
 
 

2. Grupul de socializare apreciativ – 
De la intervenţie pragmatică la construcţie 

teoretică 
 
 

2.1. Dizabilitate, handicap, discriminare, 
integrare 

 
Conform literaturii de specialitate de cele mai multe 

ori persoanele cu nevoi speciale erau „ascunse” de ochii 
lumii prin instituţii şi nimeni nu ştia ce se întâmpla acolo sau 
erau ţinute în umbră în cadrul propriei familii. Aceşti 
indivizi nu aveau drepturi, nu aveau obligaţii, nu aveau 
facilităţi şi astfel le erau încălcate drepturile esenţiale dintre 
cele prevăzute în Constituţie (Ponea, 2009). 

Din punctul de vedere al Organizaţiei Mondiale  a 
Sănătăţii, termenul de handicap ar trebui păstrat cu 
accepţiunea sa specifică de dezavantaj, de diferenţă 
defavorizantă, de consecinţă situaţională apărută ca urmare a 
deficienţelor şi maladiilor invalidante ne spune profesorul 
Constantin Rusu (1997:25). 

Persoanele cu nevoi speciale, în general, şi cele cu 
dizabilităţi locomotorii, îndeosebi, sunt ţinta unor procese 
cum ar fi excluderea, marginalizarea sau discriminarea. 
Aceste persoane suferă, cu voie sau fără voie din cauza 
atitudinii afişate de societate. Ele sunt privite diferit, de cele 
mai multe ori cu milă sau cu indiferenţă, însă niciodată nu 
sunt privite ca de la egal la egal. 
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Persoanele cu nevoi speciale sunt cele care „cer prea 
mult” de la cei din jur, sunt privite ca o povară, ca o piedică 
în calea celorlalţi şi nimeni, sau poate foarte puţini dintre 
noi, îi privesc ca pe semenii noştri (Ponea, 2009). Bogdan 
Iovu susţine că „prin prisma statutului lor, la nivel de simţ 
comun se apreciază că persoanele cu handicap sunt printre 
cele mai vulnerabile din societatea prezentă. Cercetările 
realizate în acest domeniu argumentează destul de bine 
această asumpţie” (2007:52). În consens cu cele afirmate de 
autor suntem şi noi de părere că persoanele cu dizabilităţi au 
aceleaşi drepturi, aceleaşi responsabilităţi şi poate că de 
multe ori pot fi mult mai buni decât noi, cei fără dizabilitate, 
însă  perspectiva existentă asupra acestui grup îi situează pe 
poziţii inferioare. 

La aceste fenomene radicale şi negative totodată se 
ajunge din cauza vulnerabilităţii persoanelor, privite de 
Ştefan Cojocaru „ca un rezultat al mediului ostil asupra 
individului [...] sau ca o neadaptare a individului la condiţiile 
exterioare” (2005:28). 

Marginalizarea este definită de Cătălin Zamfir ca o 
poziţie socială periferică, de izolare a indivizilor sau 
grupurilor, cu acces drastic limitat la resursele economice, 
politice, educaţionale şi comunicaţionale ale colectivităţii. 
„Marginalizarea se manifestă prin absenţa unui minim de 
condiţii sociale de bază – condiţii economice, rezidenţiale, 
ocupaţionale, de educaţie şi instrucţie, printr-un deficit de 
posibilităţi de afirmare şi participare la viaţa colectivităţii.” 
(1993:84) 

Becker consideră că marginal este individul care nu 
se conformează regulilor normalităţii, deoarece alţii i-au lipit 
cu succes eticheta de marginal. Marginalizarea este o 
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corelaţie cu un alt fenomen social, şi anume 
etichetarea”(Zamfir, Vlăsceanu, 1993:84).  

Profesorul M. Preda defineşte  termenul de 
excludere socială ca fiind evocativ, ambiguu, 
multidimensional şi expansiv. Cu toate acestea, dificultatea 
de a-l defini constă în principal în faptul că este interpretat şi  
definit în contexte diferite, ceea ce poate fi văzut ca o 
oportunitate în analiza sa teoretică (2002:100). Prin 
procesul de excludere indivizii sau familiile acestora 
cunosc experienţa deprivării de resurse (precum venitul) şi 
de legături sociale cu comunitatea sau cu societatea mai 
largă. Acest termen este pus în legătură cu drepturile  sociale 
şi cu barierele sau procesele prin care oamenii sunt 
împiedicaţi să şi le exercite, de asemenea excluderea este 
văzută ca o stare de izolare socială sau normativă de restul 
societăţii, ataşată direct situaţiilor de marginalizare extremă.  

