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În anul 2007 între DGASPC Mureş şi Unităţile 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din 

subordinea Consiliului Judeţean Szabolcs-

Szatmar-Bereg din Ungaria s-au pus bazele 

unui parteneriat prin care s-a propus or-

ganizarea de întâlniri pe teritoriul ambe-

lor ţări, între personalul de conducere al 

serviciilor de asistenţă socială şi protecţia 

copilului, cu scopul oferirii de asistenţă 

tehnică, a facilitării schimbului de cunoştinţe 

şi experienţă directă între părţi, vizitarea 

instituţiilor furnizoare de servicii sociale din 

judeţele implicate în parteneriat şi prezen-

tarea experienţelor proprii. ”Prin acest tip de 

parteneriate consider că evoluăm cu toţii, 

mai ales că sunt implicată în ceea ce priveşte 

asistenţa maternală în judeţul nostru încă din 

1998, când am început acest program. Şi ştiu 

cât de greu era la început, cum s-a dezvoltat 

între timp sistemul acesta, astfel încât vreau 

să apreciez activitatea asistenţilor maternali 

din judeţul Mureş”, a precizat Elida Deak, di-

rectorul general adjunct al DGASPC Mureş 

care a luat parte, în cadrul parteneriatului, la 

o vizită de lucru în Ungaria pentru a vedea 

cum funcţionează sistemul de acolo. 

Delegaţia din Ungaria, 

vizită în judeţul Mureş
În acest an, o delegaţie din Ungaria, formată 

din opt copii, opt asistenţi maternali şi un 

consilier de asistenţă maternală au vizitat 

sistemul de protecţie a copilului din judeţul 

Mureş, în perioada 13-18 august, fiind plăcut 

impresionaţi de modul în care sunt crescuţi co-

piii şi de căldura părintească oferită de angajaţi.

Membrii delegaţiei au făcut cunoştinţă cu 

mediul din casele de tip familial din Sân-

georgiu de Pădure, asistenţii maternali din 

Corneşti, comuna Adămuş, din localitatea 

Bezid, unde li s-au prezentat aspecte pri-

vind modul de organizare şi funcţionare a 

serviciilor  sociale de tip familial, asistenţă 

maternală profesionistă, metode de lucru 

utilizate în procedurile specifice psihologice 

şi sociale, relaţia de ataşament dintre copiii 

ocrotiţi şi familiile substitutive. ”Consider un 

lucru bun că psihologul se deplasează la 

casa de tip familial şi nu invers. Dacă este o 

problemă de rezolvat la nivelul beneficiarilor 

psihologul discută cu copiii şi toţi, împreună, 

încearcă să o rezolve. Astfel, îngrijirea copiilor 

devine simplă şi nu este nevoie să se facă un 

transport la direcţie pentru a se soluţiona 

anumite probleme.

Colaborare româno-maghiară
Să te inspiri şi să beneficiezi de experienţa celor din jur, de bunele practici, reprezintă un bun 

mod de a te dezvolta. Este şi motivul pentru care conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş a considerat oportun ca beneficiari ai sistemului 

de protecţie a copilului din judeţul Mureş să cunoască alte meleaguri, culturi, persoane.

”Din 2007 am fost cu opt copii în vizită în Ungaria. Am legat prietenii cu asistenţii maternali 

de acolo. Copiii noştri s-au simţit foarte bine, au fost multe excursii la Budapesta, activităţi or-

ganizate împreună cu asistenţii maternali de acolo, s-au legat 

prietenii care durează şi acum.

Mi s-a părut interesantă relaţia dintre asistenţii mater-

nali, colaborarea cu şefii, conducerea. Ei organizează 

multe activităţi, baluri, spectacole. Şi este o ocazie şi pen-

tru asistenţii maternali pentru recreere”.

Kodó Erzsébet, asistent maternal din judeţul Mureş

Vizita delegaţiei din Ungaria s-a finalizat cu o excursie 

la Lacul Roşu, Cheile Bicazului, Sovata şi municipiul 

Târgu-Mureş unde musafirilor li s-au prezentat edificiile 

culturale precum Palatul Culturii, Prefectura şi Turnul 

cu Ceas. 

Prietenii durabile între copii
Cel mai important element al schim-

bului de experienţă rămâne prietenia 

închegată între copii: au făcut vizite 

împreună la muzee, ştrand, au cântat, 

au dansat, s-au plăcut şi au rămas pri-

eteni, corespondând unii cu ceilalţi 

prin căile de comunicare existente.
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în beneficiul copiilor
Un alt lucru este faptul că acest cuplu, la nive-

lul casei, încearcă să se autogospodărească. 

Au zarzavaturi, fructe, au animale şi încearcă 

să-i pregătească pe copii învăţându-i lucruri 

gospodăreşti, pe care vor trebui să le prac-

tice în viaţa lor de zi cu zi”, a apreciat Mó-

nusné Dicsö Zsuzsanna, consilier asistenţă 

maternală în judeţul Szabolcs-Szatmar-Bereg 

din Ungaria. 

Impresionaţi de modul în care sunt crescuţi co-

piii din sistemul de protecţie, în judeţul Mureş, 

au fost şi asistenţii maternali, care au apreciat 

modelul de familie din casa de tip familial. 

”Mi-a plăcut modelul casei de tip familial, 

modelul  de familie, tata şi mama, care ar 

trebui preluat şi la noi. Nu neg că şi în vari-

anta cealaltă, cu cinci angajaţi, că nu s-ar re-

aliza anumite relaţii între copil şi angajat, dar 

nu de acel fel ca în casa de tip familial între 

mamă, tată şi copil îngrijit”, a spus Angyal Ist-

vánne, asistent maternal din Ungaria.

Începând cu anul 2007 şi până în prezent, 

un număr de 35 de copii aflaţi în plasament 

şi 15 asistenţi maternali împreună cu soţii 

lor, alături de 13 specialişti-asistenţi sociali, 

din cadrul DGASPC Mureş- au participat 

în fie care an la schimburi de experienţă în 

Ungaria. 

”Mi-a plăcut foarte mult 

excursia de la Lacul Roşu 

şi Cheile Bicazului. Şi 

m-am împrietenit cu 

copiii din casele de 

tip familial şi aş 

dori ca prietenia 

noastră să con-

tinue şi în viitor”.

