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EDIÞIE

N

umãrul de faþã al buletinului
nostru e dedicat în exclusivitate Programului Dezvoltarea socialã a
copiilor ce se desfãºoarã în cadrul Proiectului Fondului de Investiþii Sociale
din Moldova. Prioritatea programului
este crearea unor servicii sociale de alternativã pentru copiii în situaþie de risc.
Prin aceastã ediþie, ne-am propus sã
informãm ºi sã sensibilizãm opinia publicã vizavi de dificultãþile pe care le
întîmpinã copiii cu deficienþe mentale,
fizice sau cei aflaþi în situaþie-limitã. În
paginile ce urmeazã, cititorul va afla
cum funcþioneazã centrele de plasament
temporar sau centrele destinate copiilor fãrã pãrinþi, care sînt alternativele
orfelinatelor în care copiii abandonaþi
disperã pentru cã încã nu au gãsit o familie, din ce surse existã aceste centre,
care este cadrul legislativ ce asigurã
protecþia copiilor ºi, nu în ultimul rînd,
care este atitudinea autoritãþilor ºi
organizaþiilor neguvernamentale din
domeniu faþã de serviciile sociale de
alternativã.
A.R.
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SPECIALÃ

Argument în favoarea
serviciilor sociale de alternativã
Închiºi în casele lor de
cãtre pãrinþii grãbiþi la
servici, copiii cu deficienþe
fizice sau grave devieri
mentale se vãd puºi în faþa
unei grele încercãri, deoarece riscã sã se simtã absolut
inutili în aceastã societate,
prin umila ºi nevinovata lor
existenþã, adicã fãrã voia
lor, transformînd viaþa celor
care i-au adus pe lume întrun adevãrat calvar ...
Lãsaþi în voia sorþii, copiii
strãzii ar putea da naºtere la
noi generaþii de copii ai
nimãnui, pentru care
vagabondajul, trãitul din
furat ºi cerºit devin niºte
sinonime ale libertãþii...
Miile de copii moldoveni
instituþionalizaþi ar putea
rãmîne marcaþi pe viaþã de
sindromul copil de internat
Potrivit UNICEF, 85 la sutã
din copiii plasaþi în orfelinate
sînt instituþionalizaþi nu pentru
cã nu ar avea o familie, ci
pentru cã aceastã familie este
prea sãracã încît sã-i poatã
întreþine. Dacã s-ar revedea
sistemul alocaþiilor ce constã
în cîteva mii de lei acordate
anual sistemului rezidenþial
pentru întreþinerea unui copil
ºi s-ar face o monitorizare a
acestui flux de bani, am putea
opri instituþionalizarea ºi
consolida astfel instituþia
familiei. Or, omenirea nu a
inventat încã ceva mai eficient
decît familia  un mediu ideal
în care copilul ar putea sã se
dezvolte armonios - fizic ºi
emoþional.
Statisticile relevã cã minorii
instituþionalizaþi se îmbolnãvesc de trei ori mai frecvent
decît cei care locuiesc în
familie. De asemenea, pentru
copiii din orfelinate, riscul de a
deveni ºomeri e de zece ori
mai mare, iar 80 la sutã din

cazurile de suicid vãdesc cã
persoana a fost expusã cel
puþin un an din viaþã mediului
rezidenþial.
Cifrele amintite sînt cele mai
convingãtoare argumente în
favoarea dezinstituþionalizãrii
copiiilor. Nu încape îndoialã cã
orfelinatele ºi internatele sînt de
mult un anacronism în contextul prezentului ºi cã centrele
comunitare ce presteazã servicii
sociale, create cu suportul
FISM ºi organizaþiilor finanþatoare internaþionale sînt o
alternativã preferabilã orfelinatelor.
... Rãnile produse de
rãzboaie ºi calamitãþi naturale
au reuºit sã se ºteargã din
sufletele noastre ºi, atunci, de
ce n-am dãrîma ºi zidurile reci
ale instituþiilor create ca o
soluþie de moment pentru copii
rãmaºi cu zeci de ani în urmã
fãrã adãpost?
E o dramã incomensurabilã
ºi o ruºine naþionalã sã þii niºte
copii în instituþii atîta timp cît
pãrinþii acestora sînt în viaþã...
A.R.

Programul Dezvoltarea socialã a copiilor
Obiectivul Programului
Dezvoltarea socialã a
copiilor este crearea
serviciilor sociale de
alternativã pentru copiii
în dificultate. Serviciile
oferite prin intermediul
programului sînt orientate
spre prevenirea abandonului ºi a instituþionalizãrii, abuzului,
neglijãrii ºi, în special,
spre dezinstituþionalizarea, recuperarea
ºi reintegrarea socialã a
copiilor în dificultate.
Pînã în prezent, prin
intermediul FISM, a fost
susþinutã financiar

implementarea a 24 de
microproiecte de creare a
serviciilor sociale de
alternativã. Costul fiecãrui
microproiect este de pînã la
75 mii de dolari cu o
investiþie de trei la sutã a
solicitantului.
ªaisprezece centre
presteazã deja servicii
sociale, iar altele opt mai
sînt în proces de implementare. În funcþie de categoriile beneficiarilor, instituþiile
în cauzã pot fi catalogate în
felul urmãtor: ºapte sînt
centre pentru copii cu
maladii funcþionale, unsprezece sînt destinate

reintegrãrii sociale a
copiilor în situaþie de risc,
iar ºase presteazã sau vor
presta complexe de servicii. Aceste servicii sînt
axate pe satisfacerea
necesitãþilor individuale ºi
dezvoltarea capacitãþilor
în scopul integrãrii sociale
ca alternativã a instituþionalizãrii.
Începînd cu luna ianuarie a anului curent, centrele
create cu suportul financiar
al Fondului de Investiþii
Sociale din Moldova
presteaza servicii pentru
aproximativ 500 beneficiari
de diferite categorii.
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PROBLEME ªI SOLUÞII
În aceste douã pagini vom discuta despre programele de asistenþã socialã ºi de ocrotire a drepturilor copiilor aflaþi în dificultate cu demnitari,
cu lideri ai ONG-urilor de profil ºi ai organismelor
internaþionale din domeniu.
Sperãm sã rãspundem la multe întrebãri, prin intermediul interviurilor ce urmeazã.

Anghelina APOSTOL,
viceministrul Muncii ºi Protecþiei Sociale:

Orfelinatele sînt instituþii
depãºite de timp
- Cum vede ministerul dvs. reformarea sistemului de
protecþie a copilului?
- Anul trecut, a fost adoptatã Strategia naþionalã privind sistemul de asistenþã socialã, iar, de curînd, Strategia
naþionalã de protecþie a copilului ºi a familiei. Ne dãm bine
seama cã statul nu dispune de mijloacele financiare complementare realizãrii acestei strategii, de aceea o soluþie ar
fi ºi antrenarea societãþii. Unul din momentele-cheie ale
celor douã strategii îl constituie dezinstituþionalizarea nu
doar a copiilor, ci ºi a bãtrînilor rãmaºi fãrã susþinere.
ªcolile-internat ºi azilurile de bãtrîni sînt niºte instituþii
perimate. Aflat într-un orfelinat, copilul creºte ca într-o
serã, fãrã a cunoaºte viaþa realã, fãrã a ºti sã-ºi rezolve de
unul singur problemele.
- În perspectivã, se poate vorbi despre o reformare
totalã a actualului sistem de instituþionalizare?
- Problema e cã astãzi încã nu dispunem de întregul
pachet de acte normative ce ar reglementa existenþa unor
servicii de alternativã. În prezent, lucrãm asupra standardelor de calitate a activitãþii unor asemenea centre, a criteriilor de selectare pentru prestatorii de servicii în domeniu. Tocmai de aceea, sperãm ca la sesiunea de toamnãiarnã sã fie votatã Legea cu privire la copilul în dificultate,
pentru a reduce cîtuºi de puþin numãrul internãrilor. Soluþia
e ca ei sã rãmînã în familii sau în centrele de zi. De fapt,
crearea a cît mai multe asemenea centre, cum sînt cele existente la Criuleni ºi Cahul, reprezintã un obiectiv al strategiei de rigoare ºi care e prevãzut de proiectul legii.
- Cum conlucraþi cu alþi factori de rãspundere, cu celelalte ministere?
- Resimþim lipsa unui organ central care ar coordona
toate acþiunile ce þin de protecþia copiilor. Astãzi, ministerul nostru se ocupã de protecþia socialã a copiilor, Ministerul Sãnãtãþii de sãnãtatea lor, cel al Educaþiei, respectiv,
de educaþie, fãrã sã existe un organ care sã monitorizeze
aceºti paºi. Consiliul naþional pentru protecþia drepturilor
copilului este o structurã mai mult consultativã, ce se
întruneºte de la caz la caz. De aceea, se impune fondarea
unui departament republican. Apropo, în proiectul legii
menþionate am propus ca în fiecare primãrie sã activeze
cîte un responsabil pentru acest domeniu. Ce-i drept, nu se
ºtie dacã parlamentul va accepta aceastã clauzã.
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Tatiana TICTIN, ºef al Direcþiei învãþãmînt special din cadrul Ministerului Educaþiei:

Rolul nostru e sã gãsim
alternative instituþionalizãrii
- Cum vor funcþiona fostele comisii judeþene medico-psiho-pedagogice o
datã cu revenirea la raioane?
- Cu regret, comisiile în
cauzã nu au fost incluse în
noua organigramã a aparatului republican. De acum
încolo, se prevede ca, în loc
de o comisie întreagã, constituitã din logopezi, psihologi, pedagogi, oculiºti, ortopezi s.a., de aceste probleme sã aibã grijã doar un singur om. Se ºtie cã respectivele comisii aveau în sarcina lor diagnosticarea ºi repartizarea la instituþiile specializate a copiilor cu
deficienþe fizice ºi mentale.
Deºi responsabilii în domeniu au revendicat menþinerea comisiilor, cererea lor
n-a fost luatã în seamã. E
bine cã, cel puþin, s-a pãstrat Comisia republicanã
medico-psiho-pedagogicã.

situaþie cu totul dificilã: în
lipsa informaþiilor ºi a
cunoºtinþelor necesare, ei nu
vor ºti cum sã le ajute propriilor copii, unde sã se
adreseze în vederea tratamentului ºi instituþionalizãrii lor. Se ºtie doar cã, detectatã în faze incipiente,
boala poate fi vindecatã.
- Care este rolul Ministerului Educaþiei în reformarea sistemului de
protecþie a drepturilor
copilului?

