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Adnotare: Factorii socio-ecologici, cum ar fi sărăcia, serviciile psihosociale și cheltuielile
cu serviciile sociale, ar putea influența provocările cu care se confruntă familiile vulnerabile.
Această lucrare analizează măsura în care vulnerabilitatea socio-economică, consultările
serviciilor de asistență psihosocială și cheltuielile de servicii sociale preventive influențează
reunificarea copiilor aflați în îngrijire în afara casei. Aceste constatări au implicații asupra
factorilor de decizie, a agențiilor de finanțare și a agențiilor de protecție a copilului de a
îmbunătăți resursele jurisdicționale pentru a reduce vulnerabilitățile socio-economice ale
reîntregirii familiilor.
Annotation: Socio-environmental factors such as poverty, psychosocial services, and social
services spending all could influence the challenges faced by vulnerable families. This paper
examines the extent to which socioeconomic vulnerability, psychosocial service consultations, and
preventative social services spending impacts the reunification for children placed in out-of-home
care. These findings have implications for decision makers, funding agencies, and child protection
agencies to improve jurisdictional resources to reduce the socioeconomic vulnerabilities of
reunifying families.
Cuvinte cheie: familie, vulnerabilitate socio-economica, saracie, calitatea vietii,
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Introducere
Capacitatea părinților de a avea grijă de copii este influențată de provocările proximale și de
mediu. Părinții care trăiesc în sărăcie se luptă adesea pentru a echilibra cerințele financiare de bază,
cum ar fi costul alimentelor, cazarea, transportul, îmbrăcămintea, nevoile speciale de sănătate,
materialele și nevoile educaționale. În combinație, prezența acestor factori de risc proximali și de
mediu pentru familiile aflate în situații de sărăcie creează vulnerabilități socio-economice mai mari
care pot împiedica funcționarea familială și reunificarea familiilor cu copii plasați. Serviciile de
protecție a copilului sunt structurate în jurul locatarilor legali și sociali de bază, încurajând
intervențiile care evită plasarea în afara casei, dacă acest lucru este sigur, dar atunci când copiii
trebuie plasați în îngrijire la domiciliu, reunificarea familiei devine obiectivul principal al
intervenției. Cu toate acestea, reunificarea necesită rezolvarea factorilor de risc multi-fațetă, atât la
nivel individual, cât și la nivel de mediu, care au ca rezultat vulnerabilitatea socio-economică, iar
plasarea temporară în afara casei este menită a fi utilizată de părinți pentru a aborda factorii de risc
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care conduc la angajarea în serviciul de protecție a copilului. De exemplu, într-un caz care conduce
la fundamentarea neglijenței, poate să apară o decizie de reunificare a unei familii atunci când
părinții finalizează programe de sprijin (de exemplu, clase de părinți, dependență sau tratament de
sănătate mintală), demonstrează utilizarea serviciilor comunitare de susținere (de exemplu, băncile
de alimentație, programele de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea abilităților) și să depună alte
eforturi pentru a îmbunătăți factorii de risc specific cazului, cum ar fi calitatea locuințelor sau
securitatea. Aceste tipuri de factori de risc sunt importanți pentru bunăstarea copiilor, dar sunt, de
asemenea, emblematici ai vulnerabilităților socio-economice sistemice care nu se încadrează în
mandatele de protecție a copilului sau în capacitățile de rezolvare a acestora [8,33]. Multe jurisdicții
au implementat sprijinul și resursele comunității pentru a reduce stresul pentru familiile și copiii
vulnerabili din punct de vedere socio-economic. Cu toate acestea, în prezent, aceste resurse ar putea
să nu fie suficiente pentru a contracara factorii de risc multilaterali asociați cu vulnerabilitățile
socio-economice. Studiile anterioare realizate de Esposito și asociați [13] au arătat că
vulnerabilitățile socio-economice scad capacitatea părinților de a oferi copiilor lor condiții sigure și
adecvate, ceea ce duce la un risc mai mare de plasare a copiilor din aceste familii în afara casei.
