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O familie unică, visul copiilor
Ab d ţi d ă i ţi di li d ibilităţi t i l l â tă

ţ ,
lucrez un-

deva, să am
o familie a 
mea”, a mai 
spus fata.
Pentru fra-
tele ei, M.I., 

p
de poliţ
a preciza
băiatul.
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din casele de tip familial

lăcea să stau cu părinții pentru că nu au putut să mă întrețină. Am fugit de acasă,
mpreună cu verișoara mea, am ajuns la serviciul de intervenţie în regim de urgenţă
și de acolo aici”, a recunoscut B.O.
Fata a rămas traumatizată de evenimentele din trecut şi încearcă să meargă mai 
departe cu ajutorul noii sale familii din casa de tip familial din Miercurea Niraju-
lui. ”Aş fi vrut să am o familie bună, să mă dea la şcoală la timp, să învăţ. Cred că pe 
mine nu mă iubeau aşa de mult ca pe fraţii mei. A venit mama și un frate în vizită, au 
încercat să mă ia de aici dar nu am vrut să mă duc înapoi acasă”, a mai spus fata. 
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lui. Am un oarecare dispreț. Poate că nu ar trebui, 
dar atâta timp cât eu am avut nevoie de el ani de 
zile și nu l-a interesat dacă sunt sănătoasă, am ce
mânca, cu ce mă încălța, acum cu atât mai puțin 
mă interesează, când pot să mă descurc și să fiu
pe picioarele mele.
Rep.: Cum au fost anii în centrele de plasament?

lucrurilor, poți să treci peste toate chiar dacă 
este greu. Dar depinde și de anturajul în care
te bagi, poți să alegi unul care să te formeze
ca om sau să alegi unul care să te strice și să
ajungi să nu valorezi nimic, nimeni să nu dea
doi bani pe tine. Dar fără Dumnezeu nu poți să
faci nimic bun.

”Dacă ai școală, ai parte
și ești mult mai bine văzu
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Distracţie şi voie bună la Sâncraiu de Mureş
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A gyermekek által készített dekorációs tár-
gyakat a Nyárádmenti Napok alakalmával 
szervezett vásáron értékesítettük. A munkára 
sarkalló pozitív hozzáállás kialakítását azzal 
segítettük, hogy az értékesített tárgyakból 
összegyűlt pénzből a gyerekek ellátogattak 

Egy szebb jövőért
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szőttesek, textiliák, valamint gyertyák. „Nagy
előnnyel bír műhelyeinkben a munka, mivel növeli 
az önbecsülésüket és általa hasznosnak érzik magu-
kat. Minden évben kiárusitásos kiállítást szervezünk 
Marosvásárhelyen és másutt, az értékesített kiálitott
tárgyak utáni bevétel feléhez fizetés formájában jut-
nak hozzá a gondozottaink”, magyarázta Dr. Barabás
Dénes, a foglalkozásterápiás műhely vezetője.

„Otthon” a Marosvécsi
Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központban
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şi a celorlalte categorii de specialişti implicaţi
în activităţile de asistenţă socială din judeţul
Mureş şi să reducă timpul de intervenţie şi
soluţionare a cazurilor sociale, a fost atins”, a
conchis Elida Deak.
Din totalul de 223 de persoane invitate au par-
ticipat 206 specialişti.

Abandonaţi de părinţi, copiii sunt ajutaţi de autorităţi
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sistemul de protecţie a copilului şi care ştia că 
îmi plac foarte mult copiii mi-a propus să încerc 
să lucrez în sistem. Prima secţie unde am lucrat 
a fost carantina, pe vremea aceea leagănul de 
copii, ce aparţinea de Direcţia Sanitară. Am lu-
crat doi ani acolo, apoi am trecut pe alte secţii şi 
ulterior am lucra la secţia de prematuri.

o şcoală. Satisfacţia mea este că unele mame  au
fost ajutate de către noi, într-un fel sau altul.

Rep.: Dacă ar fi să vă întoarceţi în timp v-aţi 
alege altă meserie?
G.M.: Nu. Tot cu copiii aş dori să lucrez şi o me-
serie de genul acesta mi-aş alege.

„Pentru mine



şi reabilitare neuropsihiatrică. Valoarea contrac-
tului de lucrări este de 2.089.000 lei + T.V.A. iar 
termenul de execuţie al lucrării este de zece luni,
respectiv 10.04.2013.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Luduş