- Rolul Ministerului
Educaþiei constã în identificarea unor alternative
instituþionalizãrii (crearea
caselor de copii de tip familial, a centrelor de zi),
în elaborarea regulamentelor, a pachetului de acte
normative în domeniu etc.
Sînt de acord cã procesul
de reformare a acestui sistem decurge foarte lent.
Ca sã-l dinamizãm, e nevoie ca problema amintitã sã fie mediatizatã, dar
ºi de o creºtere economi-

cã în republicã. Din cauza sãrãciei, multe familii
pleacã peste hotare, abandonîndu-ºi copiii. Ce sã
facem cu aceºti copii? Sãi lãsãm în stradã? Bunicile vin ºi se plîng cã n-au
cu ce-i hrãni. Evident cã
îi ducem la orfelinate, deºi
locul lor este în centrele
de zi. Totuºi, nu cred cã
dezinstituþionalizarea trebuie fãcutã cu tot dinadinsul. Mã refer, îndeosebi, la
copiii cu deficienþe fizice
sau mentale.

- Cum se va repercuta
asupra copiilor cu diverse deficienþe dispariþia
acestor comisii?
- Cel mai grav e cã în atare situaþie nu se va reuºi diagnosticarea timpurie a copiilor bolnavi, iar pãrinþii
acestora vor fi puºi într-o

Galina MORARU, ºef-adjunct al Direcþiei asistenþa
medicalã a mamei ºi a familiei, Ministerul Sãnãtãþii:

Eva GUDUMAC, secretarul
Comisiei parlamentare pentru
protecþie socialã, sãnãtate ºi familie:

Întreprindem mãsuri de
Proiectul de lege
prevenire a abandonului copiilor trebuie revãzut

- Se ºtie cã guvernul a aprobat
Strategia naþionalã privind
protecþia copilului ºi familiei.
Credeþi cã aplicarea acesteia va
conduce la mult dorita dezinstituþionalizare a copiilor în dificultate?
- Strategia în cauzã include un ºir
de acþiuni, implementate în mod coordonat la nivel naþional ºi local în
vederea îmbunãtãþirii vieþii copilului
ºi a familiei. Strategia e de duratã,
urmînd a fi completatã cu proiecte
ample, la elaborarea cãrora vor participa ºi responsabili din structurile
guvernamentale. Deocamdatã, nu
existã o datã concretã în ce priveºte
dezinstituþionalizarea copiilor, termenele de aplicare ºi bugetele necesare urmînd a fi stablitite mai tîrziu.
- Ministerul Sãnãtãþii este implicat în mãsura necesarã în reformarea sistemului de protecþie a
copilului?

- Ministerul a întreprins o serie de
mãsuri pentru a preveni abandonarea
copiilor, cauza principalã ce determinã
instituþionalizarea lor. Ne-am propus sã
creãm cîteva secþii maternale pe lîngã
Centrul republican de plasament ºi reabilitare a copiilor de vîrstã fragedã din
oraºul Chiºinãu. În acest sens, începînd
cu iunie curent, cu concursul UNICEF,
ministerul pe care îl reprezint
desfãºoarã pe teritoriul republicii un studiu cu tema Fenomenul abandonului
copiilor în instituþiile medicale. Sperãm cã studiul ne va ajuta sã aflãm cauzele abandonului, concluziile formulate pe marginea acestuia urmînd a fi aplicate în activitatea acestor secþii. Totodatã, mizãm pe asistenþii sociali ºi pe
psihologii, care activeazã în prezent în
cadrul centrelor perinatale de nivelul II
ºi III. Sarcina lor constã în consultarea
viitorilor pãrinþi pentru a crea o atmosferã favorabilã nou-nãscutului cu scopul de a micºora numãrul copiilor
abandonaþi.

- Care au fost motivele ce au provocat
respingerea de cãtre parlament a
proiectului Legii cu privire la copilul în
dificultate?
- Au apãrut semne de întrebare legate de
faptul cã unele aspecte se suprapuneau cu
prevederi ale altor legi. Noi avem legi
destinate copiilor bolnavi de tuberculozã,
celor cu boli psihice º.a. De aceea, proiectul
trebuie revãzut. De fapt, nu pot spune cã
proiectul e, într-adevãr, unul bun. Acesta nu
prevede reale mecanisme de protecþie a
copilului.
- E posibil ca Legislativul sã ia vreodatã decizia de a nu trimite copiii în ºcoliinternat sau în orfelinate, ci de a le
oferi case de plasament sau de tip
familial?
- Nu accept întru totul serviciile de
alternativã. Nu trebuie sã neglijãm faptul
cã ºi în casele de copii au fost crescuþi ºi
educaþi mulþi oameni demni de respect,
oameni adevãraþi.
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Daniela SÎMBOTEANU, preºedinte al Centrului naþional de prevenire a abuzului faþã de copii:

Mariana IANACHEVICI, vicepreºedinte
al organizaþiei Salvaþi copiii, Moldova:

E nevoie de o lege cu privire la copilul în dificultate Cu puþinã fantezie
ºi destul suflet
se pot face multe
- În afarã de programul
de informare ºi sensibilizare, ce obiective mai
urmãreºte centrul pe
care aveþi onoarea sã-l
administraþi?
- Centrul nostru are în îngrijire copiii care au fost
victime ale diverselor acte
de discriminare, abuz, neglijare atît din partea adulþilor,
cît ºi a celor de-o vîrstã cu
ei. Centrul este unul de zi,
seara copiii revenind în familii. Anual, acordãm
asistenþã la circa 200 de copii. Iniþial, în 1997, cînd am
fondat centrul, ne ocupam
de aplicarea doar a programului educativ, de prevenire a abuzului în scoli. În prezent, în afarã de acest proiect, oferim asistenþã psiho-

logicã copiilor ºi familiilor
care au de suferit de pe urma
violenþei domestice, aici referindu-ne la reþeaua de cabinete de consultaþie. Iar al
treilea program e destinat
instruirii multidisciplinare a
specialiºtilor în vederea lucrului cu copiii faþã de care
s-a comis vreun abuz.

- Am înþeles cã aplicaþi
procedee neordinare de
abordare a problemei
copiilor aflaþi în situaþii
dificile.
- Ne conducem de principiul: nu existã soluþii
universal valabile. Înainte de a decide soarta unui
copil, cerem opinia lui,
dar ºi a persoanelor avizate. Munca noastrã se spri-

jinã mult ºi pe ajutorul
acordat de voluntari, fiecare dintre aceºtia avînd
sarcina sã comunice, sã
contribuie la dezvoltarea
imaginaþiei ºi abilitãþilor
de muncã doar ale unui
singur copil.

- De fapt, care sînt formele cele mai frecvente
de abuz faþã de copii?
- Neglijarea, abuzul fizic
ºi cel emoþional, aici avîndu-se în vedere intimidarea,
umilirea celor mici ºi, nu în
ultimul rînd, abuzul sexual.
În ultimul timp, remarcãm o
creºtere a numãrului de
reclamaþii depuse la filialele noastre ºi la alte structuri
competente din partea copiilor maltrataþi.

- De ce ordin sînt piedicile pe care le întîlniþi?
- În afarã de reforma teritorial-administrativã, care a
condus la reducerea numãrului angajaþilor din sistemul de
protecþie socialã a copilului,
o cauzã ce nu ne permite sã
activãm la nivel profesionist
e lipsa Legii cu privire la copilul în dificultate. O asemenea lege ar permite ca minorii care trãiesc în medii agresive sã fie îngrijiþi o perioadã în familii de plasament,
cele naturale fiind între timp
instruite adecvat. De asemenea, se impune aplicarea cît
mai urgentã, a noului Cod
Penal, deoarece, în prezent,
nu existã mecanisme de pedepsire corespunzãtoare a
agresorilor sexuali.