Deși este bine stabilit că vulnerabilitatea socio-economică crește probabilitatea de plasare, efectele
vulnerabilității socio-economice asupra reunificării sunt mai puțin clare, precum și măsura în care
factorii de risc multi-fațetă ai familiilor și copiilor vulnerabili variază în funcție de disponibilitatea
prevenirii jurisdicționale serviciilor și resurselor.
Vulnerabilitatea socio-economică și impactul acesteia asupra reunificării familiei au primit
puțină atenție concentrată în ultimele două decenii, comparativ cu un corp mai activ de analiză a
relației dintre vulnerabilitatea socio-economică, implicarea serviciilor de protecție a copilului și
plasarea în îngrijirea în afara familiei, în special se referă la neglijarea și stresul cronic.
Intr-un studiu anterior, Esposito și asociații [14] au constatat că dezavantajele socioeconomice de vecinătate, combinate cu factori individuali și de caz specific, au fost asociate cu o
probabilitate scăzută de reunificare. Cu toate acestea, acest studiu anterior nu a luat în considerare
efectele serviciilor psihosociale oferite pentru a sprijini serviciile de protecție a copilului - de
exemplu, recomandări pentru servicii menite să îmbunătățească funcționarea părinților și a familiei
- sau cheltuielile pentru serviciile sociale guvernamentale pe cap de copil pe serviciile de sănătate
mintală preocupările principale aici. În general, se știe puțin și despre măsura în care serviciile
psihosociale ar putea atenua influența vulnerabilității socio-economice asupra abilității părinților de
a asigura mediile adecvate în condiții de siguranță necesare reîntregirii familiei. Studiul actual
urmărește completarea acestui decalaj prin examinarea măsurii în care variațiile jurisdicționale ale
vulnerabilității socio-economice, a serviciilor psihosociale și a reunificării impactului cheltuielilor
serviciilor sociale, după controlul factorilor de risc la nivel individual și a diferențelor latente
jurisdicționale în furnizarea serviciilor de protecție a copilului. Deși se așteaptă să se găsească o
diferențiere jurisdicțională în reunificare bazată pe concentrarea familiilor vulnerabile din punct de
vedere socio-economic, natura relației dintre cheltuielile sociale, vulnerabilitatea socio-economică
și cheltuielile psihosociale are un caracter exploratoriu.
Material si metodă
Acest studiu utilizează un proiect de cercetare pe mai multe niveluri pe mai multe niveluri,
care atrage datele populației din diferite surse: (1) date administrative longitudinale din agențiile de
protecție a copilului din Quebec [14,19]; (2) datele recensământului canadian; și, (3) asistența
socială, serviciile psihosociale și serviciile sociale furnizate de Ministerul Sănătății și Serviciilor
Sociale (MHSS). Prima sursă de date constă în date administrative clinice longitudinale anonime
extrase dintr-un sistem comun de informații provinciale utilizat de toate jurisdicțiile mandatate de
protecție a copilului din provincia Quebec, care conține date despre aproximativ 450.000 de copii
care datează din 1989. Toate variabilele utilizate în acest studiu - pentru măsurile de nivel
jurisdicțional privind vulnerabilitatea socio-economică, consultările psihosociale și cheltuielile
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pentru serviciile sociale - au fost create utilizând aceste date administrative clinice. Cea de-a doua și
a treia sursă de date sunt datele intra-provinciale recuperate de la Census Canada și MHSS, utilizate
pentru a crea măsuri specifice de competență privind vulnerabilitatea socio-economică, consultările
serviciilor psihosociale și cheltuielile pentru serviciile sociale. Acest studiu conține o analiză
secundară a datelor aprobate (CÉR CJM-UI: 14-04-02 și CJQ-IU-2013-16) în scopul înțelegerii
dezavantajelor socio-economice și a traiectoriilor de plasament ale tuturor copiilor deserviți de
protecția copilului în provincia Quebec.