Eva, Ungaria

”Mi-a plăcut foar

excursia de la Lac

şi Cheile Bicaz

m-am împrie

copiii din ca

tip familia
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”Mi-a plăcut foarte mult zona aceasta 

muntoasă, excursia de la lacuri, Cheile Bica-

zului. Mi-a plăcut atmosfera din cele două 

case de tip familial. Sunt foarte amabili unii 

faţă de ceilalţi, prietenoşi. Cuplul parental 

se ocupă cu co-

piii ca şi cum 

ar fi părinţii 

lor biologici, 

copiii se 

ajută între ei 

reciproc”.

Andrea, 

Ungaria

de ceilalţi, prietenoşi. Cuplul parental 

cupă cu cocupă cu co-

ca şi cum 

fi părinţii 

biologici, 

iii se 

ă între ei 

proc”.

drea,

garia

”Cele două case de tip familal mi-au 

plăcut cel mai mult. Mi s-a părut că aceşti 

copii preţuiesc prietenia, 

m-am împrietenit cu 

ei, păstrăm legătura 

pe Facebook. Mi-

aş dori să mai vin 

încă o dată în 

România”.

Borcsi, 

Ungaria

”Am fost în Ungaria în 2011. Acolo am fost găzduiţi 

de o familie de asistenţi maternali şi am fost primită 

cu căldură. În fiecare zi au fost 

programe: am vizitat muzee, 

Grădina Zoologică, am avut 

activităţi de abilităţi manu-

ale. Dar, în primul rând, am 

cunoscut altfel de oameni, 

am legat prietenii cu co-

piii de acolo şi până 

în prezent păstrez 

legătura cu ei”.

Zsuzsa, 

România

”Am fost în excursie, în Ungaria, în 2007. M-am 

simţit foarte bine, m-am împrietenit cu ceilalţi 

copii, am avut împreună 

multe activităţi în fie care 

zi, am fost la ştrand, am 

făcut baie în Tisa. Şi 

acum vorbim pe in-

ternet, pe Facebook, 

păstrăm legătura”.

Andreea, 

România
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Cadou pentru DGASPC Mureş

Conducerea delegaţiei din Un-

garia a anunţat la sfârşitul vizitei 

că în primăvara anului 2014, în 

Ungaria, va avea loc un specta-

col cu strângere de fonduri care 

vor fi direcţionate către DGASPC 

Mureş. Un spectacol similar se 

doreşte a se realiza şi în România, 

în judeţul Mureş, în toamna anului 

2014. ”Veniturile care vor rezulta 

din aceste două spectacole vor 

fi folosite pentru a îmbunătăţi şi 

probabil a lărgi această prietenie”, 

a precizat Lorand Schmidt, direc-

torul general al DGASPC Mureş
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Centrul ”Materna” a luat 

fiinţă în 2003 printr-un 

program Phare şi este un 

loc unde ma mele şi copiii 

lor, sub 3 ani, beneficiază 

timp de şase luni de acom-

paniere pluridisciplinară, 

participând într-un program de prevenire a 

marginalizării sociale a mamei singure. „Este 

de datoria noastră să le fim alături, să-i spri-

jinim cu responsabilitate, cu înţelepciune, 

cu căldură astfel încât la sfârşitul intervenţiei 

noas tre lumea văzută prin ochii lor să fie o 

lume în care să se simtă bine, să aibă încrede-

re”, a precizat Georgeta Podar, şeful Centrului 

Maternal „Materna”.

Fetele au învăţat meseria de ”mamă”
Zece ani au trecut cu bune şi cu rele, cu 

aniversări, botezuri, căsătorii, încercări reuşite 

sau nereuşite de a le obţine beneficiarelor un 

loc de muncă. „De zece ani, fiecare dintre noi, 

într-o zi sau alta am contribuit şi am ajutat, 

atât cât s-a putut, în măsura responsabilităţilor 

fiecăruia la a îndruma şi sprijini minorele sau 

mamele majore cu copii, în drumul lor către 

o familie, către un loc de muncă, o viaţă mai 

fericită. Încă se ţin legăturile cu unii benefi-

ciari, însă, cu siguranţă, îşi aminteşte fiecare 

ce au învăţat şi cum au învăţat să fie părinţi”, a 

precizat Elida Deak, directorul general adjunct 

al DGASPC Mureş.

Cu prilejul aniversării  a zece ani de existenţă, 

angajaţii Centrului au primit din partea con-

ducerii DGASPC Mureş diplome de suflet, 

drept mulţumire pentru implicarea de care 

au dat dovadă.

Un cămin de împrumut
Centrul a fost gazdă primitoare pentru Clau-

dia, care acum cinci ani a găsit la Materna aju-

tor pentru a-şi creşte copilul, în vârstă de trei 

luni, şi în paralel pentru a-şi continua studiile.

”Aveam 17 ani şi am ajuns aici prin interme-

diul doamnei diriginte. Aici m-au ajutat să îmi 

continui studiile şi să fiu şi aproape de copil. 

M-au ajutat şi părinţii, dar fiind o distanţă 

mare nu puteam să las copilul acasă, trebuia 

să îl alăptez şi nu vroiam să renunţ la şcoală”, 

a spus tânăra. Aici a învăţat, pe parcursul a 

doi ani, cum să se comporte cu copilul ei, să 

schimbe scutece. ”Este un model de viaţă, 

nici în familie nu înveţi atâtea lucruri ca aici”, 

a recunoscut Claudia.

Materna a însemnat un colac de salvare şi 

pentru Emmuska, o tânără ce anul viitor 

va împlini 18 ani. În urmă cu un an de zile, 

după ce a născut, datorită lipsurilor mate-

riale, a fost decisă să renunţe la copil. ”Am 

venit cu copilul bolnav, nu aveam unde să 

locuiesc, niciun sprijin material, sufletesc. 

Primul meu gând a fost să îmi abandonez 

copilul. Cu timpul, mi-am schimbat părerea. 

Am fost ajutată şi îndemnată să îmi iubesc 

copilul. În momentul de faţă aşa de mult îl 

iubesc, încât sub nicio formă nu sunt dispusă 

să îl părăsesc”, a precizat Emmuska. Angajaţii 

Centrului şi celelalte fete i-au fost familia de 

mai bine de un an. A învăţat să gătească, să 

se gospodărească singură, ce înseamnă res-

pectul de sine şi, mai presus de toate, să îşi 

iubească aproapele. 