Stela GRIGORAª, director al filialei Every Child din Republica Moldova:

Statul îºi deleagã responsabilitãþile ONG-urilor
- Care este aria de activitate a organizaþiei pe
care o conduceþi?
- Every Child dispune
de patru oficii: în Chiºinãu,
Cahul, Ungheni ºi în oraºul
Tiraspol. În toate localitãþile,
încercãm sã colaborãm cu
autoritãþile publice locale,
promovînd ºi punînd în practicã un program integrat de
dezvoltare a serviciilor de alternativã. De fapt, serviciile
noastre sînt axate pe prevenirea abandonului ºi a
instituþionalizãrii copiilor,
precum ºi pe sprijinirea familiilor, inclusiv a celor vulnerabile, ºi reintegrarea copiilor în ele. Faþã de sarcinile pe care ºi le-au asumat alte
ONG-uri de profil, Every
Child ºi-a propus sã reali-

zeze un program destinat copiilor strãzii pentru a-i readuce în familia biologicã sau
pentru a-i plasa în familii
apte sã ofere asistenþã parentalã profesionistã.
- Din cîte am reuºit sã ne
dãm seama, fiecare
organizaþie neguvernamentalã din acest domeniu se confruntã cu un
anumit gen de obstacole. Care sînt acestea în
cazul dvs.?
- Cea mai mare problemã
e lipsa unei durabilitãþi vizavi de serviciile de alternativã implementate de cãtre noi.
La prima etapã, ONG-urile
gãsesc, de regulã, în strãinãtate, resurse tehnice ºi financiare pe care le investesc

apoi în crearea serviciilor
pomenite. Dupã o anumitã
perioadã, autoritãþile locale
sînt cele care trebuie sã preia
responsabilitatea pentru
funcþionarea ulterioarã a
acestor servicii.
- Ce pronostic aþi face în
legãturã cu protecþia
drepturilor copilului în
republicã?
- Unul nefavorabil, din
mai multe considerente. În
primul rînd, nu existã
specialiºti la nivel local, iar
o datã cu trecerea la raioane
nici nu vãd de unde ar putea
ei sã aparã. În al doilea rînd,
revenirea la acel singur specialist în cadrul direcþiilor
raionale de învãþãmînt va însemna stagnare: acest speci-

alist va consacra jumãtate
din program inspectãrii
ºcolilor, o altã jumãtate - familiilor adoptive ºi celor de
tutelã-curatelã. Mai mult nici
nu e posibil în cazul unui singur om. Totodatã, noua strategie naþionalã în domeniu,
care e una perfectã doar pe
hîrtie, va rãmîne inaplicabilã. Pentru a implementa aceste servicii de alternativã e nevoie de resurse umane de
care statul nu dispune. Astfel,
statul îºi va delega responsabilitãþile ONG-urilor, protecþia ºi asistenþa socialã a copiilor rãmînînd în sfera de activitate a sectorului asociativ,
ºi nu a statului. Ca urmare,
pentru serviciile de alternativã finanþarea externã va deveni precarã ºi aleatorie.

- Care sînt programele de asistenþã socialã a copiilor
pe care le realizeazã organizaþia dvs.?
- E vorba de o strategie ce include cinci programe, stabilitã acum cîþiva ani. Cel mai important program e Centrul
rezidenþial de resocializare ºi reintegrare a copiilor în situaþie
de risc numit Casa Aºchiuþã. Diferenþa dintre centrul nostru ºi o familie obiºnuitã constã în lipsa celor doi pãrinþi,
rolul cãrora este preluat de educatori. Acest program e structurat pe trei direcþii: reabilitarea psihosocialã a copiilor, reintegrarea copiilor în familia naturalã sau una de plasament
ºi formarea profesionalã a specialiºtilor în protecþia drepturilor copiilor din cele 32 de raioane. Centrul are o capacitate
de îngrijire a 25 de copii, astãzi aici fiind plasaþi 23.
Un alt program, nu mai puþin important, este destinat
copiilor refugiaþi, solicitanþilor de azil ºi familiilor acestora. E un program în cadrul cãruia oferim asistenþã medicalã ºi umanitarã, bursã de subzistenþã, ºcolarizare. Pe
an, e vorba de 125-150 de copii refugiati, de regulã, împreunã cu familiile. Al treilea proiect are în vizor victimele repatriate în urma traficului de fiinþe umane, prioritar fiind pentru noi sã acordãm asistenþã socialã minorilor neînsoþiþi, minorelor ºi femeilor însarcinate. E clar cã
cea mai bunã soluþie pentru copii este familia.
- Astãzi, adopþia internã e aproape imposibilã
- Aº zice foarte puþin practicatã. Procedura de adopþie e extrem de birocratizatã. Dacã ar exista un act oficial, pe care s-ar
putea bizui doritorii sã înfieze un copil, ar fi mult mai simplu.
- Cu ce obstacole vã confruntaþi?
- Trecerea la raioane ne-a readus acolo de unde am pornit: la acel singur specialist în protecþia drepturilor copilului pentru întregul raion. Nu mã preocupã acum aspectul
politic al chestiunii. Vorba e cã, oricît de mult s-ar strãdui,
o singurã persoanã nu e capabilã sã le facã pe toate, dacã
ne gîndim cã ea trebuie sã participe la procesele de judecatã, sã aleagã familiile prezumptiv adoptive, sã evalueze
situaþia postadoptivã, sã aibã grijã de copiii tutelaþi etc. În
cadrul judeþelor, s-a reuºit crearea unor direcþii sau secþii
pentru protecþia copilului, iar acum, acestea nu mai existã.
- Care ar fi soluþiile în acest caz?
- Ar trebui sã se lucreze pe mai multe planuri. Sã organizãm campanii serioase despre adopþia naþionalã pe de o
parte, iar, pe de altã parte, sã se înceapã o restructurare a
sistemului de instituþionalizare a copiilor. Cu un pic de
fantezie, ceva efort ºi destul suflet se pot face multe.

Giovanna BARBERIS, reprezentant UNICEF în Republica Moldova:

Serviciile de alternativã costã mai ieftin decît instituþionalizarea copiilor
- Cum credeþi, ce impact
va avea asupra copiilor cu
deficienþe fizice ºi mentale respingerea de cãtre
parlament a proiectului
Legii cu privire la copilul
în dificultate?
- Proiectul acestei legi e
rezultatul unui proces participatoriu, care a implicat oficiali ºi instituþii guvernamentale,
comunitatea internaþionalã ºi
reprezentanþi ai sectorului neguvernamental. Oficiului
UNICEF i-a revenit misiunea
grea de a intermedia acest pro-

ces. Proiectul oferã un cadru
legal pentru luarea unor mãsuri speciale de protecþie a
copiilor aflaþi în situaþii dificile, inclusiv a celor cu handicap, stabilind un ºir de alternative la plasarea lor în
instituþiile specializate de îngrijire. Din aceastã perspectivã, mediului familial trebuie sã
i se acorde mereu prioritate,
fiind arhinecesare serviciile de
prevenire, de instruire a
pãrinþilor în mai multe domenii ce þin de îngrijirea ºi dezvoltarea copiilor, astfel evi-

tîndu-se separarea copilului de
familie. În afarã de reintegrarea copiilor în propriile familii cu ajutorul centrelor de zi,
sînt salutate plasamentul familial ºi adopþia naþionalã. Plasarea în instituþii trebuie sã fie
ultima soluþie. Astfel, considerãm cã punerea în aplicare a
acestei legi ar permite realizarea dezideratului în cauzã.
- În ce mãsurã activitatea
ministerelor de resort ºi a
altor structuri de stat e orientatã la soluþionarea pro-

blemelor copiilor aflaþi în
situaþii dificile?
- În funcþie de problemã
ºi de vîrstã, de protecþia copilului se ocupã diverse ministere ºi instituþii. Tocmai
acest fapt constituie o dificultate, deoarece interacþiunea
ºi cooperarea între ele sînt limitate. Pentru asigurarea
unui cadru instituþional ideal pentru protecþia acestei categorii de copii ar trebui sã
existe un singur organ, care
ar percepe problemele lor în
mod complex.

- Cum vedeþi dvs. dezinstituþionalizarea copiilor?
Ce resurse financiare vor
fi necesare pentru a întreprinde un astfel de pas?
- Se ºtie doar cã îngrijirea
în instituþii nu e cea mai bunã
soluþie, îndeosebi, atunci cînd
copilul are o familie, fie ºi una
departe de cea idealã. Copiii au dreptul sã creascã lîngã
cei dragi, iar dacã acest lucru
nu e posibil, se cuvine, cel
puþin, sã gãsim un mediu fa-

milial de alternativã. În ceea
ce priveºte resursele financiare necesare, s-a demonstrat
deja cã îngrijirea rezidenþialã
costã mult mai scump. De aceea, ar fi bine ca banii alocaþi
astãzi acestor instituþii sã fie
redirecþionaþi treptat cãtre alte
servicii ºi cãtre familiile cu
pricina. Finanþele disponibile
în prezent sînt suficiente pentru a produce o schimbare
esenþialã în viaþa copiilor care
trãiesc în instituþii.