Populația clinică studiată este formată din toți copiii (N = 39.882) plasați în îngrijire în afara
locuinței - definiți ca orice plasament care durează mai mult de 72 de ore - pentru prima dată între 1
aprilie 2002 și 31 martie 2013 și au fost urmăriți pentru un minim de 20 de luni de la plasarea lor
inițială. Reunificarea familiei este variabila dependentă în acest studiu. Reunificarea familiei este
definită ca prima reunificare a copiilor plasați și constă într-o întoarcere la unul sau ambii părinți
nașteri sau la familiile de origine. Perioada de urmărire a început de la data plasării inițiale în cadrul
unei jurisdicții de protecție a copilului până la data reînnoirii sau la sfârșitul perioadei de urmărire 30 noiembrie 2014 - sau a împlinirii a 18 ani de la nașterea copilului, oricare dintre acestea a
intervenit mai întâi.
Rezultate și discuţii
Marea majoritate a copiilor plasați sunt reunificați cu familiile lor. Populația clinică totală a
copiilor studiați a inclus pentru prima dată 39.882 de copii plasați în îngrijire în afara familiei, din
care 67.7% (N = 27.012) au fost reunificați cu familiile lor. Au existat variații considerabile în
rândul grupurilor de vârstă. Proporția copiilor plasați în afara casei și reunificată este cea mai mare
(76,8%) dintre cei cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani la plasarea inițială, urmată de vârstele de 511 ani (65,9%) și de la 0 la 4 ani ( 50,6%). Există proporții relativ egale între copiii de sex masculin
și cei de sex feminin plasați în afara casei, deși bărbații au o proporție mai mare de reunificare.
Copiii mai mici și mai mari au fost plasați în afara casei din diferite motive. Copiii cu vârsta sub 12
ani au fost plasați în primul rând din cauza stilului de viață ridicat al părinților și a abuzului
psihologic și emoțional, în timp ce peste jumătate dintre copiii cu vârste între 12 și 17 ani au fost
plasați în afara casei pentru dificultăți comportamentale severe ca preocupare principală. Cea mai
mare proporție a copiilor plasați a fost raportată de un membru al familiei (25,3%), cu excepția
copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani, pentru care personalul școlii a raportat puțin peste un
sfert (25,9%). Indiferent de vârsta la plasarea inițială în afara casei, jumătate dintre copiii plasați
înapoi s-au întors să locuiască împreună cu familiile lor în primele 93 de zile de plasare inițială.
Timpul mediu până la reunificare este cel puțin (80 de zile) pentru copiii de la 0 la 4 ani, urmat de
vârsta de 12-17 ani (86 de zile), iar cea mai lungă pentru copiii de 5-11 ani (131 zile).
S-au constatat corelații semnificative statistic între reunificarea jurisdicțională și măsurile de
nivelul doi. La nivelul bivariatului, se constată că 20,7% (r = -0,455, p <0,001) din variația
reunificării jurisdicționale se explică prin densitatea familiilor cu copii cu vulnerabilitate socioeconomică, 11,2% (r = -0,336, p <0,001 ) prin cheltuielile serviciilor sociale pe cap de copil,
respectiv 3,3% (r = -0,183, p <0,001), respectiv prin rata consultărilor de servicii psihosociale.
Jurisdicțiile cu un procent mai mare de familii cu copii în vulnerabilitate socio-economică, o rată
mai mare de consultare a serviciilor psihosociale și cheltuieli pentru serviciile sociale au, de
asemenea, rate de reunificare mai scăzute. Majoritatea cheltuielilor pe cap de locuitor pentru
serviciile sociale au fost, de asemenea, legate de o rată mai mare a consultărilor de servicii
psihosociale, deoarece 26,5% (r = 0,515, p <0,001) din variația consultărilor psihosociale se explică
prin nivelul cheltuielilor pe cap de copil pe servicii sociale . Corelația dintre familiile cu copii în
vulnerabilitate socio-economică, consultări psihosociale și cheltuieli cu serviciile sociale a fost
asociată statistic și pozitiv. Jurisdicțiile cu un procent mai mare de familii cu copii cu vulnerabilitate
socio-economică au, de asemenea, o rată mai mare a consultărilor de servicii psihosociale (r =
0.280, p <0.001) și a cheltuielilor cu serviciile sociale (r = 0.293, p <0.001).
