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București - un oraș care îi include pe marginalii săi 

 

Facilitator: Mircea Toma, Active Watch 

Puncte de vedere: 

 Cristina Eremia, Centrul Comunitar pentru Educaţie Creativă şi Artă Activă La BOMBA  

 Doina Crângașu, Confederația Caritas România  

 Elena Adam, Samusocial din România 

 

Dimensiunea problemei  

Grupurile  marginalizate din București sunt numeroase. Printre ele găsim: 

 Copii și adulți din familii numeroase, fără venituri (părinți care trăiesc din alocațiile 

copiilor/pensiile bunicilor) sau cu venituri foarte mici, nivel de educație scăzut (max. 8 clase), fără 

calificare profesională;  

 Bătrâni cu pensii extrem de mici, care trăiesc singuri sau în cuplu, fără copii sau aparținători;  

 Persoane (copii şi tineri) cu dizabilități din familii cu venituri modeste; 

 Chiriași din locuințe retrocedate - Odată cu retrocedarea în natură a proprietăţilor preluate 

abuziv de stat, situaţia chiriaşilor din aceste locuinţe s-a acutizat, protecţia acestora prin 

asigurarea unei locuinţe de către consiliile locale fiind aproape imposibil de realizat datorită 

incapacităţii fondului locativ construit de a prelua solicitările de locuinţă formulate; 

 Persoane fără adapost; 

 Persoane victime ale traficului de ființe umane. 

Numărul acestor grupuri nu figurează în statistici. O analiză a Confederației Caritas România identifică 

următoarele probleme cu care aceștia se confruntă și care sunt multiple:  

 Sărăcia (venituri mici sau lipsa veniturilor), generată de “moștenirea familială”, educație precară 

și/sau lipsa unei pregătiri profesionale;  

 Incapacitatea de a accesa un loc de muncă corect /suficient remunerat;  

 Incapacitate fizică sau psihică (boală cronică, dizabilitate sau bătrânețe);  

 Izolare socială: absența familiei, lipsa contactelor sociale, a rețelelor sociale - acces limitat la 

informații și oportunități reduse pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile.   

Prezentarea completă a analizei realizată de către Confederația Caritas precum și o prezentare a 

serviciilor acestora poate fi consultată la această pagină 

 

http://www.ies.org.ro/library/files/prezentare_caritas_16mai.pdf
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Asociația Samusocial a constatat că în ultimii ani numărul persoanelor fără adăpost a crescut 

semnificativ, numai în București fiind cunoscute aproximativ 5 000 de persoane. Una și poate cea mai 

importantă nevoie actuală a lor este asigurarea unui adăpost, având în vedere ca numărul paturilor în 

adăposturile de noapte sunt mai mult decât insuficiente, respectiv doar 330 la nivelul întregii Capitale.  

Din cauza numărului insuficient de paturi, adulții străzii sunt nevoiți să își petreacă nopțile fie în scări de 

bloc, în barăci, rulote sau mașini părăsite, în gară sau în canale. Aceste locuri de adăpostire sunt folosite 

nu numai pe perioada verii, ci și în anotimpul rece. Mai multe date obținute de Asociația Samusocial 

despre adulții străzii din București pot fi consultate la linkul: http://www.samusocial.ro/media/statistici-

cifre/.  

Zona Rahova-Uranus-Sabinelor este una dintre zonele de unde urmează să fie evacuate 30 de familii, 

aproximativ 120 persoane. Asociaţia Comunitară La Bomba a venit cu soluţia economatului locativ - 

posibilitatea de a construi un bloc pentru cele 30 de familii.  

 

Cauzele fenomenului 

Cei prezenți au identificat următoarele cauze pentru care marginalizarea socială rămâne o problemă în 

București: 

 Insuficența serviciilor sociale de prevenție și de intervenție/incluziune;  

 Lipsa unei strategii integrate de asistență socială privind incluziunea socială a grupurilor 

vulnerabile, expuse riscului de marginalizare; 

 Cooperare redusă între serviciile publice și cele private; 

 Resurse limitate pentru ongurile furnizoare de servicii sociale; 

 Serviciile sociale nu sunt o prioritate pentru apl (situație reflectată și în alocarea bugetară); 

 Absența unei culturi a solidarității bazată pe filantropie organizată; 

 Persistența unor prejudecăți / marginalizare, segregare, etichetare; 

 Lipsa unui plan integrat între administrațiile sectoarelor și capitală, de asigurare a locuințelor 

sociale în general, și a locuințelor pentru chiriașii evacuați, în particular. 

 

Întreaga comunitate din Rahova-Uranus este amenințată cu evacuarea. Diferența față de 
evacuabilii din alte zone este că ei s-au construit ca o mare familie. Câteva organizații 
neguvernamentale și persoane, la rândul lor susținute de vreo două ambasade, militează pentru 
o utopie: administrația publică să găsească o soluție care să rezolve problema locuirii deodată 
cu menținerea comunității; s-ar putea numi „economat social“: locuințe sociale în zonă, proiecte 
de economie socială, programe culturale pentru copii și familii.  
Mircea Toma Active Watch 

http://www.samusocial.ro/media/statistici-cifre/
http://www.samusocial.ro/media/statistici-cifre/
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Propuneri ale organizațiilor participante  

 

 Elaborarea în mod participativ, cu implicarea tuturor, a unor politici publice privind incluziunea 

socială la nivelul Municipiului București și a unei strategii integrate cu o viziune pe termen lung;   

 Crearea unui cadru instituțional, cu infrastructură și resurse financiare corespunzătoare, pentru 

servicii comunitare de specialitate (mobile), clădit pe prevenție, activare, competență, 

responsabilitate; 

 Dezvoltarea unui parteneriat între autoritățile publice și ONG-uri pentru rezolvarea unor 

probleme sociale, de marginalizare (ex. servicii de asistență socială, Poliția Comunitară), care 

poate include accesare de  fonduri structurale de către autoritățile publice locale în parteneriat 

cu ONG-urile; 

 Alocare de fonduri din bugetele locale și contractarea serviciilor sociale către furnizorii privați 

(ONGuri); 

 Creare de oportunități de angajare pentru persoanele vulnerabile și stimularea activităților de 

economie socială; 

 Subvenții și facilități fiscale pentru ONG-uri și instituții care au întreprinderi sociale; 

 Rețea de asistenți sociali și observatori ai acestui fenomen social: al persoanelor fără locuință, 

fenomen care trebuie coroborat cu cel al altor probleme sociale - lipsa locurilor de muncă; 

 Introducerea unei cote legale pentru angajarea ”marginalilor” care au posibilitatea să lucreze; 

 ECONOMATUL LOCATIV; 

 Dezvoltarea serviciilor – înființarea de noi servicii și diversificarea/adaptarea serviciilor la nevoile 

persoanelor/grupurilor vulnerabile – de ex. servicii de consiliere (psihologică, educațională și 

profesională) și servicii educaționale (alfabetizare, calificare profesională, abilități de viață 

independentă) oferite în parteneriat public-privat (colaborare între autoritățile publice, mediul 

privat și ONG-uri). 

 Campanie de sensibilizare a angajatorilor pentru a scădea nivelul de marginalizare al persoanelor 

dezavantajate. 

 

 