Interviuri realizate de Alina Anghel
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VIZIUNEA AUTORITÃÞILOR LOCALE
PERSPECTIVE OPTIMISTE

APROAPE DE COPII

Am obþinut succese datoritã
sprijinului partenerilor
Interviu cu Svetlana CHIFA, ºefa Direcþiei pentru
protecþia drepturilor copilului din municipiul Chiºinãu

- Dnã Chifa, cum a fost constituitã Direcþia pentru protecþia
drepturilor copilului din municipiul Chiºinãu?
- Direcþia pentru protecþia drepturilor copilului a fost înfiinþatã în
municipiul Chiºinãu în 1997 cu scopul de a acorda asistenþã copiilor
aflaþi în dificultate. Iniþial, ea s-a
numit Direcþia municipalã pentru
ocrotirea copilului, reintegrare ºi
sprijin familial, iar din 1999 a
cãpãtat denumirea actualã. Direcþia
are cîte o filialã în fiecare sector al
municipiului, în cadrul cãrora activeazã cîte cinci specialiºti.
Pot sã spun cu mîndrie cã direcþia
noastrã este prima instituþie de acest
gen nu doar în Republica Moldova,
ci ºi în întreg spaþiul ex-sovietic.
- Care este viziunea direcþiei
asupra problematicii protecþiei
copilului ºi ce obiective urmãriþi în activitatea dvs?
- Serviciile noastre sînt destinate, în special, copiilor aflaþi în situaþie
de risc sau în dificultate: orfani, din
familiile socialmente vulnerabile,
copiii strãzii etc. Încercãm sã implementãm în municipiu experienþa statelor dezvoltate ºi sã o adaptãm la
realitãþile Moldovei. Am optat pentru crearea serviciilor sociale de alternativã, care sînt foarte eficiente
în prevenirea instituþionalizãrii copilului ºi reintegrarea lui în societate. Spre exemplu, copiii rãmaºi fãrã
îngrijirea pãrinteascã, de obicei, sînt
plasaþi în instituþii speciale. Noi, însã,
împreunã cu Every Child, am elaborat un proiect care prevede plasarea copiilor în familiile asistenþilor
maternali profesioniºti. Rezultatele
sînt vizibile: pe parcursul anului trecut ºi al anului curent (pînã la momentul actual) nici un copil nu a plecat din Casa municipalã specializatã pentru copii în casele de copii - iam plasat în familii, le-am gãsit
asistenþi maternali, dar nu am permis instituþionalizarea lor. Dacã la
sfîrºitul anului 1999 am avut circa
750 de copii plasaþi sub tutelã, acum
numãrul lor e peste 1400.
- Cum aþi reuºit sã obþineþi asemenea succese?

- Fãrã multe dintre relaþiile noastre de parteneriat, nu am fi obþinut
rezultatele pe care le avem acum.
Foarte multe probleme nu le-am fi
putut rezolva fãrã sprijinul primãriei Chiºinãu, al Fondului municipal pentru protecþia populaþiei,
fãrã Departamentul sãnãtãþii etc. Ne
strãduim sã ne adunãm o datã la trei
luni ºi sã discutãm cum ºi ce am
putea întreprinde pentru a eficientiza conlucrarea în acest domeniu.
Am stabilit relaþii destul de bune cu
Inspectoratul de poliþie pentru minori, precum ºi cu Centrul de plasament temporar al copiilor; cu
forþe comune participãm la raidurile de depistare a copiilor care vagabondeazã. Avem relaþii de parteneriat cu spitalele unde, cel mai des,
sînt abandonaþi nou-nãscuþii. În
decurs de trei zile maternitãþile ne
înºtiinþeazã despre cazurile de
abandon, pentru ca noi sã avem posibilitatea de a fi pe fazã încã de
la prima etapã. De asemenea, s-a
lãrgit foarte mult cercul
organizaþiilor neguvernamentale cu
care colaborãm. Principalul partener în acest domeniu este Every
Child. Am reuºit sã cîºtigãm ºi încrederea UNICEF. Am implementat multe proiecte ºi cu suportul
Fondului de Investiþii Sociale din
Moldova. Datoritã colaborãrii fructuoase cu numeroºii noºtri parteneri, actualmente în municipiul
Chiºinãu activeazã patru case de
copii tip familie, un centru de
asistenþã maternalã profesionistã,
un centru comunitar pentru copii ºi
tineri, Centrul de plasament familial Small Group Homes etc.

- Ce ar trebui sã întreprindã colegii dvs. care activeazã în domeniul protecþiei copilului în
raioanele republicii, pentru a
obþine rezultate la fel de bune
ca în capitalã?
- Dupã revenirea la sistemul de
raioane, în fiecare centru raional a
rãmas doar cîte un specialist în tutelã ºi curatelã care se ocupã de
problemele drepturilor copilului ºi
nu-mi închipui ce ar putea face
aceastã persoanã, de una singurã,
pentru îmbunãtãþirea situaþiei copiilor ºi a familiilor în situaþie de
risc. De aceea, cred cã guvernul
ar trebui sã-ºi abroge decizia de lichidare a direcþiilor respective ºi
sã le restabileascã. În caz contrar,
specialistul în tutelã ºi curatelã din
fiecare raion va trebui sã încerce
sã conlucreze cu alþi specialiºti în
probleme ce au tangenþã cu
protecþia copilului. Totodatã, cred
cã rezolvarea acestei probleme
depinde foarte mult ºi de administraþia publicã localã.

Primãriile nu au surse
pentru specialiºti în domeniu
Interviu cu Vitalie VRABIE, primarul oraºului Ungheni

- Care credeþi cã sînt perspectivele de dezvoltare a sistemului
de protecþie a drepturilor copilului în Republica Moldova?
- Sînt optimistã ºi cred cã ºi conducerea statului nostru va ajunge sã
înþeleagã cã trebuie sã fortificãm sistemul de asistenþã socialã. Dar pentru a obþine rezultate promiþãtoare,
statul trebuie sã acorde sprijin financiar, altminteri, toate problemele vor
rãmîne în suspensie.

- Dle primar, care este rolul Primãriei Ungheni în domeniul
protecþiei copilului ºi în dezvoltarea serviciilor sociale de alternativã?
- Protecþia nemijlocitã a acestei
categorii de populaþie, ca, de altfel,
ºi a celorlalte categorii de cetãþeni,
este una din funcþiile noastre primordiale. Prin protecþie înþeleg crearea condiþiilor necesare pentru dezvoltarea ºi afirmarea copilului, elaborarea ºi implementarea ulterioarã
a unor programe speciale, care ar
avea drept þintã soluþionarea problemelor cu care se confruntã copiii.
Personal, caut sã fiu la curent cu ceea
ce se întâmplã în domeniu ºi sã intervin, pe mãsura posibilitãþilor, în
fiecare situaþie. Drept rezultat, cu
suportul financiar al FISM, am deschis acum un an Centrul de servicii
comunitare pentru copiii în situaþie
de risc Casa pentru toþi, unde copiii din familii numeroase, cei cu
deficienþe fizice sau retard iau masa,
îºi pregãtesc temele, îºi spalã hainele, fac baie etc.Vreau sã zic cã centrul ºi-a demonstrat deja viabilitatea.

A dialogat
Natalia RÃILEANU

- Credeþi cã în Ungheni ar fi binevenitã o direcþie de protecþie

Orice primãrie poate contribui
la rezolvarea problemelor copiilor
Protecþia copilului este o problemã importantã ºi, în acelaºi
timp, dureroasã pentru noi. De
aceea, ne strãduim sã contribuim
cu ce putem pentru ca numãrul
copiilor abandonaþi sã fie cît mai
mic, sã nu avem copii care vagabondeazã sau cerºesc.
În raionul nostru funcþioneazã
Direcþia de asistenþã socialã în
cadrul cãreia activeazã doi
specialiºti principali, care se ocupã în temei de protecþia drepturilor copiilor ºi de problemele
familiilor în situaþie de risc.
Deºi bugetele primãriilor sînt
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în austeritate, autoritãþile locale ar
putea, în opinia mea, sã gãseascã
anumite posibilitãþi de a contribui
în mod concret la rezolvarea problemelor copiilor. Spre exemplu, în
Criuleni, începînd din anul 2000,
funcþioneazã Centrul de zi
Speranþa, care acordã asistenþã în
special copiilor cu cerinþe educative speciale, ajutîndu-i sã se integreze în societate. Este o formã nouã,
pentru localitatea noastrã, de acordare a asistenþei sociale copiilor în
situaþie de risc sau nãpãstuiþi de
soartã. Pentru a susþine activitatea
acestei instituþii, atît de necesarã

pentru oraºul nostru, primãria Criuleni a acordat anumite facilitãþi
Centrului Speranþa, scutindu-l de
plata pentru arendã. Totodatã, neam asumat anumite cheltuieli de
întreþinere ºi salarizare. Sînt niºte
lucruri pe care orice primãrie poate sã le facã. Dacã vrea, desigur.
Un alt lucru necesar, pe care
consider cã ar trebui sã-l facã autoritãþile locale, este reanimarea taberelor de varã pentru copii.
Totodatã, poate ar fi bine ca ºi
noi, cei din raioanele ºi satele republicii, sã preluãm experienþa municipiului Chiºinãu la acest capitol,