Materna, zece ani de fiinţare ca ”familie adoptivă”
Un cămin, sfat, masă şi ajutor pentru deprinderea abilităţilor de a fi mamă sunt o parte dintre lucrurile pe care tinerele mămici, împreună cu 

copiii lor, le găsesc la Centrul Maternal „Materna” din Târgu-Mureş. Serviciul, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş, a împlinit, în acest an, zece ani de la înfiinţare, perioadă în care a asigurat protecţie, găzduire şi acom-

paniere pentru peste 200 de femei împreună cu copiii lor, aflate în impasul de a-şi creşte copilul, din numeroase motive.

iuiuiuuuuiuui bească aproapele. 
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Reporter: Ce înseamnă mai exact mese-

ria de instructor de educaţie în sistemul de 

protecţie a copilului?

Oana Ghemeş: Înseamnă o muncă titanică. 

Multă empatie, înţelegere pentru că sunt 

diferiţi copii, cu diferite probleme sociale, 

fizice, psihice, cu diferite caractere şi trebuie 

să te modelezi după ei. Şi după aceea ei să se 

modeleze după tine. Eu am zece copii care 

sunt în şapte clase şi trebuie să-i ajut la toate 

materiile, inclusiv la desen. Plus că am elevi 

foarte buni cu care trebuie să fac ore supli-

mentare şi nu îmi ajung opt ore zilnice. Şi nu 

fac doar teme cu ei, ci şi activităţi de socia-

lizare, activităţi ludice, de autogospodărire. 

Reporter: Cum aţi ajuns să practicaţi aceas-

tă meserie în sistem?

Oana Ghemeş: În casă sunt de 10 ani, în sistem 

sunt de 13 ani. Am lucrat şi la fostul Centru de 

plasament, la castel. Acolo s-a ivit un loc liber 

de educatoare, pe o perioadă determinată, şi 

am lucrat doi ani şi jumătate. După aceea, am 

fost educatoare la grădiniţă în comună, un an 

de zile. Ulterior am aflat că se va deschide casa 

de tip familial, aveau nevoie de cadru didactic, 

eu eram şomeră, tocmai în acea săptămână 

terminasemn facultatea, eram disponibilă, 

deşi nu ştiam ce muncă implică.

Reporter: Cum a fost trecerea de la un cen-

tru de plasament cu mulţi copii la o casă de 

tip familial cu doar zece copii?

Oana Ghemeş: O diferenţă ca de la cer la 

pământ. Având copii mai puţini, personal 

mai puţin te poţi ocupa mult mai bine de ei, 

ai rezultate mai bune şi ai continuitate. 

Dar m-am confruntat cu refuzul, la marea 

majoritate, de a face ceva în plus sau să în-

cerce să îşi facă temele singuri, fără ajutor. Ei 

zilnic vin şi spun ”Doamna nu ştiu aici”; ”Dar 

ai citit cerinţele? ”Ai încercat să faci singur?” 

Asta e o dificultate, să-i învăţ să îşi facă fie-

care, individual, treaba şi după aceea să vină 

cu rezultatul. Trebuie să-i fac să înţeleagă că 

trebuie să fie atenţi la ore pentru ca eu acasă 

să nu repet ce spune doamna învăţătoare. 

Reporter: Şi aţi reuşit să-i convingeţi?

Oana Ghemeş: Da, cam în trei ani am reuşit 

să-i conving. Mi-a fost greu să-i conving să se 

verifice ei între ei. Cei mai buni să-i ajute pe 

cei mai slăbuţi. Învaţă să aibă grijă unii de alţii.

Reporter: Dar aveţi şi satisfacţii, în ce s-a 

concretizat munca dumneavoastră?

Oana Ghemeş: Satisfacţiile au fost foarte 

multe, mai ales acum că sunt la a doua 

generaţie. Copiii sunt lăudaţi de cadrele di-

dactice de la şcoală, de vecini, de oamenii 

din sat: ce frumos salută, se comportă când 

se duc la cumpărături, ce frumos ştiu să ceară 

sau să mulţumească. Am copii cu premii 

I, II, III, menţiune, copii care au participat la 

olimpiadă pe ţară la religie, la Canguraşul 

matematician, Canguraşul grădiniţelor.

Reporter: Îi încurajaţi să desfăşoare şi acti-

vităţi extraşcolare? 

Oana Ghemeş: Pe toţi copiii i-am înscris la 

cursuri de dansuri populare şi cine nu are re-

zultate bune la şcoală nu mai merge. Cu asta 

încercăm să-i stimulăm şi chiar am reuşit. Am 

două eleve pe care am reuşit să le stimulez 

foarte mult spunându-le că dacă nu au rezul-

tate satisfăcătoare atunci le retrag de la cursu-

rile de dansuri populare. Şi atât de mult s-au 

schimbat, sunt interesate; rămân uimită când 

eu fac teme cu ceilalţi şi le aud din camera 

cealaltă citind fără să le cer, citind cu intonaţie.

Reporter: Ce calităţi pe care le deţineţi credeţi 

că v-au calificat pentru această meserie?

Oana Ghemeş: Am învăţat să nu judec co-

pilul la prima vedere. El poate avea multe 

calităţi şi defecte dar acele defecte poţi să le 

transformi astfel încât să devină calităţi, de ce 

nu? Mai e şi dragostea faţă de copii, de mică 

mi-am dorit să lucrez cu ei. 

Reporter: Dacă ar fi să vă întoarceţi în timp 

aţi mai alege această meserie? 

Oana Ghemeş: Da, chiar dacă a însemnat şi 

sacrificii, mult timp liber pe care am preferat 

să îl petrec cu copiii, am avut probleme şi în 

familie din cauza asta. 

Oana Augusta Ghemeş este instructor de educaţie pentru zece fete şi băieţi cu vârste între 7 şi 13 ani, ocrotiţi la Casa de tip 

familial Zau de Câmpie. I-a învăţat pe copii să ia hotărâri singuri, să suporte consecinţele unor decizii greşite, ce să facă când 

nu au versiuni asupra propriului viitor. A găsit reţeta de a educa copiii oferindu-le înţelegere şi sprijin, i-a asistat la eşecurile 

şcolare până la corectarea anumitor lucruri de „la rădăcină”. Convinsă că a găsit soluţia unei educaţii eficiente i-a spus  unei 

colege că formula cea mai bună este să-l formezi pe copil aşa cum tricotezi un pulover în care ai două fire - unul este cel al 

încrederii în el: îi spui că este un copil frumos şi deştept, apoi când ajunge la pubertate sau preadolescenţă îi spui că nu este 

cel mai frumos din lume şi nici cel mai deştept, adică scoţi firul acesta şi copilul devine robust şi cu o imagine realistă.