Neculau Adrian afirmă că tratamentul inegal al unor 
persoane, care în mod esenţial sunt egale, se practică în toate 
societăţile; acesta variază în funcţie de societate şi de epocă. 
În societatea actuală, noile forme de discriminare sunt cea 
simbolică, cea latentă şi cea regresivă (1996:36). 

La nivelul politicilor este necesară schimbarea – 
consideră Ştefan Cojocaru - celor reactive, care nu fac decât 
să ofere soluţii la problemele apărute însă efectele sunt 
negative, cu cele proactive, care prin oferirea de soluţii 
doresc să prevină din timp condiţiile ce pot duce la 
amplificarea problemelor acute din societatea românească 
(2004:20-22). 

Pentru ca integrarea acestui grup de indivizi să fie 
posibilă trebuie să mergem pe ideea de toleranţă, de egalitate 
de şanse pentru toţi semenii noştri, pe ideea de participare a 
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persoanelor cu nevoi speciale, chiar dacă aparent aceştia par 
să fie „altfel”, să respectăm dreptul la individualitate tuturor 
celor din jurul nostru indiferent de diferenţele care există 
sau nu. Considerăm că este important ca persoanelor cu 
dizabilitate fizică să li se asigure accesul la viaţa socială din 
care fac parte, să le fie valorizate şi să li se creeze facilităţile 
necesare pentru integrarea lor. Pentru ca procesul de 
integrare să fie unul complet, persoanele cu handicap fizic 
trebuie să aibă acces în următoarele domenii: educaţie, 
accesibilitate, piaţa locurilor de muncă, planning familial, 
asistenţă socială, sănătate, cultură şi lista ar putea continua.  

Alois Gherguţ consideră că „integrarea presupune în 
sens larg plasarea/transferul unei persoane dintr-un mediu 
mai mult sau mai puţin separat de unul obişnuit, vizând 
ansamblul de măsuri care se aplică diverselor categorii de 
populaţie, şi urmăreşte  înlăturarea segregării sub toate 
formele ei” (2001:36). În acelaşi sens Ursula Şchiopu 
defineşte procesul de integrare ca „o cuprindere, asimilare, 
închidere într-un tot a unui element  care devine parte 
componentă a întregului şi dobândeşte proprietăţi specifice 
şi rezultate din interecţiunea şi interdependenţa cu celelalate 
părţi componente” (2003:56). 

Este important să înţelegem că integrarea socială a 
persoanelor cu deficienţe fizice se poate face  doar cu 
ajutorul nostru, prin crearea de programe şi servicii adaptate 
nevoilor diferitelor subcategorii din categoria mari de 
persoane cu dizabilitate fizică. Considerăm că mult mai uşor 
s-ar realiza acest proces dacă am putea interveni în 
schimbarea mentalităţii sociale, dacă am accepta ca 
persoanele cu dizabilităţi locomotorii să participe la toate 
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activităţile ce presupun existenţa lor, participarea lor poate 
reprezenta schimbarea pe care toţi ne-o dorim. 

Termenul de integrare socială „descrie un tip de 
relaţie între elementele unui sistem prin intermediul căruia 
acestea acţionează laolaltă, pe de o parte, pentru a se evita 
dezmembrarea sistemului şi de a-şi păstra stabilitatea şi, pe 
de altă parte, pentru a coopera în vederea funcţionării lui ca 
o unitate.” (Dicţionar de sociologie, Oxford, 2003:292). 

 
2.2.  Dimineaţa la cafea – Model de grup de 

socializare apreciativ 
 
Grupul de socializare apreciativ „Dimineaţa la 

cafea” s-a desfăşurat în perioada în perioada 4 martie 2009 – 
mai 2010.   

Grupul de socializare apreciativ îşi are originile în 
diferite tipuri de grup recunoscute oficial de literatura de 
specialitate în domeniul social precum grupul de egali (peer 
group), grupul de suport, grupul T, grupul de întâlnire şi alte 
tipuri (a se vedea direcţia numărul 2 din capitolul 4). 
Metodologia de realizare, organizare şi implementare a 
acestui model s-a bazat pe principiul cercetării colaborative 
(Heron, 1996:56) şi de asemenea pe caracteristicile de bază 
ale creativităţii colaborative. 

Grupul de socializare apreciativ este un tip de grup 
care presupune îmbinarea unor elemente cheie din metodele 
diferitelor tipuri de grupuri, urmărind integrarea socială a 
persoanelor membre şi autodezvoltarea lor prin stabilitatea 
cadrului de desfăşurare, acesta fiind un mod favorabil de 
exprimare a experienţelor trăite, stabilirea de noi relaţii în 
societate, realizarea procesului de integrare socială, 
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identificarea de aspecte comune cu ceilalţi membri ai 
grupului, îmbunătăţirea stimei de sine şi de autoapreciere şi 
promovare a egalităţii între indivizii societăţii. 