a copilului, aºa cum existã în
Chiºinãu, de exemplu?
- Actuala organigramã a primãriei,
conceputã conform statelor-tip propuse de guvern, nu prevede angajarea nici a unui specialist în domeniul
protecþiei drepturilor copilului. Cu toate acestea, ca ºi în anii precedenþi,
nu ne putem lipsi de o asemenea persoanã. Ba chiar aº zice cã primãria
are nevoie de un atare specialist, tot
aºa cum are nevoie de o persoanã responsabilã de protecþia socialã a bãtrânilor, de una responsabilã de protecþia
persoanelor cu deficienþe etc.
Existenþa unei direcþii de protecþie a
copiilor pentru noi este o necesitate
vitalã, deºi cei de care depinde acest
lucru îl pot considera drept un lux.
- Care este rolul Casei pentru
toþi? Poate fi vãzut acest centru într-un spectru mai amplu,
bunãoarã, ca o agenþie socialã ?
- Pot doar sã afirm cã acest centru de servicii de alternativã ºi-a
depãºit cu mult competenþele, contribuind considerabil la îmbunãtãþirea situaþiei copiilor veniþi din familii vulnerabile din oraºul Ungheni. Centrul ºi-a creat o bazã de date
referitoare la aceºti copii, o reþea
socialã a copiilor beneficiari, a organizat diverse activitãþi de binefacere ºi de conºtientizare de cãtre
membrii comunitãþii a problemelor
copiilor în dificultate. Casa pentru
toþi a devenit cu adevãrat o agenþie
socialã unde se desfãºoarã acþiuni cu
ºi pentru copiii în situaþie de risc, seminare novatoare pentru pãrinþi ºi
pentru persoanele responsabile de
lucrul cu copiii din categorii vulnerabile, un centru de agrement pentru aceastã categorie.
deºi capitala are un specific aparte: aici sînt concentrate majoritatea organizaþilor neguvernamentale ºi majoritatea agenþilor economici puternici, astfel încît
administraþia publicã a capitalei
are mai multe posiblitãþi de a rezolva problemele existente.
De fapt, Centrul Speranþa a
reuºit sã obþinã rezultate foarte
bune ºi a demonstrat cã asemenea forme de asistenþã socialã de
alternativã sînt viabile ºi în
orãºele. În plus, consider cã în
condiþiile în care posibilitãþile de
finanþare de la buget sînt limitate, formele alternative de
protecþie socialã a copiilor sînt
mai mult decît binevenite.
Gheorghe SÎRBU,
preºedintele
raionului Criuleni

Alternative rurale, august 2003

MANAGEMENTUL SERVICIILOR

CE CRED PARTICIPANÞII

În Moldova societatea nu prea este
angajatã în dezinstituþionalizare
Interviu cu LARS ANDERS OLSSON, consultant superior Zenit international
- Pentru început, v-aº
ruga sã-mi faceþi o prezentare a organizaþiei dvs.
ºi sã-mi spuneþi care este
misiunea ei în Moldova.
- Zenit international este
o organizaþie suedezã care lucreazã pentru instruirea ºi
susþinerea persoanelor din domeniul asistenþei sociale din
afara þãrii. Aici, activãm împreunã cu FISM ºi Universitatea din Stockholm.
Finanþatorii noºtri sînt SIDA,
o organizaþie de asemenea din
Suedia, ºi Banca Mondialã.
În Moldova, activãm din
1999. În acest rãstimp, am
instruit persoane responsabile din poliþie, medicinã,
învãþãmînt, concentrîndu-ne
îndeosebi asupra stabilirii
unei colaborãri eficiente între
structurile amintite. Scopul a
fost reducerea numãrului de
copii plasaþi în instituþii ºi crearea unor servicii sociale de
asistenþã comunitarã pentru
ei. De atunci, proiectele au
fost extinse ºi avem deja mulþi
parteneri, între care Consiliul
naþional pentru protecþia
drepturilor copilului, Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale etc. Þin sã precizez cã
începusem cu Orheiul, iar
acum acoperim teritorial fostul judeþ Chiºinãu ºi lucrãm
cu asistenþii sociali din întreaga þarã.
- Faceþi acest lucru la solicitarea autoritãþilor locale sau din îndemnul
inimii?
- Am rãspuns la solicitarea Ministerului Muncii adresatã Suediei încã în 1997. A
urmat un sondaj fãcut de
SIDA, pentru a preciza în care
domenii Suedia ar putea
susþine Moldova.
- Dupã patru ani de activitate în Moldova, aþi sesizat vreun progres în
privinþa calitãþii ºi volumului de servicii sociale
prestate pentru categoriile cu nevoi speciale?
- Sigur. Dacã la început nu
erau persoane specializate în
domeniu, cu patru luni în
urmã aveam deja 50 de
asistenþi sociali. Din pãcate,
în urma revenirii la raioane,
unii specialiºti foarte buni,
familiarizaþi cu metode moderne de asistenþã socialã, au
fost destituiþi. Dar se mai întîmplã aºa ceva în viaþã: fa-

cem doi paºi înainte ºi unul
înapoi. Cînd am început colaborarea cu FISM, în Moldova erau deschise doar 2-3
centre ca alternativã a caselor de copiii. Astãzi, avem
peste 30 de asemenea centre.
Acestea sînt de o mare
importanþã, pentru cã a trece de la formele tradiþionale
de îngrijire a copilului, adicã de la instituþiile
rezidenþiale la forme de îngrijire în comunitate, adicã la
servicii de alternativã, e un

5

INSTRUIRE ÎN ASISTENÞA SOCIALÃ

piii. De notat cã 85 la sutã din
copiii lãsaþi în orfelinate sînt
acolo din motive de sãrãcie.
- Aþi organizat recent un
seminar pentru managerii centrelor de alternativã. De ce a fost nevoie de
acest trening?
- Instruirea are mai multe
componente: ea a început în
aprilie ºi va finaliza la sfîrºitul
anului. Este vorba de cursuri
de management, de asistenþã
socialã pentru copiii aflaþi în
dificultate, de asistenþã pen-

bani de la cei care te pot ajuta. Acesta este felul în care
eu aº soluþiona o asemenea
problemã. Situaþia ar fi fost
evitatã dacã centrul ar fi avut
un buget fix, elaborat la timp.
E necesar ca centrele sã aibã
independenþã financiarã, o
independenþã pe care trebuie
sã le-o ofere statul, poate mai
puþin sponsorii. În Moldova
nu existã încã o viziune ºi o
strategie clarã în problema
protecþiei copilului. Se lucreazã, dar nu s-a ajuns la un re-

Trebuie sã mã
impun ca lider,
dacã vreau sã am succes
Elena MEREACRE, directorul
Centrului Curaj (s. Costeºti, r. Ialoveni)
Este un seminar de care managerii instituþiilor
sociale din Moldova chiar aveau nevoie. Eu, spre
exemplu, fac abia primii paºi în acest domeniu ºi
multe lucruri îmi sînt încã necunoscute. În cadrul
seminarului, am fost informatã despre felul cum
trebuie sã-ºi orienteze un manager activitatea atît ca
persoanã particularã, cît ºi în calitatea sa de conducãtor al instituþiei care presteazã servicii sociale de
alternativã. De asemenea, am aflat cum aº putea
colabora mai eficient cu administraþia publicã localã
ºi cu alte organizaþii din localitate. Mi-a plãcut în
special felul cum sînt percepuþi managerii în Suedia acolo ei sînt trataþi ca niºte lideri ai comunitãþii - ºi
am înþeles cã ºi eu trebuie sã mã impun, sã devin
realmente un lider dacã vreau sã obþin succes, sã pot
realiza tot ce mi-am propus. Cred cã ar fi bine sã se
organizeze mai multe seminare practice, precum ºi
vizite la centrele sociale de alternativã, atît din
republicã, cît ºi din strãinãtate, pentru schimb de
experienþã.

Un director bun
îmbinã mai multe calitãþi
Maria GOÞONOAGÃ,
directorul Centrului Ascode (mun. Chiºinãu)

mare pas înainte. Este un
semn bun, serviciile în cauzã fiind în stare sã demonstreze cã problemele copiilor
pot fi rezolvate altfel.
- Cum credeþi, cam de cît
timp au nevoie autoritãþile noastre ca sã renunþe
definiv la instituþionalizarea copiilor?
- Din pãcate, în Moldova
societatea nu prea este angajatã în dezinstituþionalizare,
aºa cum se întîmplã în România, de pildã. Sigur, România
are o motivaþie - vrea sã intre
în Uniunea Europeanã  ºi,
evident, are ºi mai multã
finanþare din exterior. Dar chiar ºi cu banii pe care-i are
Moldova, se poate trece de la
un sistem rezidenþial la servicii comunitare de asistenþã socialã, dacã s-ar dori cu adevãrat acest lucru. ªtim cã pentru îngrijirea unui copil statul
alocã 1200 de lei pe lunã.
Dacã din aceastã sumã se vor
face alocaþii pentru serviciile
de alternativã sau pentru
pãrinþi, s-ar reduce numãrul
de instituþii ºi numãrul copiilor plasaþi acolo. Este nevoie
ca pãrinþii sã aibã suficiente
resurse pentru a-ºi îngriji co-

tru copiii cu handicap, de formarea reþelei între centre, de
o conferinþã naþionalã care va
avea loc la finele anului, precum ºi de vizite individuale.
Bineînþeles cã ºi managerii, ºi
personalul au nevoie de instruire. Managerii trebuie sã
poatã þine piept rutinei administrative a centrelor ºi sã
soluþioneze orice problemã
legatã de personal sau beneficiari. Totodatã, ei trebuie sã
poatã stimula personalul, astfel ca beneficiarii centrului sã
simtã grija faþã de ei.
- Recent, am fãcut o vizitã la Centrul de plasament din Hînceºti care navea luminã de o lunã de
zile din cauzã cã primãria, care finanþeazã
centrul, nu a binevoit sã
achite consumul de energie electricã ºi s-au acumulat datorii. Cum ar fi
trebuit sã procedeze directorul centrului, în opinia dvs.?
- De la un buget la altul se
pot întîmpla multe lucruri
imprevizibile ºi e bine sã
ºtim cum s-o scoatem la capãt. Uneori, trebuie sã-þi poþi
scoate cãciula ca sã cerºeºti

