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CALITATEA VIEŢII LA PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI. ANALIZA 

MEDIULUI EXISTENŢIAL ŞI INTERVENŢII PSIHOSOCIALE 

Iulian PAH 

  
Studiul de faţă prezintă, în prima parte, câteva modele explicative ale calităţii vieţii, cu 

referire la persoanele cu dizabilităţi. În acest context, se analizează relaţiile dintre filosofia 

şi principiile „normalizării” şi dimensiunile calităţii vieţii. În partea a doua, sunt abordate 

caracteristicile analizei psihosociale ale comunităţii şi a mediului existenţial, 

evidenţiindu-se rolurile intervenienţilor sociali în cadrul comunităţii pentru optimizarea 

calităţii vieţii atât a persoanelor valide, cât şi a celor cu dizabilităţi. 

 
calitatea vieţii, persoane cu dizabilităţi, mediu existenţial, comunitate, intervenţie psihosocială, itervenient social. 

 

 

1. Problematica definirii calităţii vieţii 
 

Expresia “calitatea vieţii” a apărut în anul 

1964, într-un discurs al preşedintelui american 

B. Johnson, în care se referea la calitatea vieţii 

americanilor. În sens larg, calitatea vieţii rezidă 

în realizarea unei vieţi agreabile, bazată pe starea 

de bine personală şi socială, pe protecţia socială 

generală şi pe progresul social. Johnosn a utilizat 

termenul “calitate a vieţii” pentru a sublinia că 

obiectivele SUA nu sunt numai economice, în 

termeni de bogăţie, ci şi subiective, în termeni de 

situaţii şi stări de fericire, opunând bunurile 

materiale obiectivabile, „bunurilor” subiective, 

cum ar fi, de exemplu, starea de sănătate, 

definită de O.M.S. ca „o bună stare fizică, psihică 

şi socială”. 

Calitatea vieţii poate fi abordată din mai multe 

puncte de vedere: individual, colectiv, normativ, 

moral. Calitatea vieţii a apărut ca un concept 

unificator, care surprinde evoluţia individului, a 

identităţii sale, natura condiţiilor de viaţă, 

propriile lui experienţe, modul de viaţă şi 

percepţiile lui despre el însuşi. Studiile referitoare 

la calitatea vieţii se axează pe evaluarea a trei 

dimensiuni: 

 condiţiile de viaţă; 

 domeniul capacităţilor, limitărilor 

funcţionale şi nivelul performanţelor; 

 starea de bun confort fizic, psihic şi social 

sau starea de mizerie şi de suferinţă. 

Fiecare dintre aceste dimensiuni constitutive 

poate avea un versant obiectiv sau un versant 

subiectiv. Primul versant este rezervat, în general, 

punctului de vedere al societăţii, al sociologilor 

sau al medicinii sociale, considerându-se că există 

posibilitatea unei măsurări obiective. Versantul 

subiectiv este utilizat în mod preferenţial pentru 

evidenţierea punctului de vedere al persoanei cu 

dizabilităţi, respectiv  “maniera în care subiectul 

trăieşte subiectiv, în intimitatea sa, viaţa actuală”. 

Validitatea conceptului de calitate a vieţii 

permite un dialog asupra a ceea ce consideră 

persoana cu dizabilităţi despre propria situaţie 

existenţială, dialog care nu autorizează neapărat 

discursul tehnic al unei abordări obiective 

realizată de un sociolog, un economist sau un 

specialist în medicina socială. Acest dialog poate 

contribui la transformarea persoanei cu 

dizabilităţi în co-actor şi constructor al propriului 

proiect de viaţă.  

În evaluarea calităţii vieţii unei anumite 

persoane, trebuie să se realizeze un echilibru 

adecvat între abordarea obiectivă şi cea 

subiectivă. 