Părinţilor cu care lucrează în casă, şi au fost până în prezent trei familii de părinţi sociali, le-a spus că trebuie să fie pentru 

copil un fotoliu confortabil, în care el poate oricând să se aşeze cu încredere, chiar dacă are picioarele murdare, adică a făcut 

prostii. Va simţi poate arcurile - că doar va fi certat - dar fotoliul îi va fi disponibil necondiţionat oricând.

S-a implicat în parteneriate cum ar fi Şcoala din Ciretea cu profesor Ioan Nemeş. Copiii sunt membrii ai Ansamblului „Bujorii 

Zaului” participând la diferite serbări locale: Zilele Zaului, Târgul peştelui la Zau, Ziua porţilor deschise din Sărmaş.

Iubită fiind de tinerii ieşiţi din sistem aceştia o caută să-i mai ceară un sfat sau chiar ea îi vizitează dacă au rămas în apropiere pentru 

a le mai da un ajutor.
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O săptămână în tabără premiu
Răsplata pentru rezultatele deosebite la învăţătură, dar şi la activităţile extraşcolare, oferă 

elevilor curajul şi ambiţia de a performa în continuare. Performanţele obţinute în anul şcolar 

2012-2013 au fost cartea de vizită a copiilor din sistemul de protecţie a copilului care i-a calificat 

să ia parte, preţ de o săptămână, într-o tabără la mare şi la munte.

”Când am auzit că o să merg la mare 

am zis: Wow!!! E ceva neaşteptat. Se 

mai făceau tabere, dar la mare nu 

am fost. Mă gândesc că într-un 

fel e o răsplată pentru tot ce am 

parcurs timp de un an la şcoală. 

Şi e chiar binemeritată. Ne-am 

simţit foarte bine la mare, a fost 

vreme bună, mâncarea a fost 

foarte bună, condiţii de cazare 

excelente. Ne-am distrat şi asta 

a contat cel mai mult”.

Hellena
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La începutul lunii iulie Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi Tineret Mureş a informat 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş despre 

prevederile Ordinului Ministerului Tineretu-

lui şi Sportului nr.708 din 10.06.2013, privind 

modificarea normelor metodologice privind 

organizarea taberelor cu caracter social pen-

tru elevi pe perioada vacanţelor, aprobate 

prin Ordinul nr.408/28.03.2013, potrivit căreia 

beneficiarii taberelor sociale care se vor 

desfăşura în vacanţa de vară a anului 2013 

vor fi doar copii şi tineri instituţionalizaţi, 

aflaţi în centre de plasament rezidenţiale.

După fapte şi răsplată
Pentru taberele sociale judeţului Mureş i s-au  

aprobat un număr de 132 de locuri la Com-

plexul turistic „Briza Mării” din Eforie Sud şi 

Complexul turistic „Perla Land” din Costineşti, 

cazarea, masa şi transportul copiilor fiind gra-

tuite. Participanţii la taberele sociale au fost 

selectaţi în ordinea descrescătoare a medi-

ilor generale din ultimul an şcolar încheiat. 

Prioritate au avut elevii care nu au beneficiat 

niciodată de o tabără socială.

Copiii au plecat în tabere în trei serii, seria I 

şi II la Eforie Sud în perioada 13-18 august, 

respectiv 25-30 august, iar a treia serie de 

copii a beneficiat de tabără în perioada 29 

august-3 septembrie la Costineşti.

În prima serie de tabără au participat 29 de 

copii şi tineri din cadrul Complexului de Case 

de Tip Familial Sâncraiu de Mureş, Sântana de 

Mureş şi 15 copii de la Complexul de Case de 

Tip Familial Reghin, Petelea. De seria a II-a de 

tabără au beneficiat 14 copii din reţeaua de 

asistenţă maternală profesionistă şi 30 de copii 

şi tineri din cadrul Serviciului de Coordonare şi 

Administrare Case de Tip Familial, iar în cea de a 

treia serie de tabără au participat încă 44 de co-

pii şi tineri din cadrul Serviciului de Coordonare 

şi Administrare Case de Tip Familial.

Socializare şi multă voie bună
Copiii au primit cu bucurie vestea, au urmat 

emoţii, planuri şi aşteptări pentru întâlnirea 

cu marea. 

pentru copiii merituoşi

”M-am bucurat că voi merge la mare, că o 

să pot să-mi fac prieteni, să vizitez locuri 

pe care nu le-am mai văzut, să cunosc alţi 

oameni. Am vizitat oraşe, am văzut munţi, 

alte locuri. A fost foar-

te frumos. Pentru 

mine a însemnat o 

răsplată pentru că 

am învăţat bine, 

am trecut clasa, şi 

am fost la ka-

rate unde am 

luat centura 

galbenă.” 

E m a -

nuel

”Nu ştiam că o să merg, a 

fost o surpriză. Am fost ales 

pentru că am învăţat foarte 

bine. Şi am câştigat şi cen-

tura galbenă la karate în vara 

asta. M-am simţit bine 

la mare, ne-am ju-

cat, ne-am plimbat, 

m-am împriete-

nit cu copii de la 

Bălăuşeri.”

Florin

frumomomommomomoomos.sss.s.ss.s. P P P PPPPPPPeneene tru u

ee a  îîîîîîîîîîîînnnnsnsssnnsememmmmmmmmnat o o

pppplalallalalll tătăăăăătătă ppppppeeeeeentru că 

îîîînvvvvvvvvvăăăăţăţăţăă at bine, 

ttrererereereeeecuc t t clasa, şi 

ffffffffooost tt lalalalaa k k kaaa-

unde am 

centura

benă.” 
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m învăţat foarte 

câştigat şi cen-

la karate în vara

imţit bine 

am ju-

imbat,

priete-
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Distracţie printre valuri
Peste 130 de copii din sistemul de protecţie a copilului din judeţul Mureş  au be-

neficiat în vara acestui an de o binemeritată vacanţă la mare. Apă, plajă, nisip, 

soare, plimbări, vizite sunt câteva dintre plăcerile oferite de o vacanţă la mare, din 

care copiii au gustat pe deplin.