zultat. Cred cã într-o perspectivã îndelungatã lucrurile se vor schimba ºi în acest
domeniu.
- Centrele de alternativã
create în Moldova corespund standardelor internaþionale?
- În mare parte, da. Dar îmi
displace cînd sînt prea multe
paturi într-o încãpere, cum am
vãzut la Hînceºti. Promiscuitatea furã din intimitatea copilului. Un copil trebuie sã
aibã locul sãu unde-ºi poate
pãstra hainele, ghetele, lucrurile personale ºi... amintirile.
Adicã, fotografia mamei, a
fraþilor... Centrele care nu pot
asigura aceastã intimitate nuºi îndeplinesc menirea. Ele
trebuie sã fie ca o familie, sã
invite pãrinþii pentru a consolida aceastã familie. Deoarece interesul copilului este sã
aibã o familie - dacã nu una
biologicã, atunci una extinsã,
sau substituitã, una tutore, sau
adoptivã. Cu alte cuvinte,
centrul trebuie sã fie intermediarul dintre familia biologicã ºi alternativa ei.
Pentru conformitate:
Rodica CIORÃNICÃ

A fost un curs extraordinar. Acest seminar mi sa pãrut unul dintre cele mai reuºite, din cîte au fost
organizate în cadrul programului de instruire a
managerilor ºi directorilor de instituþii. Cred cã
fiecare a luat cîte ceva util pentru sine ºi pentru
activitatea sa, pentru cã fiecare conducãtor are în
subordine un colectiv cu oameni foarte diferiþi - ca
mentalitate, caracter, temperament etc. Pentru
mine, de pildã, a devenit clar cã a fi manager e una
ºi a fi lider - alta, iar un director bun trebuie sã
poatã combina aceste douã laturi profesionale.
Totodatã, acum, dupã seminar, vãd lucrurile mult
mai clar ºi, pe viitor, voi ºti sã evit multe probleme
ºi greºeli profesionale pe care le-am comis din
necunoaºtere.

Oamenii sînt
valoarea supremã
Maria VINIÞCHI, directorul
Centrului CVIS (s. Scoreni, r. Strãºeni)
Acest seminar m-a ajutat sã conºtientizez faptul
cã, în cadrul colectivului, lucrez nu pur ºi simplu cu
persoane, ci cu oameni concreþi ºi trebuie sã ºtim
cum sã ne comportãm cu ei. Oamenii sînt valoarea
supremã, iar de unul singur niciodatã nu vei putea
soluþiona problemele. Nu poþi sã dai ordine pur ºi
simplu ºi cineva sã le îndeplineascã - numai în
colaborare cu cei din preajma noastrã vom putea sã
realizãm progrese. Cred cã informaþia care a fost
expusã la seminar va contribui la crearea unui model
democratic participativ de conducere, deoarece au
fost implicate cadrele cu funcþii de conducere care,
prin competenþele ºi experienþa lor, vor promova un
management orientat atît spre eficacitatea profesionalã, cît ºi spre dimensiunea umanã.
Materiale pregãtite de Natalia RÃILEANU
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ABC-ul DEZVOLTÃRII COMUNITARE
Direcþia generalã
pentru protecþia
socialã a copilului
Direcþia generalã pentru
protecþia copilului din Bacãu
este un serviciu public
specializat, care funcþioneazã
din anul 1997. Sistemul
judeþean de servicii de
protecþie a copilului este
constituit din 20 de centre
create ca alternativã a
sistemului rezidenþial de
protecþie a copilului.
Direcþia are 1226 de
angajaþi, 84 dintre care sînt
funcþionari în cadrul direcþiei.
684 de persoane activeazã în
cadrul serviciilor comunitare,
108 sînt angajaþi ai centrelor
de plasament, iar 350 de
persoane sînt asistenþi
maternali.
Funcþiile de bazã ale
direcþiei sînt elaborarea
proiectelor strategiilor
referitoare la dezvoltarea
sistemului de protecþie a
copilului aflat în dificultate ºi
asigurarea implementãrii
acestora dupã adoptarea lor
de cãtre Consiliul judeþean.
Direcþia coordoneazã,
sprijinã ºi controleazã, la
cererea Comisiei pentru
protecþia copilului, activitatea
autoritãþilor administraþiei
publice locale în domeniul
protecþiei drepturilor copilului. La fel, ea monitorizeazã
ºi analizeazã situaþia copiilor
aflaþi în dificultate.
De asemenea, colaboreazã
cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în
scopul implementãrii strategiilor din domeniul protecþiei
drepturilor copiilor ºi
familiei. Direcþia în cauzã
mai controleazã modul în
care sînt respectate drepturile
copilului ºi colaboreazã cu
organismele private autorizate care desfãºoarã activitãþi în
domeniul protecþiei copilului
în scopul dezvoltãrii de
servicii în funcþie de nevoile
identificate în comunitate.
Direcþia generalã pentru
protecþia drepturilor copiilor
din Bacãu este o structurã de
stat care presteazã servicii
de asistenþã socialã tuturor
categoriilor dezavantajate de
copii ºi familiilor lor. Serviciile sînt concepute în cadrul
unei strategii naþionale de
protecþie a drepturilor
copiilor, care urmãreºte sã
punã necesitãþile copilului în
centrul atenþiei, oferindu-i
servicii de înaltã calitate.
Judeþul Bacãu este unul
dintre cele mai avansate
privind complexitatea
serviciilor adresate copilului,
acoperind toate vîrstele ºi
grupurile-þintã.
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VIZITÃ DE STUDIU

Bacãu  un model în sistemul
serviciilor sociale de alternativã
În perioada 8 august  5 septembrie curent, 12 angajaþi ai patru centre din Republica Moldova ce presteazã servicii sociale de
alternativã pentru copiii aflaþi în
dificultate au fãcut o vizitã de studiu la instituþii similare ce activeazã sub auspiciul Direcþiei generale pentru protecþia copilului
din judeþul Bacãu, România.
Grupurile care au realizat schimbul de experienþã cu omologii lor
de peste Prut au fost constituite
din asistenþii sociali, psihologii ºi
managerii centrelor Brînduºa
din Hînceºti, Casa pentru toþi
din Ungheni, Azimut din Soroca ºi Alter ego din Cãuºeni.

O experienþã relevantã
Instruirea de care beneficiazã personalul centrelor create în cadrul
Programului Dezvoltarea socialã a
copiilor se desfãºoarã pe baza principiului de complementaritate a profilului centrelor ºi specialiºtilor din
Republica Moldova cu centrele ºi
specialiºtii din Bacãu. Astfel, oaspeþii
din Republica Moldova au vizitat
centrele cu o activitate mai apropiatã
de orientarea lor, acestea fiind Complexul de servicii comunitare nr. 1
amplasat în aceeaºi incintã cu direcþia,
Centrul de primire a copilului în regim de urgenþã Morcoveaþã, Centrul Lalelelor, ce acordã asistenþã socialã copiilor abuzaþi ºi Complexul
de servicii comunitare nr. 3 din
Oneºti, cu o gamã largã de servicii
orientate spre diverse categorii de
copii aflaþi în dificultate. În continuare, vom expune cîteva modele distincte de centre din cele enumerate
mai sus.

Complexul de servicii
comunitare nr. 1
Beneficiarii centrului sînt 70 de
copii, cu o vîrstã maximã de 18 ani,
cei mai mulþi dintre ei avînd
deficienþe mentale severe, motiv
pentru care nu pot frecventa o ºcoalã
normalã. Este un centru de zi unde
pãrinþii îºi aduc copiii ºi îi lasã în
îngrijirea unei echipe impunãtoare
de psihologi, asistenþi sociali ºi pedagogi. Din punct de vedere numeric, se poate afirma cã fiecãrui angajat al centrului îi revin trei copii.
Oricum, administraþia direcþiei
susþine cã numãrul personalului mai
poate fi suplimentat ca sã acopere
toate necesitãþile centrului mai ales
la capitolul asistenþã individualã.
Plauzibil în activitatea acestei
instituþii este faptul cã se lucreazã
mult cu pãrinþii ºi cã minorii cu
deficienþe mentale fac vizite în comunitate, la magazin sau la clinica