 

1.1. O definiţie multidimensională a 

calităţii vieţii  
  

Interesul crescând pentru calitatea vieţii 

persoanelor cu dizabilităţi a suscitat o serie de 

întrebări referitoare la popularitatea din ce în ce 

mai mare a conceptului, la punctele de vedere noi 

pe care le poate aduce o abordare corectă a 

calităţii vieţii în domeniul intervenţiei sau - nu de 

puţine ori - la însăşi modul de definire a 

conceptului: Limitele evidente impuse de 

deficienţă determină o calitate a vieţii mai redusă 

în cazul acestor persoane decât în cazul populaţiei 

fără dizabilităţi ? Calitatea vieţii trebuie măsurată 

într-un alt mod la persoanele cu dizabilităţi decât 

în populaţia generală ? Trebuie acceptate părerile 

persoanelor cu dizabilităţi asupra calităţii propriei 

lor vieţi, ori trebuie luate în considerare doar 

punctele de vedere indirecte, ale prietenilor lor 
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fără dizabilităţi şi/sau ale persoanelor care îi 

ajută ? 

Răspunsurile la astfel de întrebări nu sunt 

întotdeauna uşor de dat din cel puţin două motive. 

În primul rând, studiul calităţii vieţii este relativ 

nou şi de aceea argumentele pentru testarea 

teoriei sunt încă puţine. În al doilea rând, cadrul 

conceptual al acestor întrebări influenţează 

puternic răspunsurile: cercetătorii preocupaţi de 

domeniul deficienţei pot privi calitatea vieţii într-

un mod diferit de cei care se ocupă exclusiv de 

studierea aceluiaşi concept în cazul populaţiei 

generale. 

O definiţie multidimensională a calităţii 

vieţii presupune o relaţionare obligatorie a 

indicatorilor obiectivi cu cei subiectivi, într-o 

procesualitate dinamică. Teoria “capabilităţilor” 

susţinută de Sen (1992) permite o asemenea 

abordare. Acest cercetător relaţionează conceptul 

de calitate a vieţii (“the standard of living”) cu 

cel de funcţionare. Amintim că în acest spirit a 

fost elaborată de către O.M.S. şi “Clasificarea 

internaţională a funcţionării, disabilităţii şi 

sănătăţii” (CIF ), în anul 2001. 

Funcţionarea pune accentul pe persoană (pe 

ceea ce ea este şi pe ceea ce ea face), integrând 

sistemele sale de valori, capacităţile sale, opiniile, 

standardele de referinţă etc. Sen (1992) propune 

conceptul de funcţionare pentru evaluarea stării 

de bine a persoanei, ca indicator subiectiv în 

interrelaţie cu indicatorii obiectivi ai calităţii 

vieţii, care nu sunt neapărat identici cu sistemul 

său de valori.  

După domeniul structurat vizat, funcţionările 

psihosociale care emerg din interacţiune şi 

constituie dimensiunile calităţii vieţii pot să nu fie 

specifice unei sfere de existenţă particulară. De 

asemenea, se poate să traverseze mai multe sfere, 

ca de exemplu în cazul stării de bine subiectivă. 

Aceasta poate fi vizată în domenii particulare  ale 

existenţei sau măsurată ca indice global al 

satisfacţiei vis-à-vis de viaţă. Alte funcţionări, ca 

exercitarea unei activităţi profesionale sau să fii 

protejat de un sistem de securitate socială  sunt în 

primul rând specifice sferelor particulare. 

Conceptul “funcţionare” este în esenţă 

interacţionist. Lefèvre (2001, p. 125-126) 

defineşte calitatea vieţii ca un ansamblu al 

funcţionărilor psihosociale care rezultă din 

interacţiunea dintre comportamentele individului 

şi caracteristicile socio-economice ale mediului 

său existenţial, acesta din urmă fiind constituit 

din sfere de existenţă structurate diferenţiat: sfera 

familială, sfera profesională, sectorul formării 

socio-profesionale, administraţiile publice, 

asociaţiile etc. (Figura 1). 