Unul dintre modele de bază specifice metodelor 
apreciative este modelul 4D promovat de David 
Cooperrider (2005). În studiul de faţă modelul 5 D – o 
extensie a modelului 4 D (Cooperider, Whitney, 2005) a fost 
utilizat în vederea construirii unei abordări apreciative care 
să faciliteze individului parcurgea paşilor spre crearea unei 
noi identităţi. În mod particular am utilizat tehnica 
“poveştilor de succes” pentru a putea facilita evoluţia şi 
autodezvoltarea membrilor participanţi la grupul de 
socializare apreciativ – modelul Dimineaţa la Cafea, în 
vederea integrării sociale. 

Grupul de socializare mai apare în practica asistenţei 
sociale pe teritoriul Americii. Modelul identificat presupune 
îmbinarea modelului grupului de suport cu modelul T. Este 
important să menţionăm că modelul propus în această 
lucrare are în vedere îmbinarea mai multor tipuri de grup la 
care se adaugă caracteristicele specifice anchetei apreciative. 

Grupul de socializare apreciativ – Dimineaţa la 
Cafea, pornind de la metodele anchetei apreciative, aduce o 
nouă perspectivă asupra modelului prezentat anterior prin 
introducerea conceptului de parteneriat în „autodezvoltare” 
dintre echipa de organizare a grupului şi clienţii intervenţiei 
de grup. Grupul de socializare apreciativ are un aspect 
unitar având în componenţa sa atât membri ai comunităţii 
beneficiare, cât şi echipa de implementare a grupului, toţi 
fiind în raporturi de egalitate şi fiind în mod egal consideraţi 
membri ai grupului. 
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2.2.1. Prezentarea cadrului în care a fost 
conceput grupul de socializare apreciativ – Dimineaţa 
la cafea 

 
Ideea activităţii „Dimineaţa la cafea” a pornit de la 

propunerea formării unui parteneriat între specialişti, 
voluntari şi beneficiari, după modelul formulat, pe educaţie, 
de Federico Verona Madrid. Adaptat după acest model 
suntem de părere că între specialist, voluntari şi beneficiari 
se poate „încheia” un contract de colaborare, care să ajute la 
o dezvoltare triplă. Fiecare dintre participanţi învaţă din 
noile experienţe, indiferent de nivelul de cunoştinţe pe care 
îl are fiecare membru în parte.  

Aşa cum parteneriatul educaţional (Yballe, 
O’Connor, 2004; Madrid, 2008; Sandu, 2009; Nicolaescu, 
2010) are în vedere diverse beneficii pentru ambele părţi, la 
fel şi parteneriatul „social” presupune câştig pentru toţi 
membrii săi. Astfel se pune accent pe experienţa celui numit 
„beneficiar”, îndeosebi pe elementele pozitive, pe strategiile 
de succes/învingător de care acesta dispune şi totodată se 
dezvoltă acest parteneriat. 

Scopul grupului de socializare apreciativ este de a 
„forţa” membrul grupului de a trece de la stadiu de victimă 
(auto-vulnerabilitate) la stadiul de învingător. 
„Vulnerabilitatea reprezintă o stare de potenţialitate, de 
nemanifestare în prezent a unor factori care pot conduce în 
viitor la marginalizare, defavorizare sau alte fenomene 
conexe, o hartă mentală a unor interpretări neadecvate în 
raport cu realitatea sau cu potenţialul persoanei” (Cojocaru, 
2005:30). De cele mai multe ori persoanele afectate de o 
anumită dizabilitate trec prin diverse procese negative, 
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precum marginalizarea, excluderea sau discriminarea, dar 
sunt la fel de accentuate şi procesele de auto-vulnerabilizare, 
auto-marginazilare sau auto-discriminare. 

Asistăm astfel la un dublu proces negativ care 
„susţine” excluderea persoanelor cu dizabilităţi. Prin 
aplicarea grupului de socializare apreciativ individul singur 
are capacitatea a depăşi atât procesele negative exterioare, 
dar cu atât mai mult depăşirea stadiului de autoexcludere 
manifestat de propria persoană (Ponea, 2010b). 

Membrul participant la acest grup este cel care 
„preia puterea” (prin acel proces de empowerment) şi care 
se  integrează prin propriile forţe, prin intermediul poveşti 
de succes, a obiectivelor pe care şi le propune, dar mai ales 
prin rezultatele pozitive pe care le obţine. În această manieră 
obiectivele proprii devin tot mai înalte şi tot mai dezirabile. 