de sector, unde merge toatã lumea.
Pînã beneficiarii împlinesc vîrsta de
18 ani, centrul încearcã sã le ofere o
instruire profesionalã ºi un loc de
muncã sau, cel puþin, îi învaþã sã se
autoserveascã. Sigur cã se încearcã
o continuitate a serviciilor centrului
 de la servicii de asistenþã pentru
minori se trece la servicii de asistenþã
socialã pentru maturi. Existã ºi
tendinþa de a-i plasa pe aceºti suferinzi în apartamente sociale, însã
pentru asemenea categorie de beneficiari, cu deficienþe mentale severe, Bacãul nu deþine deocamdatã
soluþia optimã. Direcþia de protecþie
socialã a copiilor a reuºit, în schimb,
sã ofere apartamente sociale bine
amenajate copiilor aflaþi în situaþie
de risc.
Administraþia centrului a
desfãºurat o campanie de sensibilizare a opiniei publice, ca rezultat beneficiarii fiind acceptaþi de comunitate. Aceastã campanie s-a produs
mai ales prin contactul sistematic cu
mass media, prin intermediul pliantelor ºi materialelor informative distribuite în comunitate ºi chiar prin
ieºirile copiilor în locurile publice.
Alt avantaj al centrului constã în faptul cã personalul este specializat
pentru a fi în mãsurã sã lucreze cu
diferite categorii de copii cu
deficienþe.
Tot aici, pentru copiii cu
dizabilitãþi fizice existã o piscinã în
care beneficiarii au posibilitate sã
facã terapie acvaticã. Bazinul este
adaptat de minune la necesitãþile
copiilor care se deplaseazã în cãrucior. Fãrã vreun sprijin, ei pot ajunge la un anumit nivel al bazinului,
de unde, cu ajutorul unor centuri de
siguranþã agãþate de tavan, îºi dau
drumul în apã. La centru este angajat ºi un chinetoterapeut, specializat
în terapia acvaticã. Presiunea apei
poate influenþa asupra anumitor categorii de muºchi, pentru copii aceasta fiind ºi o distracþie, dar ºi o modalitate de tratament. Centrul mai
dispune de o piscinã uscatã dotatã
cu inventar chinetoterapeutic (mingi, cilindre etc.), foarte utile pentru
copiii ce au probleme cu coloana
vertebralã. Bicicletele ºi pista de
alergãri pun în funcþie alte grupuri
de muºchi, inclusiv accelereazã
bãtãile inimii ºi sensibilizeazã receptorii de pe tãlpi.
Centrul acordã servicii de asistenþã
maternalã profesionistã ºi pentru
mamele aflate în dificultate. În timp
ce mamele beneficiazã de instruire,
minorii pot fi lãsaþi sub supravegherea angajaþilor centrului cîte jumãtate de zi. Acestea sînt serviciile principale pe care le presteazã complexul. De menþionat, evidenþa documentelor, a vizitelor la domiciliul be-

neficiarilor ºi monitorizarea minuþioasã a fiecãrui caz în parte.

Centrul pentru copiii
strãzii Morcoveaþã
În colaborare cu poliþia, Centrul
Morcoveaþã depisteazã copiii strãzii ºi le soluþioneazã problemele.
Impresionante în activitatea acestor
douã organisme sînt raidurile în oraº
 niºte raiduri total diferite de raidurile gãlãgioase, cu sirene poliþieneºti...
Maºina poliþiei cu care se merge la
aceste operaþiuni este viu coloratã ºi
foarte atractivã pentru copii. Graþie
acestei ingenioase modalitãþi de a
atrage copiii, ei nu fug sã se ascundã
de poliþie, ci din contra, intrã singuri
în discuþie cu poliþiºtii ºi angajaþii centrului. Prin aceastã originalã abordare, cei implicaþi în operaþiune reuºesc
sã convingã minorii sã vinã la centru. Cu forþa, nu este adus nici un copil. Între copii ºi poliþiºti s-a format o
relaþie de suflet, de amiciþie, adicã o
relaþie pur omeneascã generatoare de
încredere reciprocã.
Adevãrata performanþã a celor de
la Centrul Morcoveaþã rezidã tocmai în formarea unei atitudini pozitive în relaþia dintre cele douã pãrþi.
De menþionat cã relaþia cu poliþia nu
a fost întotdeauna atît de familiarã,
fapt care este încã o victorie a
angajaþilor centrului.
De notat cã centrul este dotat cu
toate comoditãþile pe care copilul
venit din stradã nu le-a avut în familia lui. Accesul la bucãtãrie este liber
în orice orã de zi sau de noapte, aceastã încãpere fiind gînditã astfel încît
copilul care ajunge noaptea la centru
sã-ºi poatã gãsi singur de mîncare.
Finalitatea serviciilor acestei
instituþii este întoarcerea copilului în
familia sa, dupã ce se reuºeºte înlãturarea problemelor care au impus copilul sã ajungã în stradã.
La « Morcoveaþã » numãrul personalului variazã între 7 ºi 8 angajaþi,
principalul în instituþie fiind psihologul. De remarcat cã ierarhiile existente de jure în centrele pe care leam vizitat la Bacãu sînt bine camuflate, astfel ca beneficiarii sã simtã o
atmosferã de familie, în care fiecare
face totul din îndemnul inimii, fãrã a
se subordona cuiva. Atmosfera formalã existã doar în timpul ºedinþelor
care, de regulã, au loc în prima jumãtate a zilei, atunci cînd copiii sînt
la ºcoalã sau la grãdiniþã.

Centrul Lalelelor 
un centru pentru
copiii abuzaþi
Centrul Lalelelor funcþioneazã
în baza colaborãrii cu organizaþia
olandezã Betania, care a finanþat

lucrãrile de renovare ºi dotare a
centrului. Instituþia este destinatã
copiilor abuzaþi fizic, sexual,
emoþional ºi celor neglijaþi. Centrul poate gãzdui pînã la 25 de copii cu vîrsta cuprinsã între 3 ºi 18
ani.
O lecþie pentru noi ar fi ºedinþele
cu participarea judecãtorului, procurorului ºi poliþiei, organizate sãptãmînal la iniþiativa administraþiei
centrului. La aceste ºedinþe sînt
soluþionate în mod operativ cazurile copiilor care au fost supuºi abuzului. Un caz extrem de grav este
cel al unui minor de vîrstã
preºcolarã, care ºi-a pierdut vãzul
fiind maltratat de propria mamã. În
ciuda dramei sale, copilul este foarte dezgheþat, comunicativ ºi ager.
Centrul Lalelelor a reuºit sã ofere beneficiarilor un confort intim
absolut necesar. Fiecare copil plasat la aceastã instituþie are dulãpiorul sãu, noptiera pentru lucrurile
personale, iar în camerã nu stau
mai mult de patru inºi. La dorinþã,
fiecare copil face piaþa împreunã
cu asistentul social ºi poate participa la prepararea prînzului, cinei
sau micului dejun.
Extrem de reuºit este ºi proiectul edificiului  în centrul clãdirii
se aflã sala de zi, mobilatã cu fotolii, canapele, dotatã cu jucãrii, cãrþi
ºi televizor, dormitoarele fiind plasate pe cerc, în jurul acestui living.
La etajul superior se aflã spãlãtoria
ºi uscãtoria, unde copiilor le place
sã dea o mînã de ajutor. La parter,
e garajul ºi o salã de sport ºi tenis.
Curtea este la fel foarte atractivã,
datoritã florilor, pomilor ºi
bãncuþelor. Ideea centrului este ca
copiii sã gãseascã aici o atmosferã
cît mai caldã, care i-ar ajuta sã
depãºeascã starea în care se aflã ºi
sã uite prin ce au trecut.

În loc de concluzii
Despre urmãtoarele vizite de
studiu pe care le vor întreprinde la
Bacãu reprezentanþii altor centre
de alternativã din Republica Moldova, vom relata în ediþiile urmãtoare ale Alternativelor rurale.
Cert e cã primele vizite la Bacãu
prefigureazã un rezultat încurajator, confirmînd necesitatea realizãrii ideii lansate de organizatori
- instruirea personalului centrelor
din Republica Moldova ºi transferul de noi metode de lucru ºi tehnici moderne în asistenþa socialã.
Obiectivul final este COPILUL,
pentru cã, potrivit lui Ashley Montagu, copilul este o fiinþã minunatã nu prin ceea ce face, ci prin ceea
ce promite a fi.
A.R.
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Ecaterina BUCUR, psiholog, Centrul de plasament temporar al copiilor strãzii din Hînceºti:

Colegii din România
au renunþat demult la orfelinate
Cred cã am avut noroc cã
am vizitat anume Bacãul,
acest municipiu deþinînd întîietatea pe þarã în protecþia
copilului. Ne-a surprins colaborarea dintre Direcþia
generalã pentru protecþia
socialã a copilului ºi serviciile comunitare, la Bacãu
funcþionînd o reþea de
protecþie a copilului bine
pusã la punct. Acolo nu se
prea vorbeºte despre
protecþia copilului, ci se asigurã aceastã protecþie.
Poliþia, medicii, psihologii,
asistenþii sociali dau dovadã de spirit de echipã ºi este
interesant faptul cã nu se lucreazã doar cu consecinþele,
cu soluþiile cosmetice, dar se
ajunge pînã la esenþa problemei. De notat cã modelul românesc e aproape identic cu
cel de la Chiºinãu ºi incomparabil cu mecanismul
oraºelor sau raioanelor,
unde existã cîte o singurã
persoanã responsabilã de
protecþia copilului ºi cîþiva
asistenþi sociali.
La Bacãu am vãzut centre de zi pentru minorii
delincvenþi ºi acest lucru ar
trebui preluat urgent de
noi. Dacã un adolescent
este arestat, el este dus în

izolatorul de anchetã alãturi de infractori cu vechime în muncã. Evident, nimerind în acest mediu oribil, copilul are foarte
puþine ºanse sã revinã la
normalitate. Un centru de
plasament temporar unde li
s-ar da o ºansã, unde ar fi
trataþi foarte bine, ar fi o
alternativã pentru ei.
Ne-a surprins modalitatea de lucru cu copiii veniþi
din stradã. Angajaþii de la
direcþie sînt ca niºte prieteni ai acestor copii, nu niºte
moraliºti sîcîitori. Colegii
noºtri din România au avut
nevoie de circa zece ani ca
sã ajungã la aceastã etapã în