 

 

FUNCŢIONĂRI  PSIHOSOCIALE 

                       

     MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 

INDIVIDUL     ---------------------------------------------------------->- ŞI CULTURAL 

                            

 Resurse personale                                     

                              DIMENSIUNILE CALITĂŢII VIEŢII 

 

      - Sfera existenţei 1(ex: familia)  

- Procese cognitive               -  Sfera existenţei 2 (ex: educaţia, formarea) 

  şi psihosociale                                   - Sfera existenţei 3 (ex.: profesiunea) 

                                       - Sfera existenţei n … 

- Activitati  efectuate 

 

Figura 1. Ilustrarea definiţiei multidimensionale şi interacţioniste a calităţii vieţii 

 

Fiecare sferă este structurată, pe plan 

organizaţional, într-un mod care îi este propriu, 

prezentând caracteristici şi reguli specifice care se 

impun individului sau de care poate beneficia. 

Comportamentele pe care un individ le dezvoltă 

vis-à-vis de o sferă particulară sunt mai mult sau 

mai puţin adaptate acestei sfere, modelate de 

aceasta, dar în acelaşi timp susceptibilă  la rândul 

ei de a influenţa structura acelei sfere. Într-o sferă 

a existenţei particulare, această influenţă 

reciprocă între comportamente şi caracteristicile 

sferei definesc o dimensiune a calităţii vieţii. În 

contextul acestei interactivităţi, luarea în 

considerare a mai multor sfere, vizează în mod 

explicit multidimensionalitatea calităţii vieţii, 
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ceea ce presupune analiza interacţiunilor dintre 

diferitele domenii ale vieţii. 

 

1.2. Domeniile calităţii vieţii 

 

Majoritatea autorilor, aşa cum se vede în 

figura 2, identifică cinci domenii relevante pentru 

evaluarea calităţii vieţii persoanelor: bunăstarea 

fizică, materială, socială, emoţională şi 

productivă (Abrams, 1973; Campbell, Converse 

şi Rodgers, 1976;). 

1. Bunăstarea fizică priveşte, în primul rând, 

sănătatea, aptitudinile fizice, mobilitatea şi 

siguranţa personală. Atât aptitudinile cât şi 

mobilitatea se leagă de aspecte ale abilităţii fizice 

şi mintale şi se definesc cel mai bine drept 

capacităţi funcţionale corespunzătoare unor 

activităţi specifice. Prin urmare, aceste aspecte se 

pot suprapune cu altele aferente bunăstării 

productive. Siguranţa personală presupune 

eliberarea de condiţionări, independenţă, 

autonomie, competenţă, cunoaşterea drepturilor şi 

stabilitatea rezidenţială. Evaluarea ei se 

suprapune peste evaluarea calităţii vecinătăţii. 

2. Bunăstarea materială se referă atât la 

populaţia generală, cât şi la fiecare persoană în 

parte. Ea se reflectă cel mai clar prin intermediul 

resurselor economice, în special a venitului. 

Diferite aspecte ale calităţii mediului de locuit - 

calitatea locuinţei, starea mobilierului, 

echipamentelor şi bunurilor personale, calitatea 

vecinătăţii - sunt strâns asociate cu bunăstarea 

materială. Accesul la transport este o problemă 

asociată cu oportunităţile unei persoane de a-şi 

menţine sau de a-şi extinde relaţiile sociale, de 

muncă, educaţionale, civice şi, prin urmare, ele 

pot să susţină alte aspecte ale bunăstării 

materiale. În privinţa transportului, apare 

necesitatea unor stimulente pentru modificarea 

vehiculelor publice, acordarea de subvenţii în 

acest scop, stabilirea de tarife reduse sau 

gratuităţi pentru persoanele deficienţe. Adaptarea 

mijloacelor de transport în scopul accesibilităţii 

persoanelor cu deficienţe prezintă interes şi 

pentru alte categorii de persoane cu dificultăţi de 

deplasare (persoane cu dizabilităţi, copii mici, 

bătrâni etc). 

3. Bunăstarea socială include două dimensiuni 

majore: relaţiile personale şi implicarea 

comunitară. Calitatea şi dimensiunea relaţiilor 

interpersonale ale unui individ se referă la 

familie, rude, prieteni şi la alte cunoştinţe. 