În perioada 26-31 august, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 

Mureş a pus la dispoziţia DGASPC Mureş un număr de 22 locuri, în seria 

de tabără organizată la Centrul de vacanţă Sovata II, din staţiunea Sovata 

Băi, pentru copiii şi tinerii cu handicap din sistemul judeţean de protecţie, 

respectiv pentru 17 beneficiari cu handicap grav şi/sau accentuat din 

cadrul Centrelor rezidenţiale pentru copii cu deficienţe neuropsihiatrice 

Târgu-Mureş, Ceuaşu de Câmpie însoţiţi de cinci angajaţi.
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În luna iulie a acestui an, 35 de copii din cele 35 

de case de tip familial din judeţul Mureş au pe-

trecut momente de neuitat în tabără la Vlăhiţa, 

judeţul Harghita. Fundaţia Buckner a asigurat 

cazarea, iar DGASPC Mureş masa şi transportul.

”Au făcut eforturi în timpul anului şcolar 

pentru a obţine rezultate bune la învăţătură 

şi, datorită atitudinii şi comportamentului 

corespunzător, atât în casa familială, şcoală şi 

comunitate, m-am gândit că ar fi o posibili-

tate şi un motiv în plus să beneficieze de ta-

bere copiii din fiecară casă de tip familial din 

judeţ. Ideea era ca din fiecare casă, cel mai 

bun copil la învăţătură, respectiv cu medie 

bună la purtare şi comportament civilizat, să 

participe la o tabără la munte. Copiii nu se 

cunoşteau între ei, erau de vârste diferite şi 

au fost puşi in ipostaze inedite, respectiv cei 

mai mari au devenit grijulii cu cei mai mici”, a 

precizat Elida Deak, director general adjunct 

DGASPC Mureş.  

Preţ de şase zile copiii au avut parte de o su-

medenie de activităţi, ateliere practice, jocuri 

interactive, au învăţat să se cunoască între ei şi 

cum să depăşească momentele grele din viaţă. 

Jocuri şi activităţi educative la munte
Ideea realizării unei tabere pentru copiii cu rezultate bune la învăţătură a avut-o anul trecut şi conducerea 

DGASPC Mureş. În parteneriat cu Fundaţia Buckner au pus bazele unei colaborări fructuoase, creionând un 

proiect prin care copiii din casele de tip familial din judeţul Mureş să beneficieze de o tabără la munte.

”Mi s-a spus să voi merge la Vlăhiţa pentru 

că am învăţat bine, m-am bucurat, mi-a 

plăcut foarte mult. Acolo am învăţat să trec 

peste toate şi să nu mă dau 

bătută niciodată. Am 

avut multe activităţi, 

jocuri, am învăţat 

despre familie, Biblie, 

au fost momente 

plăcute. Mi-am 

făcut prieteni 

cu care ţin 

legătura.”

Cristina, 

14 ani

”În primul rând sunt foarte bun la învăţătură 

şi foarte cuminte. Am fost la două olimpiade 

de informatică şi am luat locul I pe şcoală 

şi locul 12 pe şcoli, în acest an. În tabără mi-

am făcut prieteni noi, mi-au 

plăcut mai ales orele de 

muzică, cele unde am 

învăţat despre Biblie, mai 

ales cu americanii, am 

avut activităţi spor-

tive. Am învăţat ca 

niciodată să nu 

dau înapoi.”

Ionuţ, 

16 ani

odaaaaaaaaatătăăăă. AAAm
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”Lucrăm pe baza unui parteneriat 

interinstituţional. Adăpostul a fost or-

ganizat printr-un proiect al Direcţiei şi 

serviciul a fost ulterior externalizat către 

IEESR, aici fiind adăpostite atât victimele 

cât şi copiii acestora”, a precizat Miklea 

Hajnal, şef Serviciu pentru prevenirea 

marginalizării sociale.  

Program destinat victimelor 

violenţei în familie
Înfiinţat în urmă cu 15 ani, Institutul Est 

European de Sănătate a Reproducerii 

(IEESR) promovează dreptul femeilor şi 

bărbaţilor la sănătatea reproducerii şi 

sexualităţii, la o viaţă fără violenţă legată 

de gen şi la o îmbătrânire sănătoasă şi 

demnă. Oferă suport pentru politici, 

acordă consultanţă şi asistenţă tehnică, 

dezvoltă şi implementează programe 

şi proiecte de cercetare, formare 

profesională şi comunicare şi furnizează 

servicii sociale şi medicale.  Personalul  

IEESR acoperă o diversitate de profiluri: 

medical (medic, asistent medical), social 

(psiholog, asistent social), juridic (consi-

lier juridic), administraţie/finanţe (econo-

mist, administrator).  

”IEESR asigură secretariatul tehnic al 

Echipei inter-sectoriale judeţene cu 

rol consultativ pentru violenţa în fami-

lie Mureş, constituită iniţial la nivelul 

judeţean în anul 2002 din iniţiativa IEESR, 

ca o componentă esenţială în obţinerea 

unui răspuns comunitar la problema 

violenţei în familie, prin crearea reţelei 

inter-instituţionale şi dezvoltarea primu-

lui program destinat victimelor violenţei 

în familie şi recunoscută prin Hotărâre de 

Consiliu Judeţean în anul 2012”, a preci-

zat Elena Micheu, director executiv IEESR. 

Reporter: Cum ajung victimele să bene-

ficieze de servicii în cadrul adăpostului? 

Care este circuitul victimei?

Elena Micheu: Nu există un traseu 

prestabilit al victimei. Ea se poate 

a dresa direct oricărei instituţii cu 

rol şi atribuţii în domeniu ( Poliţie, 

DGASPC, IML, UPU/SMURD, Serviciile de 

Asistenţă Socială din cadrul Primăriilor, 

etc), de unde va fi îndrumată şi referită 

către Centrul nostru.

În 2013 IEESR a înfiinţat şi coordonează o 

Reţea a furnizorilor de servicii sociale spe-

cializate de adăpostire pentru victimele 

violenţei în familie din Transilvania, în 

parteneriat cu Diakonia Rheinland-West-

falen-Lippe din Germania, scopul fiind 

îmbunătăţirea cooperării între furnizorii 

de servicii sociale, autorităţile publice 

şi comunitate în judeţele Mureş, Sibiu, 

Harghita, Covasna şi Braşov. 

Reporter:  De ce servicii beneficiază 

victimele şi în ce condiţii?