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Cel mai influent factor care prezice o probabilitate scăzută de reunificare a familiei pentru
copiii plasați între 5 și 11 ani este fizic, material, școală și neglijență (Beta = -0,682, t = -9,281).
Analizând independent fiecare măsură de nivel secundar, concentrarea familiilor cu copii în
vulnerabilitatea socioeconomică și cheltuielile serviciilor sociale au fost predictori semnificativi ai
reducerii reunificării, în timp ce consultările privind serviciile psihosociale nu au fost semnificative
din punct de vedere statistic. Toate variabilele au fost predictori semnificativi ai reunificării în
modelul final. Controlul cheltuielilor pentru servicii sociale mai mari, serviciile psihosociale au
sporit probabilitatea de reunificare, în timp ce vulnerabilitățile socio-economice au diminuat
probabilitatea reunificării. În combinație, 12,5% din variația reunificării jurisdicționale se explică
prin diferențele dintre vulnerabilitățile socio-economice, consultările serviciilor psihosociale și
cheltuielile pentru serviciile sociale.
Acest studiu pe bază de populație folosește combinația de date clinice administrative privind
protecția copilului pentru provincia Quebec, servicii psihosociale și servicii sociale de la Ministerul
Sănătății și Serviciilor Sociale (MHSS) și recensământul canadian pentru a examina măsura în care
variațiile jurisdicționale în vulnerabilitatea socio-economică, serviciile psihosociale și reunificarea
influenței cheltuielilor sociale. Trebuie să recunoaștem în acest moment că, deși aceste constatări se
bazează în parte pe date derivate din agregările jurisdicționale ale sănătății și serviciilor sociale din
Quebec, natura studiului reflectă toate familiile deservite de protecția copilului și că probabilitatea
reunificării variază în mod direct în funcție de nevoile acestor familii.
Studiul nostru susține constatările lui Esposito și colegilor [14] care sugerează că
probabilitatea scăzută de reunificare este explicată în primul rând prin dificultățile familiale
specifice neglijării fizice, materiale și de sănătate și prin stilul de viață ridicat al părinților, care duce
la neasigurarea sau protejarea copil. Bazându-se pe cercetarea care sugerează o probabilitate scăzută
de reunificare a părinților care trăiesc în situații de sărăcie, acest studiu sugerează că
vulnerabilitățile socio-economice mai largi au de asemenea importanță pentru reunificare. În timp
ce la nivel bivariat, consultarea serviciilor psihosociale a scăzut probabilitatea de reunificare, la
nivel multiplu a crescut probabilitatea de reunificare pentru copiii mai mici de până la 11 ani.
Având în vedere acest lucru, presupunem că consultările privind serviciile psihosocialiste mai mari
și cheltuielile cu serviciile sociale pot reflecta nevoile crescute ale familiilor vulnerabile din punct
de vedere socio-economic, dar este nevoie de mai multe cercetări pentru a înțelege variațiile
jurisdicționale în disponibilitatea, accesibilitatea și calitatea serviciilor și resurselor de sprijin
familial concentrarea familiei implicate în protecția copilului.
În comparație cu alte jurisdicții canadiene, Quebec a investit masiv în programe progresive
din punct de vedere social, menite să reducă sărăcia în rândul copiilor și excluderea socială, și
totuși, în ciuda acestor investiții, acest studiu constată că vulnerabilitățile socio-economice continuă
să conteze pentru reunificare. Implicația acestei constatări este că, în jurisdicții, în Canada sau în
alte părți, unde există mai puține capitaluri și investiții sociale în programele centrate pe familie,
vulnerabilitățile socio-economice pot avea un impact și mai mare asupra reunificării. Studiile
menționate mai sus și studiul actual indică faptul că, deși resursele financiare fac parte din tabloul
de reunificare, stresul unor vulnerabilități socio-economice mai largi se află, de asemenea, la joacă
sub suprafață în reunificarea familiei.