Dimensiunea reţelei relaţiilor sociale este 

deosebit de importantă, dar aceasta trebuie să fie 

urmată şi de calitatea acestor relaţii (de exemplu, 

grad de intimitate, grad de sprijin, reciprocitate şi 

egalitate). Implicarea comunitară este o faţetă mai 

generală a vieţii, deosebită de relaţiile personale 

individuale. Un prim aspect al acesteia este 

reflectat în gama şi frecvenţa activităţilor asumate 

în comunitate - utilizarea facilităţilor şi serviciilor 

disponibile pentru binele comunităţii. Un al 

doilea aspect, se referă la nivelul acceptării sau 

nivelul sprijinului asigurat de comunitate 

indivizilor, date fiind caracteristicile lor 

personale, aspiraţiile şi cererile lor actuale sau 

potenţiale adresate infrastructurii locale sau 

populaţiei, în general. 

4. Bunăstarea emoţională cuprinde 

afectivitatea, realizările personale, stresul şi starea 

de sănătate mintală, stima de sine, statutul 

persoanei şi respectul celor din jur, credinţele 

religioase. Realizarea personală se poate 

suprapune peste scopurile sociale. Starea 

emoţională reflectă condiţiile în care se 

desfăşoară activităţile persoanei. Situaţiile 

stresante pot afecta calitatea vieţii, fiind un factor 

care poate contribui la diminuarea bunăstării 

emoţionale.
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Figura 2. Domenii relevante ale calităţii vieţii (Abrams, 1973) 

 

5. Bunăstarea productivă şi de loisir se 

referă la evoluţia şi la capacitatea unei persoane 

de a utiliza timpul în conformitate cu propriile 

sale convingeri şi concepţii. 

Competenţa profesionala este relaţionată 

cu capacitatea de auto-determinare motivaţională, 

auto-eficacitatea, stima de sine, nivelul de 

aspiraţie al persoanei. Aceste aspecte se pot 

evalua prin urmărirea activităţilor funcţionale 
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desfăşurate de o anumită persoană în diferite zone 

existenţiale, precum locul de muncă, domiciliul, 

locurile de petrecere a timpului liber. 

Ceea ce aduce nou modelul calităţii vieţii 

propus de Abrams rezidă în accentul pus pe 

nivelul individual. Orientarea spre valorile 

individuale a avut impact şi în domeniul studierii 

calităţii vieţii persoanelor cu diferite dizabilităţi, 

prin atenţia acordată concomitent condiţiilor 

obiective, evaluării  subiective a condiţiilor şi 

valorilor personale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Model sistemic, interacţionist pentru cercetarea calităţii vieţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Model sistemic, interacţionist pentru cercetarea calităţii vieţii 

 

Figura 3. Model sistemic, interacţionist pentru cercetarea calităţii vieţii 
 

Calitatea vieţii este influenţată de condiţii 

obiective şi percepţii subiective într-o multitudine 

de domenii ale vieţii. Aprecierea subiectivă va fi 

inevitabil diferită de la o persoană la alta, în 

funcţie de expectanţele şi nivelul de aspiraţie, 

precum şi în funcţie de preocupările unei anumite 

persoane în diferite domenii ale vieţii.  

Cele trei elemente majore - condiţii obiective, 

evaluare subiectivă a condiţiilor şi valori 

personale sunt cel mai adesea relaţionate, dar ele 

pot fi, potenţial, şi independente. Figura 3 
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ilustrează un model sistemic, interacţionist de 

abordare a calităţii vieţii. 

Studiile referitoare la calitatea vieţii 

persoanelor cu dizabilităţi s-au realizat prin luarea 

în considerare a principiilor normalizării cu 

scopul de a remedia discrepanţele vizibile dintre 

standardul de viaţă al persoanelor cu dizabilităţi 

instituţionalizate şi standardul populaţiei 

generale. Scopul “normalizării” constă în 

ameliorarea calităţii vieţii persoanelor cu 

dizabilităţi, prin asigurarea accesului la condiţii şi 

moduri de viaţă cât mai apropiate de condiţiile şi 

modurile obişnuite de viaţă.  