Elena Micheu: În cadrul Adăpostului cu 

locaţie secretă, potrivit legii, sunt acor-

date servicii de asistenţă specifice unui 

centru rezidenţial cu cazare, capacitatea 

maxim admisă fiind de zece locuri. Vic-

timele sunt sprijinite prin servicii de 

consiliere psihologică, consiliere juridică, 

asistenţă socială, suport financiar (decon-

tarea certificatului medico-legal), precum 

şi suport financiar prin asigurarea hranei 

pentru perioada în care are loc găzduirea, 

finanţarea fiind asigurată din bugetul lo-

cal, judeţean şi prin subvenţie de la Mi-

nisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice.

În perioada 1 ianuarie 2012 – 31 de-

cembrie 2012, au fost acordate servicii 

integrate unui număr de 64 persoane 

(29 adulţi şi 35 minori), iar în primele 

şase luni ale anului 2013 au fost oferite 

servicii de adăpostire unui număr de 36 

persoane (19 adulţi şi 17 minori). Servi-

ciile de asistenţă specializată s-au con-

cretizat într-un număr total de 1.123 

şedinţe.

Beneficiarii serviciilor Adăpostului au pro-

venit din judeţele Mureş, Braşov, Vaslui, 

Timiş, Harghita, Sibiu, etc.

Modificarea legii din 2003 prin Legea 25 din 2012 

a introdus în România o măsură importantă pen-

tru protecţia victimelor violenţei în familie atunci 

când nu este posibilă arestarea agresorului - or-

dinul de protecţie, ce poate fi emis doar de o 

instanţă judecătorească, prin urmare cererea se 

depune la judecătoria de pe raza teritorială în 

care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima. 

Prin acest ordin se poate solicita instanţei ca, în 

scopul înlăturării stării de pericol, să dispună, cu 

caracter provizoriu, una ori mai multe măsuri:

-evacuarea temporară a agresorului din 

locuinţa familiei, chiar dacă acesta este titularul 

dreptului de proprietate;

-reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în 

locuinţa familiei;

-limitarea dreptului de folosinţă al agresorului 

numai asupra unei părţi a locuinţei comune 

atunci când aceasta poate fi astfel partajată 

încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

-obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe mi-

nime determinate faţă de victimă, copiii acesteia, rude 

ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau 

unitatea de învăţământ a persoanei protejate

-interdicţia pentru agresor de a se deplasa în 

anumite localităţi sau zone pe care persoana 

protejată le frecventează sau le vizitează periodic

-interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin 

corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima

-obligarea agresorului de a preda poliţiei 

armele deţinute 

-încredinţarea copiilor minori sau stabilirea 

reşedinţei acestora

Instanţa poate dispune şi suportarea de către 

agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa 

temporară unde victima, copiii minori sau alţi 

membri de familie locuiesc precum şi obligarea 

agresorului de a urma consiliere psihologică, psiho-

terapie sau poate recomanda luarea unor măsuri 

de control, efectuarea unui tratament ori a unor 

forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicarii.

Victimele violenţei în familie care se adresează 

Serviciului pentru prevenirea marginalizării 

sociale din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului (DGASPC) Mureş sunt luate în 

evidenţa instituţiei şi ulterior, în funcţie de 

nevoile lor, cazurile sunt referate către serviciile 

de specialitate, acordate de Institutul Est 

European de Sănătate a Reproducerii (IEESR).

Sprijin pentru victimele violenţei în familie
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2007-ben fektették le az alapjait annak a 

megállapodásnak, mely a Maros megyei 

szociális ellátási és gyermekvédelmi vezéri-

gazgatóság és a magyarországi Szabolcs 

Szatmár Bereg megyei tanács alárendeltsé-

gébe tartozó szociális gondozási és gyer-

mekvédelmi intézetek között jött létre és 

amelynek alapján találkozók megszervezé-

sét javasolták mindkét ország területén 

a szociális ellátás és gyermekvédelmi 

szolgáltatók vezetőivel az ismeretek és a 

tapasztalatcsere megkönnyitéséért, szociá-

lis szolgáltatásokat nyújtó intézetek meg-

látogatását a partnerségben résztvevő 

mindkét megyében, bemutatva saját 

tapasztalataikat. ”Ezzel a partnerségi kap-

csolattal mindannyian fejlődünk, annál is 

inkább mert én már 1998 óta részt vettem 

a megyei hivatásos nevelőszülői ellátásban, 

akkor amikor elkezdtük ezt a programot. 

Tudom milyen nehéz volt a kezdetekkor, 

hogyan fejlődött ez a rendszer az idők foly-

amán és éppen ezért szeretném elismerni 

a Maros megyei hivatásos nevelőszülők 

munkáját”, jegyezte meg Deak Elida, a Ma-

ros megyei szociális ellátási és gyermekvé-

delmi vezérigazgatóság aligazgatója, aki 

a partnerség kapcsán egy magyarországi 

munkalátogatáson vett részt megismerve 

az ottani rendszer működését.

Magyarországi küldöttség 

látogatása Maros megyében
Ez év augusztus 13 és 18 között egy ma-

gyarországi küldöttség, 8 nevelőszülői hálo-

zatban gondozott gyermek, 8 nevelőszülő és 

egy nevelőszülői tanácsadó, látogatta meg a 

Maros megyei gyermekvédelmi rendszert, 

kellemes benyomást gyakorolván rájuk a 

gyermekek nevelése valamint az alkalmazot-

tak meleg szülői magatartása.

A küldöttség tagjai megismerkedtek az 

Erdőszentgyörgyi család tipusú házak 

környezetével és légkörével, hivatásos 

nevelőszülőkkel Somosdról, Ádámosról és 

Bözödről, a család tipusú szociális szolgál-

tatások és a hivatásos nevelőszülői hálozat 

szervezési és működési módjával, a konkrét 

pszichológiai és szociális eljárásokban alkalm-

azott munkamódszerekkel, valamint a gon-

dozásban levő gyermekek és a nevelőszülők 

között kialakult szoros kapcsolattal.

“Nagyon jónak tartom, hogy a pszicholó-

gus megy ki a családi tipusú házhoz és nem 

fordítva. Ha a gondozottak körében valamily-

en megoldandó gond felmerül, a pszicholó-

gus megbeszéli a gyermekekkel és mindan-

nyian együtt próbálnak megoldást találni. Ily 

módon a gyermekek gondozása egyszerűvé 

válik és nem szükséges az igazgatóságra uta-

zni, hogy bizonyos gondokat megoldjanak. 

