Studiu privind indicatorii care definesc populatia PAFA care a apelat la serviciile centrului de zi Samusocial
Acest studiu a avut ca obiectiv identificarea caracteristicilor care definesc populatia de PAFA care au apelat la
serviciile Cabinetului Samusocial in 2007.
Intre cele 276 de fise sociale analizate s-au regasit atat cazuri noi cat si persoane carora li s-a reactualizat fisa sociala
in 2007 (in special pentru proiectul sustinut prin Legea 34).
In privinta distributiei pe sexe constatam ca 72% sunt barbati si 28% femei. 77% dintre beneficiarii apelanti provin din
Bucuresti si 23% din provincie.

Distributia pe grupe de varsta scóate in evidente faptul ca 53% dintre persoanele fara adapost care apeleaza la
serviciile cabinetului Samusocial au varsta peste 50 de ani. Este vorba despre o populatie care imbatraneste in
strada. Doar 10% dintre PAFA inregistrati au varsta cuprinsa in intervalul 18 -29 de ani.

Principalele cauze pentru care se ajunge in strada raman mai departe:
 conflictele familiale
 divortul
 pierderea locului de munca
 vanzarea locuintei
Dintre persoanele fara adapost care au solicitat ajutor specializat cabinetului Samusocial, 59% un aveau un act de
identitate.
Principalele locuri de adapostire peste noapte sunt:
 adaposturile improvizate
 parcurile
 scarile de bloc
 cunostintele
 pietele
 garile
 chiria
In continuare, principalele surse financiare sunt veniturile ocazionale, pensia, vanzarea materialelor refolosibile,
salariul, iar 22% dintre beneficiari declara ca un au nici o sursa de venit.

Nivelul de scolarizare al beneficiarilor Samusocial evidentiaza un procent de 37% cu studii gimnaziale, 36% cu studii
medii si 15% cu studii primare. De asemenea, 51% dintre beneficiari sunt calificati profesional si doar 27% declara ca
sunt necalificati.

Indicatorul “stare civila” arata ca 29% declara ca sunt necasatoriti, 13% casatoriti, 29% divortati si 21% vaduvi.
Studiul a aratat faptul ca in prezent, numarul cel mai mare de PAFA care viziteaza centrul de zi sunt persoanele in
varsta, consecinta a mai multor cauze:
 locatia centrului de zi nu se afla in zonele comerciale frecventate de persoanele tinere (piete, depozite, etc)
 persoanele in varsta au mai multe probleme medicale si sunt mai motivate sa vina la cabinet
 in anul 2007, piata muncii a fost mult mai ofertanta pentru PAFA din cauza lipsei fortei de munca. Astfel, au
fost selectati cei tineri, care au fost apti de munca.

