în fiecare casa cu copii în plasament și de
monitorizare constanța a evoluției copiilor. 
La nivel de fundație se urmărește, ca prin activități de formare și informare continua, sa se
transmită asistenților maternali tehnicile și activitățile implementate în cadrul proiectului.
La nivel comunitar pentru extinderea activităților proiectului către noi beneficiari este
prevăzută organizarea unui webinar pe 7 Septembrie 2021, la care pot participa alte
organizații, familii sau persoane interesate. În cadrul acestuia personalul centrului poate
prezenta activitățile implementate, rezultatele obținute și poate răspunde la întrebări.



Rezultate neplanificate

Pe lângă datele prezentate mai sus, în urma activităților desfășurate, sunt de menționat
rezultate care nu au fost surprinse de indicatorii, testele ori evaluările utilizate de noi. Avem
în vedere climatul psiho-socio-educațional din cadrul Centrului Pilot care s-a îmbunătățit
considerabil în perioada derulării proiectului. Relațiile adult (educator)-copil, copil – copil,
adult-adult sunt mai coezive si mai profunde. Personalul a devenit mai receptiv fața de
problemele de viața ale copiilor din centru; mai deschis si mai implicat in rezolvarea lor, mai
apropiat de copii. Toate acestea constituie, din punctul nostru de vedere, o condiție
fundamentala a comunicării, acceptării și integrării copiilor într-un mediu cât mai apropiat
de cel familial.

Mediatizarea proiectului

Proiectul a fost imediat mediatizat printr-o ceremonie de deschidere care a fost apreciată de
cei mici, dar și de cei mai mari, fiind primul eveniment public, deși limitat și scurt din cauza
restricțiilor preventive împotriva Covid-19, de la începutul pandemiei. Evenimentul a fost
descris de ziarul „Libertatea” printr-un reportaj narativ-fotografic exhaustiv, în care a fost
subliniata importanța sprijinului oferit de Programul MOL pentru sănătatea copiilor, în
recuperarea beneficiarilor Centrului Pilot.
În plus, o secțiune dedicată special activităților proiectului a fost rezervată pe site-ul oficial
al Fundației BIE, unde există știri actualizate despre proiect printr-un calendar al
evenimentelor. Impactul asupra social network este bun și continuă să aibă interacțiuni
diferite atât pe pagina în limba română, cât și pe pagina în limba italiană. 
În cele din urmă, proiectul se va încheia cu un webinar online pentru diseminarea
rezultatelor care va avea loc pe 7 septembrie și o ceremonie de închidere pe 17 septembrie.
Totul va fi documentat atât pe site, cât și pe pagina de Facebook a fundației.
De asemenea, în activitățile de diseminare, importantă pentru noi a fost implicarea celorlalte
organizații care participă la programul MOL. De fapt, unii dintre ei au participat la ceremonia
de deschidere și toți vor fi invitați să participe atât la webinar-ul, cât și la ceremonia de
închidere, la fel cum am putut participa noi la evenimentele lor atunci când a apărut ocazia.
Colaborarea cu ei a fost și va fi fundamentală pentru creșterea BIE și cu siguranță va fi
cultivată în viitor.

RESTITUIREA ARMONIEI
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Concluzii

Proiectul, prin activitățile sale, a avut un grad ridicat de realizare a obiectivelor; aici avem în
vedere atât realizarea obiectivelor individuale, specifice fiecărui copil, cât și realizarea
obiectivelor generale, specifice grupului (copii și adulți) ce alcătuiește Centrul pilot. Așadar,
în funcție de vârsta, de structura grupului și de activități, copiii și-au dezvoltat: capacitatea
de a desfășura o activitate structurata bazata pe reguli specifice, capacitatea de a lucra în
grup (cu tot ceea ce implica acesta – sa își aștepte rândul, sa respecte cerința, sa scadă
sensibilitatea la frustrare, sa se concentreze pe realizarea sarcinii). Activitatea sportiva i-a
ajutat sa își dezvolte forța, rezistenta, mobilitatea, îndemânarea, coordonarea, echilibrul,
postura și respirația. Terapia prin arta, specific, i-a ajutat sa: își dezvolte motricitatea fina,
capacitatea de a exprima, altfel decât prin cuvânt, ceea ce simt, sa dea sens propriilor
realizări, sa vorbească despre ei și despre ceea ce simt, sa conștientizeze existenta
universului interior propriu fiecăruia, sa îl cunoască și sa învețe sa-l controleze si sa-l
utilizeze in funcție de interesul propriu și al celorlalți. Terapia prin povesti, la rândul ei, pe
lângă cele de mai sus, a dezvoltat la copii: plăcerea de a sta printre cârti, de a le răsfoi, de a
asculta, de a trai experiențele eroilor și de a se identifica cu aceștia, ideea ca, in general,
problemele au soluții, abilitatea de a structura in povesti ceea ce simt și gândesc și de a
exprima aceste construcții. Adulții centrului (la nivel individual și de grup), in mod indirect,
au dezvoltat: sensibilitatea la problemele de orice fel ale copiilor, gradul de implicare,
structurarea întregii comunități după forma unei familii în care copiii sa simtă ca sunt
acceptați, iubiți, ajutați sa se dezvolte, sa experimenteze, etc. În principiu, s-a dezvoltat
comunicarea la nivelul grupului, a crescut încrederea intre membrii acestuia și gradul de
acceptare a fiecăruia așa cum este.
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