Egy másik dolog, hogy a nevelőszülők meg-

probálnak gazdálkodni a ház körül. Zöldsé-

geket és gyümölcsöt termesztenek, háziálla-

tokat nevelnek és megpróbálják felkészíteni 

a gondozott gyermekeket az életre azáltal, 

hogy megtanítják őket gazdálkodni, amit 

ROMÁN-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉS
A fejlődés egyik módozata a mások tapasztalataiból, bevált gyakorlatából merített ihlet. Ez vezérelte a Maros megyei szo-

ciális ellátási és gyermekvédelmi vezérigazgatóságot abban, hogy időszerűnek tekintse a Maros megyei gyermekvédelmi 

rendszerben nevelkedő gyermekek más tájak, kultúrák és emberek megismerésének szorgalmazását.

“2007-től összesen nyolc gyermekkel látogattunk Magyarországra. Barátságot kötöttem az ottani 

nevelőszülőkkel. Gyermekeink nagyon jól érezték magukat, többször kirándultunk Budapestre, közös fo-

glalkozásokat szerveztünk az ottani nevelőszülőkkel, barátságok szövődtek melyek a mai napig tartanak.

Számomra, érdekesnek tűnt a nevelőszülők közötti kapcso-

lat, a vezetőséggel való együttműködés. Nagyon sok es-

eményt szerveznek, bálokat, előadásokat. Ugyanakkor 

ezek a rendezvények kikapcsolódási lehetőséget 

nyújtanak a nevelőszülők számára.”

Kodó Erzsébet, Maros megyei hivatásos nevelőszülő

A magyar küldöttség tapasztalatcseréje kirándulással 

ért véget, ellátogattak a Gyilkos tóhoz, Békási szoro-

shoz, Szovátára és a megyeszékhelyre, Marosvásárhe-

lyre, ahol a vendégek megcsodálhatták kulturális épü-

leteinket: a Kultúrpalotát, a közigazgatási palotát 

és a toronyórát.

Tartós barátság gyermekek között
A tapasztalatcsere legfontosabb része 

a gyermekek között kiforrott barátság, 

múzeumot látogattak együtt, voltak 

a strandon, táncoltak, megkedvelték 

egymást és barátok maradtak, az is-

mert kommunikációs rendszereken 

keresztűl tartják a kapcsolatot.

Számámomomooomraraa, érdekeesnsnekek

lalaat,t,t  a vvezzetőséggel l v

eménytyt sszez rvvezezneneekkkk

ezek a rendezvé

nyújtanak a nevelő

Kodó Erzsébet, Ma
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A GYERMEKEKÉRT
majd a mindennapi életben is gyakorolniuk 

kell.” értékelte Mónusné Dicső Zsuzsanna, 

nevelőszülői tanácsadó Szabolcs Szatmár 

Bereg megyéből, Magyarország.

A nevelőszülőket is lenyűgözte az ahogyan 

nevelik a gyermekeket a gyermekvédelmi 

hálózatban, nagyra értékelték a családi 

tipusú házban kialakított családmodelt.

”Tetszett a családi tipusú ház modelje, a 

családmodel, apa és anya, melyet nálunk 

is alkalmazni kellene. Nem tagadom, 

hogy a másik változatban, öt alkalmazot-

tal nem alakul ki egy egészséges kapcso-

lat gyermek és alkalmazott között, de az 

nem olyan mint a családi tipusú házban 

anya, apa és gondozott gyermekek között”, 

hangsúlyozta Angyal Istvánné, nevelőszülő 

Magyarországról.

2007-től a jelen pillanatig 35 elhelyezés-

ben levő gyerek, 15 hivatásos nevelőszülő 

a házastársukkal együtt és a Maros megyei 

szociális ellátási és gyermekvédelmi vezéri-

gazgatóság 13 szakembere- pszichológus, 

szociális munkás vett részt évente tapaszta-

latcserén Magyarországon.

„Nekem nagyon tetszett a Gyilkos tói és 

Békás szorosi kirán-

dulás. Megbarát-

koztam a családi 

tipusú házban élő 

gyermekekkel és 

szeretném ha a 

barátságunk a 

jövőben is fo-

lytatódna.”

Éva 

Magya-

rországról

„Nekem nagyon tetszett a Gyilkos tói 

Békás szorosi kirá

dulás. Megbará

koztam a csalá

tipusú házban é

gyermekekkel 

szeretném ha 

barátságunk 

jövőőbeben is f

lllyttatótótótótódndnd a.aa”

Éva 

Magya-a

rorszázágrgrg

„Nagyon tetszett az itteni hegyvidék, a 

kirándulás a tavakhoz, a Békás szoros. 

Tetszett a két családi tipusú házban ur-

alkodó légkör. Nagyon kedvesek, készsége-

sek egymással és nagyon barátságosak. A 

nevelőszülők úgy 

gondoskodnak 

a gyermekekről 

mintha saját 

g y e r m e k e i k 

lennének, a 

gyerekek segítik 

egymást.

Andrea 

Magya-

rorszáról

gymással és nagyon barátságosak. A 

őszülők úgy őszülők úgy

doskodnak 

rmekekről 

ha saját 

m e k e i k 

nek, a 

kek segítik 

ást.

ea 

ya-

áról

„Nekem legjobban a két családi tipusú 

ház tetszett. Úgy tűnt, hogy a gyerme-

kek értékelik a barátságot, 

m e g b a r á t k o z t a m 

velük, a Facebook-on 

tartjuk a kapcsolatot. 

Szeretnék még 

egyszer Romániá-

ba látogatni.”

Borcsi Magya-

rországról

“2011-ben voltam Magyarországon. Ott egy 

nevelőszülői család nagyon nagy szeretettel, ked-

vesen fogadott. Minden napra volt 

valamilyen program: múzeum-

látogatás, állatkerti séta, 

kézimunkázás. De ami a leg-

fontosabb, új és külömböző 

tipusú emberekkel ismerked-

hettem, megbarátkoztam 

ottani gyerekekkel, és 

velük még ma is tar-

tom a kapcsolatot.”

Zsuzsa 

Romániából

„2007-ben Magyarországi kiránduláson vettem 

részt. Nagyon jól éreztem magam, megbarátkoz-

tam az ottani gyermekekkel, 

minden nap volt közös tevé-

kenységünk, voltam a stran-

don, fürödtem a Tiszában. 