În mod specific, acest studiu sugerează o sensibilitate jurisdicțională la reunificare - în care
variația vulnerabilității socio-economice, reprezentând cheltuielile serviciilor sociale pe cap de
locuitor și serviciile psihosociale - continuă să explice în mod semnificativ de ce unele jurisdicții au
rate de reunificare mai mici.
Vulnerabilitățile socio-economice care înconjoară finanțele insuficiente - stresul, prevalența
gospodăriilor cu un singur părinte, ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea mintală și
dependența și alte probleme specifice cazului necesită intervenții pentru îmbunătățirea ratelor de
reunificare și a timpului de reunificare, , deoarece plasarea pe termen lung a fost legată de
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instabilitatea plasamentului, de dificultatea emoțională și comportamentală [3,16,32] și de creșterea
cheltuielilor publice [32].
Concluzii
În timp ce furnizarea de suporturi socio-economice depășește sfera de aplicare a politicii și
practicii în domeniul protecției copilului, eforturile de a asigura o structură de susținere-integrare a
partenerilor comunității și servicii sociale preventive necesare pentru a reduce povara și încărcătura
de stres a vulnerabilităților socio-economice și a crește abilitățile de coping și parenting în vederea
îmbunătățirii funcționării familiei și a șanselor copiilor de a se reîntregi.
Având în vedere constatările consecvente că familiile vulnerabile din punct de vedere socioeconomic cu rate de reunificare mai scăzute tind să fie grupate, sprijinul crescut sau orientat spre
familie poate fi îndreptat spre enclave jurisdicționale cu o concentrație ridicată a familiilor care
trăiesc în sărăcie. În mod specific, ar trebui luată în considerare asigurarea accesului maxim la
serviciile comunitare pentru a sprijini intervenția în domeniul protecției copilului, oportunitățile de
angajare, îngrijirea copiilor subvenționate și educația timpurie pentru jurisdicțiile cu cea mai mare
concentrare a familiilor în dificultăți socio-economice pentru a reduce impactul disparităților socioeconomice ale populației deservite.
De asemenea, ar trebui depuse eforturi de monitorizare pentru a se asigura că serviciile
comunitare de sprijin familial răspund în mod adecvat la abordarea preocupărilor legate de
funcționarea familiei, ceea ce poate, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea probabilității
reunificării. Nerespectarea vulnerabilităților socio-economice cu care se confruntă multe dintre
familiile deservite de protecția copilului va limita capacitatea de a îmbunătăți situația familială și, în
cele din urmă, șansele de reunificare a copiilor plasați - mai mult despre acest subiect vezi Esposito
și colegii [13] problemă specială privind cauzele economice și consecințele maltratării copilului în
revizuirea serviciilor pentru copii și tineret.
Caracterul multiplu și longitudinal al populației pe baza acestei analize oferă o oportunitate
de a măsura empiric datele care nu sunt disponibile la nivel individual; cu toate acestea, se va
efectua o analiză suplimentară pentru a testa robustețea rezultatelor raportate în acest studiu.
Cercetările viitoare vor examina modul în care schimbările în politicile familiale influențează
probabilitatea reunificării în timp, precum și stabilitatea copiilor reunificați. De asemenea,
intenționăm să utilizăm tehnologii geografice pentru a înțelege disparitățile spațiale dintre
vulnerabilitățile socio-economice la nivel familial ale copiilor aflați în îngrijire în afara locuinței și
stabilitatea copiilor reunificați prin compararea caracteristicilor jurisdicțiilor dezavantajate socioeconomice înalte și joase. Vom explora dacă enclavele similare din punct de vedere socioeconomic
împărtășesc caracteristicile ecologice și endogene (adică disparitățile etno-rasiale în serviciile de
protecție a copilului, variațiile cheltuielilor sociale, disponibilitatea și accesibilitatea resurselor de
sprijin de familie etc.) și modalitățile în care aceste caracteristici impactul bunăstării copilului și a
familiei. Înțelegerea acestor caracteristici este extrem de importantă pentru abordarea proactivă a
provocărilor cu care se confruntă familiile vulnerabile și pentru îmbunătățirea bunăstării copiilor.
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