Calitatea vieţii şi normalizarea sunt strâns 

legate între ele, fără însă a fi echivalente. 

Calitatea vieţii este un concept complex, deoarece 

oferă o perspectivă largă, o abordare globală., în 

care bunăstarea fizică, psihică şi socială a 

individului, componentele culturale şi condiţiile 

de viaţă sunt repere cruciale.  

Normalizarea trebuie asigurată prin 

valorizarea rolului social al fiecărei persoane. 

Exercitarea rolurilor sociale valorizate de 

societate va permite individului cu dizabilităţi să 

se bucure de o calitatea superioară a vieţii. Din 

această perspectivă, valorizarea rolului social sau 

promovarea unui mod de viaţă comparabil celui 

normal devine un mijloc important pentru a 

ameliora calitatea vieţii.  

Calitatea vieţii este considerată un criteriu 

important de evaluare a programelor de 

readaptare funcţională, de recuperare şi de 

educaţie a persoanelor cu dizabilităţi, evidenţiind 

interacţiunea diferitelor rezultate ale intervenţiei, 

printre care satisfacţia resimţită de persoanele 

care beneficiază de intervenţii corective, 

compensatorii şi formative. 

Calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi este 

dependenţă în mare măsură de caracteristicile 

vieţii comunităţii căreia îi aparţin. Tocmai de 

aceea se impune analiza psihosocialã a 

comunităţii şi a mediului existenţial. 

 

2. Analiza psihosocialã a comunităţii şi a 

mediului existenţial 
 

Este în tot mai mare măsură o preocupare 

importantă a intervenienţilor sociali. În general, 

există două modalităţi principale pentru a analiza 

o comunitate şi anume, abordarea „obiectivă” 

(sau macrosocială) şi abordarea „subiectivă” (sau 

microsocială), abordări ce reflectă curente de 

gândire importante din ştiinţele socio-umane. 

Abordarea macrosocială urmăreşte în esenţă să 

determine prin anchete vaste de tip monografic 

nevoile şi problemele sociale dintr-un mediu. 

Abordarea microsocială vizează, de regulă, 

diferitele reţele care există în comunitate. Aşadar, 

intervenientul comunitar trebuie să iasă din 

propria lui reţea şi să se familiarizeze cu întreaga 

colectivitate. Interrelaţiile dintre cele două 

abordări sunt constante şi complementare şi de 

cele mai multe ori respectivele abordări sunt 

utilizate simultan. 

Spre exemplu, programele de sănătate 

comunitare pot fi tratate după o concepţie 

epidemiologică sau socială. Pe de o parte, trebuie 

avută în vedere concepţia statului, adică a 

ministerelor şi instituţiilor ce definesc comunitate 

ca o colectivitate locală formată dintr-o populaţie 

nediferenţiată sau din grupuri ţintă identificate 

după vârstă (copii, adolescenţi, adulţi, vârstnici 

etc.) şi care dispun de anumite resurse 

instituţionale şi asociative. Pe de altă parte, există 

concepţia ce priveşte comunitatea ca o 

colectivitate locală a cărei axă majoră o constituie 

clasele populare şi grupurile identitare (tineri, 

femei, persoane în vârstă, comunităţi etnice) din 

interiorul acestor clase. 

Cele două perspective duc la două moduri 

diferite de intervenţie asupra comunităţii 

menţionate mai sus. Preocupările epidemiologice 

de a înţelege şi descrie repartiţia problemelor de 

sănătate conduc la fracţionarea populaţiei în 

subgrupuri pe cât posibil delimitate pe care le 

tratează cu programe specializare. După această 

abordare, comunitatea nu mai este considerată în 

totalitatea ei, ca o entitate completă şi complexă. 

Această concepţie tinde tot mai mult spre 

profesionalizarea relaţiei cu comunitatea. Pe de 

altă parte, există o tradiţie a analizei sociale a 

comunităţii. Cea de-a doua concepţie îşi găseşte 

fundamentul în antropologie şi sociologie, 

precum şi în asistenţa socială comunitară. 