Jelenleg is tartjuk a kapc-

solatot, társalgunk az 

interneten, a Face-

book-on.”

Andreea 

Romániából

gy tűnt, hogyy a ggyeeerrrmmr e

barátságot,

oo z t a m 

ooooooo kk-onnononnn 

olatot.

még ggg

niiiniiiááááááá-

ági kirándulásonn vvvv eete tteteemm 

m magam, megbaráátktkkktkozozozozozoz---zzzzzz

kekkel,

evé-

an-

an.

c-

tt. Minden napra volt 

ogram: múzeum-

állatkerti séta, 

. De ami a leg-

és külömböző 

ekkel ismerked-

gbarátkoztam

kekkel, és 

a is tar-

atot.”

Ajándék a Maros megyei 

szociális ellátási és 

gyermekvédelmi 

vezérigazgatóságnak

A látogatás végén a magyar kül-

döttség vezetője kihirdette, hogy 

2014 tavaszán Magyarországon 

egy előadást fognak tartani 

adománygyűjtés céljából és a 

bevételt a Maros megyei szociális 

ellátási és gyermekvédelmi vezéri-

gazgatósághoz irányítják majd. 

Ezután hasonló előadásra kerül sor 

Romániában is, Maros megyében, 

2014 őszén. ”A két rendezvényből 

befolyó jövedelmet ezen barátság 

felerősitésére és bővitésére fogjuk 

felhasználni” nyilatkozta Schmidt 

Loránd, a Maros megyei szociális 

ellátási és gyermekvédelmi vezéri-

gazgatóság igazgatója.
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Reporter: Cum aţi început să oferiţi o şansă 

tinerilor din sistemul de protecţie? 

Dan Cotoi: De peste 15 ani am încercat 

să integrăm acest gen de copii, mai ales că 

aveam în vecinătate şcoala specială, care 

căuta soluţii pentru integrarea acestor copii 

după vârsta de 18 ani.

Tinerii au căutat, în principiu, de lucru, pe 

urmă ne-am dat seama că ei pot fi folositori. Şi 

e foarte important pentru ei să lucreze undeva 

pentru a se integra în societate. Mai ales să lu-

creze într-un mediu unde sunt oameni care 

provin din familii normale şi pot să înveţe să se 

comporte într-o astfel de societate. Cred că ar 

fi o diferenţă dacă ei ar lucra în colectivităţi în 

care sunt doar persoane de acest gen.

Reporter: Ce facilităţi au lucrând la Mobila-

dalin?

Dan Cotoi: Lucrează şi sunt salarizaţi. Singura 

facilitate pe care o au ar putea fi faptul că li se 

acordă mai multă răbdare, sunt înţeleşi. Trebuie 

să încercăm să-i înţelegem atunci când greşesc, 

pentru că li se întâmplă de mai multe ori faţă de 

o persoană normală. Ei încep de la munca de 

jos dar, pe măsură capacităţii lor, pot să înveţe 

şi să treacă pe posturi mai calificate, se pot 

califica. Unii dintre ei reuşesc, alţii nu pentru că 

nu pot mai mult. Sunt care au ajuns să lucreze 

chiar pe calculator, la proiectare.

Reporter: Având în vedere experienţa cu aceşti 

tineri, ce sfaturi le-aţi da angajatorilor?

Dan Cotoi: Ar fi două aspecte. Cred că cel 

puţin în firmele mari sunt locuri care pot fi ocu-

pate de persoane care nu trebuie neapărat să 

fie calificate. Avem nevoie şi de femei de ser-

viciu, de manipulanţi şi cred că aici putem să 

ne bazăm pe aceşti oameni, poate chiar mai 

mult decât pe o persoană din mediul social 

normal, pentru că acestor persoane oferindu-

li-se o şansă o apreciază. Şi sunt mult mai fidele 

decât o persoană normală, care chiar dacă va 

accepta să lucreze ca femeie de serviciu sau 

ca manipulant îşi va dori mai mult şi la un mo-

ment dat, dacă va avea ocazia, va pleca pe un 

post mai bun. Al doilea aspect, cred că este de 

datoria fiecăruia de a oferi o şansă unei per-

soane. Aceste persoane trebuie ajutate pentru 

că este o datorie morală.

Mobiladalin, sprijin pentru tinerii instituţionalizaţi
Continuu există preocupări pentru găsirea unei formule care să contribuie la soluţionarea problematicii 

sociale şi să reducă astfel presiunea generată de existenţa unui număr din ce în ce mai mare de persoane 

aflate în dificultate. Pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului găsirea unui job este o 

adevărată aventură şi nu mulţi sunt angajatorii care doresc să-i primească ca angajaţi. De mai bine de 15 

ani, conducerea Mobiladalin din Reghin a acceptat să-i integreze pe tineri în câmpul muncii, deoarece 

şi aceste ”persoane trebuie ajutate, este o datorie morală”, susţine Dan Cotoi, administratorul general 

Mobiladalin. În prezent, aici, lucrează în jur de 30 de tineri.

”Am ajuns să lucrez aici acum un an şi 

jumătate. Înseamnă o realizare în viaţă, un 

drum către viitor. Mi-am dorit să fac şcoala 

mai departe, dar nu s-a putut. Munca mea 

presupune să buretez scaune, dar ajut şi în 

altă parte. Sunt mulţumită cu ceea ce fac”.

Csiki Tünde, 24 de ani

”În urmă cu un an şi jumătate am plecat din 

sistemul de plasament, împlinisem 18 ani. 

Am venit la domnul Cotoi, am insistat, ne-a 

zis să venim în ziua următoare, ne-a primit 

şi ne-a oferit posibilitatea să ne integrăm în 

societate, ne-a dat un loc de muncă. Lucrez 

la carcasele de scaune, fac canapele, îi ajut 

pe colegi. Este o siguranţă pentru ziua de 

mâine, îmi este asigurată pâinea, viitorul.”

Laczkó Costel, 24 ani

”Lucrez aici din 2007, buretez scaune, dar 

dacă nu am de lucru fac şi altceva, îmbrac 

saltele, îi mai ajut pe băieţi la cartonat. E 

bine, nu pot să zic că nu e o şansă. Poate în 

altă parte dacă ne-am duce nu ne-ar primi, 

pentru că suntem din sistem.”

Vaschi Ana Maria, 25 ani