Grupul de socializare apreciativ Dimineaţa la cafea a 
urmat paşii modelului 4D promovat în literatura de 
specialitate specifică metodelor apreciative (Bushe 2000; 
Cooperider, Whitney, 2005; Thatchenkery, 2004; Gergen et. 
al, 2004; Cojocaru, 2005, 2010) la care au mai fost adăugate 
două etape extrem de importante în aplicarea activităţii 
„Dimineaţa la cafea”. 
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În continuare dorim să detaliem paşii precursori 
apariţiei grupului de socializare apreciativ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 1: Identificarea nevoilor şi Planificarea  
Această etapă a avut loc pe o perioadă lungă de timp 

deoarece ideea activităţii „Dimineaţa la cafea” a apărut în 
urma multor ore de voluntariat la Biroul de Asistenţă şi 
Consiliere pentru persoane cu Handicap Iaşi, alături de 
specialiştii biroului şi de ceilalţi voluntari. Menţionez că 
acest birou se bucură de prezenţa multor voluntari activi, 
atât persoane cu dizabilităţi, cât şi studenţi. 

Modalităţile de identificare a nevoilor grupului ţintă 
sunt următoarele: 

- Interviu nondirectiv; 
- Brainstorming; 
- Chestionar; 
- Observaţie participativă. 
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Surse de documentare: 
- Rapoarte; 
- Dosare ale persoanelor cu dizabilităţi; 
- Statistici; 
- Specialişti în domeniu; 
- Persoane cu dizabilităţi; 
- Voluntarii biroului; 
- Cadre didactice Specializarea Asistenţă Socială. 

Cele menţionate anterior reprezintă combinarea 
resurselor umane cu resursele documentare în vederea 
obţinerii celor mai bune rezultate. Grupul de organizare a 
dorit să se asigure că are la dispoziţie toate datele necesare în 
vederea identificării corecte şi realiste a nevoilor grupului 
ţintă (Davies, 2009).  

Planificare şi organizare 
Etapa de planificare şi organizare a activităţii 

„Dimineaţa la cafea” s-a realizat în aproximativ o lună. Un 
rol important în această etapă l-a avut analiza datelor 
obţinute în etapa anterioară. Detaliile de desfăşurare au fost 
concepute în funcţie de nevoile identificate. Parte dintre 
acestea au fost: 

- Integrarea socială; 
- Creşterea stimei de sine; 
- Lărgirea grupului de prieteni; 
- Petrecerea timpului liber într-un mod educativ; 
- Realizarea de activităţi recreativ-educative; 
- Implicarea activă în alte activităţi realizate în cadrul 

Biroului de Asistenţă şi Consiliere pentru persoane 
cu Handicap. 
De asemenea în această etapă au fost propuse 

scopul şi obiectivele pe termen lung ale activităţii. 
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Etapa 2: Discovery 
„Etapă (Discovery) este faza de identificare 

a“poveştilor” pozitive şi răspândirea lor în organizaţie 
/ grup. Punctul de plecare al anchetei este selectarea 
temelor afirmativ-pozitive (Sandu, 2009); pornind de la 
ipoteza că organizaţia (grupul) evoluează în direcţia pe care 
o studiază, alegerea temelor de cercetare este semnificativă 
şi strategică; temele sunt stabilite în termeni afirmativi şi 
trebuie să fie legate de domeniul în care organizaţia vrea să 
evolueze şi, deci, unde ele pot fi amplificate.(Cojocaru Ş, 
2005:52). 

În cadrul primele întâlniri ale activităţii „Dimineaţa 
la cafea” s-au în vedere următoarele: 

- Reidentificarea nevoilor membrilor participanţi şi 
reverificarea analizei realizate în prima etapă; 

- Stabilirea scopului comun; 
- Stabilirea obiectivelor comune; 
- Identificarea „poveştilor de succes” a membrilor 

participanţi la activitate; 
- Stabilirea parteneriatul între specialişti, voluntari şi 

persoanele cu dizabilităţi. 
Ultimul aspect menţionat, cel de parteneriat, 

poziţionează membrul participant – persona cu dizabilitate 
– la egalitate cu organizatorii/specialiştii. În această manieră 
el deţine controlul, el hotărăşte în ce direcţie vor merge 
activităţile ulterioare, în ce măsură va fi influenţat, ce şi cum 
va realiza el activităţi în vederea atingerii scopului şi 
obiectivelor personale, dar şi a celor comune stabilite în 
cadrul grupului. 
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