Perspectiva socială insistă asupra necesităţii unei 

bune cunoaşteri a dinamicii întregii comunităţi 

căreia i se adresează. Mai mult, această 

perspectivă invită la analiza întregii comunităţi, la 

studierea regrupărilor naturale şi la acţionarea 

mai cu seamă pe baza percepţiilor populaţiei 

decât a profesioniştilor. 

Pe plan metodologic, trebuie utilizată o 

strategie de colectare a datelor care este atât de 

natură cantitativă (cu ajutorul indicatorilor 

sociali), cât şi calitativă (cu ajutorul informaţiilor 

ce provin din comunitate). În acord cu această 

metodologie, vom prezenta câteva teme  care 
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trebuie cunoscute de orice intervenient pentru a 

analiza mediul său de intervenţie psihosocială. 

 

 

 

 

3. Comunitatea şi intervenţia psihosocială 
 

În esenţã, orice formă de intervenţie 

psihosocială are ca obiectiv să răspundă mai bine 

nevoilor indivizilor şi familiilor acestora. În acest 

scop, intervenientul trebuie să cunoască bine 

caracteristicile mediului său de intervenţie, ceea 

ce necesită respectarea unor principii profesionale 

precum evaluarea nevoilor şi resurselor locale, 

definirea obiectivelor şi rolurilor, contactarea şi 

reunirea persoanelor, clarificarea priorităţilor, 

organizarea activităţii, gestionarea relaţiilor 

prieteneşti sau conflictuale şi elaborarea 

concluziilor (Henderson şi colab., 1992). 

De asemenea, trebuie să se intervină în “inima 

comunităţii”, adică asupra unui grup de indivizi 

care împărtăşesc un anumit spaţiu teritorial şi care 

au anumite interese comune, de unde apare 

nevoia de a cunoaşte bine comunitatea. Noţiunile 

de mediu şi comunitate sunt fundamentale pentru 

intrevenientul social fie ca este specialist sau că 

desfăşoară o activitate benevolă. Cunoaşterea 

comunităţii este esenţială pe tot parcursul 

demersului intervenţie comunitarã. Ea înseamnă 

cunoaşterea – cantitativă şi calitativă – a reţelelor 

formale, a resurselor comunitare, a dinamicii 

reţelelor sociale informale, a modurilor de trai 

comunitare, a istoriei şi culturii comunităţii 

(Gingras, 1991). 

În plus, intervenţia socială trebuie să 

favorizeze capacitatea comunităţii de a-şi 

ameliora condiţiile de viaţă, de a-şi definii 

propriile obiective de bunăstare, propriile soluţii 

şi de a influenţa mediul ei social. 

De altfel, trebuie avut în vedere că, în general, 

dezvoltarea asistenţei sociale şi, în particular, 

organizarea comunitară sunt, în bună parte, o 

încercare de răspuns la o problemă mai vastă, cea 

a crizei comunităţii locale, mai ales în societăţile 

occidentale, criză complexă, ale cărei 

caracteristici principale sunt declinul comunităţii 

locale legat de apariţia societăţii de masă şi 

neadaptarea crescută a oraşelor la sistemul politic 

local (Médard, 1969). Din aceste motive istorice 

particulare, pe care nu le vom relua aici, 

comunitatea a avut şi continuă să aibă şi în zilele 

noastre, dar într-o proporţie mai redusă, o 

importanţa considerabilă în gândirea socială şi 

politică americană. Cei mai mulţi autori 

subliniază că comunitatea locală nu a dispărut, ci 

şi-a schimbat natura, devenind o colectivitate. 

Este ceea ce ei numesc „marea schimbare” şi care 

abordează comunitatea ca un sistem social ce 

cuprinde în acelaşi timp forţe interne şi externe. 

Forţele interne au la bază raporturile dintre 

membrii comunităţii, iar cele externe decurg din 

intervenţia instanţelor extra-comunitare în 

dezvoltarea ei (Warren, 1969). Din această 

perspectivă, se disting două modele principale de 

comunitate: modelul vertical, ce reflectă 

predominarea relaţiilor ce leagă unităţile locale cu 

sistemele extra-comunitare şi modelul orizontal, 

care se bazează pe dominarea relaţiilor structurale 

şi funcţionale dintre unităţile locale. Distincţia 

este importantă în măsura în care permite să se 

ţină seama de un fenomen fundamental din 

societăţile moderne, cel al întăririi modelului 

vertical în detrimentul modelului orizontal. 

Aşadar, conceptul de comunitate este încă în 

centrul reflecţiei unui însemnat număr de 

intervenienţi sociali, aşa cum reiese din 

argumentaţia expusă mai înainte. Cele două 

modele corespund la realităţi distincte, ceea ce 

înseamnă că o clarificare de acest gen este 

necesară şi utilă analizei concrete. 

 

4.  Principalele teme ale analizei unei 

comunităţi 
 

Se înţelege de la sine că intervenienul social 

trebuie să ştie să explice caracteristicile sociale 

specifice ale comunităţii în care îşi realizează 

intervenţia şi apoi să descrie grupul particular din 

populaţie ce face obiectul practicii sale. 

În acest context, analiza mediului urmăreşte să 

determine principalele caracteristici ale unei 

comunităţi pentru a orienta acţiunea. Pe scurt, se 

poate afirma că analiza comunităţii „înseamnă a 

analiza viată colectivă a ariei geografice 

delimitate în prealabil” (De Robertis şi colab., 

1987). Pentru a nu fi prea vagă, cercetarea poate 

avea în vedere „întreaga comunitate (cartier, 

municipiu), o populaţie precisă (familii 

monoparantale, persoane cu dizabilităţi), o 

problemă socială particulară (abandonul şcolar, 

violenţa, sărăcia etc.)” (Lavoie şi colab., 1993). 

Mediul existenţial, care este mai mult sau mai 

puţin restrâns, trebuie înţeles pe baza unei analize 

care se referă la viaţa colectivă. Să descoperi 

acest context global, viaţa lui comercială, 
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economică, instituţiile de educaţie, de sănătate, 

grupurile formale şi informale (politice, sindicale, 

religioase etc.), personajele cheie este deosebit de 

important, căci aceste repere permit resituarea 

analizei în interiorul a ceea ce constituie sectorul, 

forţele, limitele, tensiunile şi relaţiile sale. 

În această perspectivă, analiza mediului poate 

viza un spaţiu teritorial sau un spaţiu social, după 

cum cercetătorul decide că obiectul studiului este 

un spaţiu geografic (spre exemplu, un cartier) sau 

un grup social (spre exemplu, un grup minoritar). 

În amândouă situaţiile, intervenientul social face 

ipoteza că apartenenţa fie la un spaţiu geografic 

determinat fie la un grup social are efect asupra 

comportamentului persoanelor pe care doreşte 

să-i înţeleagă şi mobilizeze. 

În analiza unei comunităţi sunt esenţiale 

informaţiile despre structura ei generală (spre 

exemplu, compoziţia etnică, socio-economică, 

mărimea familiilor etc.), resursele comunitare 

existente, elitele locale, reţelele sociale, valorile 

culturale proprii mediului de intervenţie, precum 

şi despre nevoile şi problemele sociale.
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QUALITY OF LIFE IN THE CASE OF PEOPLE WITH DISABILITIES. THE 

ANALYSIS OF EXISTENTIAL ENVIRONMENT AND PSYCHOSOCIAL 

INTERVENTIONS 

Iulian PAH 

 
This study begins with a presentation of some explanatory models for quality of life, with 

reference to people with disabilities. The focus is on the analysis of the relations between 

the philosophy and the principles of ”normalisation” and the dimensions characterizing the 

quality of life. The second part of this study outlines the characteristics of the psychosocial 

community and of the existential environment, pointing to the role of social intervenors 

within the community and to how these can contribute to the optimisation of the quality of 

life in the case of people with and without disabilities.  

 
quality of life, people with disabilities, existential environment, community, psychosocial interventions, social 

intervenor 
 