protecþia copiilor. ªi, ce mi
se pare mai important, este
faptul cã ei s-au dezis de
instituþiile-mamut pe care
noi le mai avem încã, adicã
de orfelinate.
Un lucru extraordinar în
România este cã dacã se iau
copiii din orfelinate ºi sînt
duºi în familii sau în centre
de tip familial, aceeaºi
direcþie o iau ºi banii. La noi
nu e aºa. Acolo unde se duce
copilul ar trebui sã se ducã
ºi alocaþiile, ºi indemnizaþiile
destinate pentru el. În cazul
României, dacã copilul e plasat într-un centru, 30 la sutã
din întreþinerea lui ºi-o asumã primãria de unde vine mi-

norul. Astfel se previne
instituþionalizarea copiilor,
deoarece administraþia publicã localã poate decide sã aloce cele 30 la sutã familiei copilului, acest ajutor fiind de
mare însemnãtate pentru ea.
Prin urmare, problema se rezolvã la nivel local ºi se previne aducerea copilului întrun mediu în care are ce
încãlþa ºi ce mînca, dar nociv pentru sufletul sãu (sindromul copilul de internat).
Este posibil sã se adopte
ºi la noi o lege în care sã se
spunã cã problema copilului dintr-o localitate oarecare este problema respectivei
localitãþi.

Olesea MATEI, chinetoterapeut la Centrul Casa pentru toþi din Ungheni:

Sãli dotate pentru copiii cu disabilitãþi
Am fost cazaþi pentru cinci zile la Complexul de servicii comunitare pentru copii din Bacãu, unde am lucrat aproape tot timpul alãturi de medicul chinetoterapeut
de acolo.Mi-a plãcut sala
bine amenajatã pentru copiii
cu disabilitãþi fizice, dotatã

cu aparate de sport, cu piscinã uscatã, foarte comodã
pentru categoria respectivã,
multitudinea de jucãrii ºi jocuri care îi stimuleazã pe
copiii cu deficienþe.
M-a impresionat Centrul
Lalelor, o instituþie pentru
copiii abuzaþi, de fapt, cel

mai dotat din Bacãu, graþie
investiþiilor strãine fãcute în
acest centru. Este uluitor lucrul celor de la Centrul Profamilia, ai cãrui beneficiari
sînt copiii din familii vulnerabile ºi purtãtori ai virusului HIV. Lucrãtorii centrului
au reuºit sã convingã ºcolile

ºi societatea în general cã
aceºti copiii pot frecventa o
ºcoalã obiºnuitã ºi cã nu prezintã nici un pericol pentru
colegii lor. A fost o luptã
grea, dar pînã la urmã au
reuºit. La noi ar fi mult mai
greu sã realizãm asemenea
performanþe.

Maria CALCHEI, directorul Centrului Casa pentru toþi din Ungheni:

Familiile maternale au ºanse ºi la Ungheni
Direcþia generalã de
protecþie a copilului din Bacãu funcþioneazã în baza
unei strategii elaborate de
Consiliul judeþean Bacãu,
care prevede promovarea,
asigurarea ºi respectarea
drepturilor copiilor, plasarea într-o zonã de interes
special a copiilor ºi familiilor aflate în situaþie de
risc.
Misiunea direcþiei este
ca, pînã în 2007, sã finali-

zeze procesul de dezinstituþionalizare ºi asigurare a
alternativelor de tip familial pentru copiii aflaþi în
dificultate. Deci, specialiºtii români din branºa
noastrã pot oferi o alternativã de tip familial. Pe lîngã direcþie funcþioneazã
douã complexe de servicii
comunitare, un centru de
plasament, ºapte servicii în
aparatul direcþiei ºi secretariatul comisiei pentru
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protecþia copilului.
Demnã de toatã admiraþia este activitatea asistenþilor maternali profesioniºti.
Pînã se rezolvã problema familiei biologice a copilului,
acesta este plasat temporar
într-o familie maternalã profesionistã.
Evident cã familiile respective au stimulenþi financiari ca sã facã acest lucru
ºi cã existã ºi familii care
au întors copilul la centru

din cauza cã nu au avut suficientã rãbdare. Dar asemenea cazuri sînt foarte
puþine. La Ungheni existã
un proiect prin care o idee
similarã ar avea ºanse de
izbîndã. Chiar s-a ºi fãcut
ceva în acest sens. În vara
curentã, copiii din ºcoalainternat au fost plasaþi în
familii maternale unde ºi-au
petrecut vacanþa. Ideea poate fi aplicatã ºi în timpul
vacanþei de iarnã.

Zinaida Podîngã, directorul
Centrului de plasament temporar
al copiilor strãzii din Hînceºti:

Autoritãþile
din Bacãu nu lasã
lucrul de azi pe mîine
Colegii de la Bacãu ne-au furnizat o mulþime de
informaþii, multe tehnici de lucru, multe secrete pe
care nu le gãseºti în materialele teoretice. În plus, neau pus la dispoziþie practica lor extraordinarã
acumulatã în timp ºi documente bine prezentate. Mi-a
plãcut modul în care se þine evidenþa, se întocmesc
registrele, documentele ºi dosarele. Spre deosebire de
autoritãþile de la noi, conducerea Bacãului are
abilitãþi de a rezolva problema, nu aºteaptã ca aceasta
sã genereze una nouã. Dacã lãsãm problema pentru
mai tîrziu, putem sã ne pomenim cu cîteva generaþii la
rînd crescute prin internate.
Mi-a plãcut Centrul tinerelor mame sau Centrul
maternal, care conlucreazã cu maternitatea. Aici li se
oferã un adãpost mamelor nepregãtite pentru aceastã
posturã nouã, tinerelor mame repudiate de familiile
lor sau abandonate de parteneri. Aºadar, mamele
gãsesc susþinere, cele cu mulþi copii sînt ajutate sã-ºi
gãseascã un loc de muncã. Aceste centre, prin
sprijinul pe care-l acordã mamelor, previn abandonurile. Fireºte, ºi la noi se fac multe lucruri, dar totul
pare oarecum dezlînat. Am fost curioasã sã ºtiu
dacã existã ºi la ei cazuri nesoluþionate. Sigur cã au,
dar extrem de puþine.
În România se lucreazã mult cu minorii aurolaci
(toxicomani) ºi cu cei care se drogheazã. Noi facem
abstracþie de acest fenomen ºi vrem sã credem cã el nu
afecteazã oraºele noastre. Ceea ce este fals. Mã tem cã
atunci cînd vom deschide ochii, va fi prea tîrziu.
Lucrãtorii centrelor din Bacãu ºi angajaþii Direcþiei
pentru protecþia copilului au fost foarte drãguþi cu noi
ºi ne-au acordat un sprijin total. Þinem sã-i aducem
mulþumiri dnei Marilena Mocanu, pentru amabilitatea
ºi ospitalitatea cu care ne-a tratat pe durata vizitei.

Tatiana BODRUG, pedagog social
la Centrul Casa pentru toþi din Ungheni:

Tradiþii în
protecþia copilului
Ne-a plãcut totul la Bacãu, începînd de la organizare ºi terminînd cu cele vãzute. Am adus multe
jocuri de acolo, fiºe de evaluare. M-a uimit faptul cã
copiii cu handicap sever, care nu pot vorbi, construiesc puzzle. Lucrãtorii sociali ºi pedagogii se dedicã
totalmente acestor copii despre care, la prima vedere,
crezi ca nu mai au nici o ºansã de evoluþie. Pedagogii
din Bacãu mi-au trezit o mare admiraþie, deoarece te
minunezi de unde gãsesc atîta rãbdare, pentru niºte
copii cu un handicap atît de sever. Am impresia cã
societatea de dincolo de Prut este mai receptivã faþã
de aceste categorii dezavantajate. Noi nu sîntem mai
puþin sensibili, dar circumstanþele sînt de asemenea
naturã, încît nu se pot face prea multe pentru ei.
M-a surprins mult tradiþia care existã de mai mulþi
ani în colaborarea dintre centrele ce presteazã servicii
sociale ºi stat, adicã autoritãþi. Þinînd cont de faptul
cã centrele noastre au abia un an de activitate, cel
mult  doi, la noi aceastã relaþie abia se înfiripeazã.
Gazdele au rãmas ºocate cînd au auzit cã în Republica Moldova mai existã orfelinate cu 400-600 de
locuri. Aceste instituþii au intrat de mult în istoria
României.
Materiale pregãtite de Natalia RÃILEANU
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PREZENTUL CE NE DOARE

Copiii strãzii - un fenomen alarmant
Problematica copiilor strãzii
rãmîne mereu actualã, pe de
o parte datoritã specificului
acestui fenomen social, iar pe
de altã parte  drept
consecinþã a lipsei unor mãsuri eficiente de protecþie destinate respectivei categorii de
copii.
Fenomenul copiii strãzii s-a
manifestat mai pregnant în oraºele
din Republica Moldova începînd
cu anul 1995. Potrivit unor statistici, în 1999 în evidenþa poliþiei
din municipiul Chiºinãu figurau
circa 400 de copii vagabonzi, iar
în 2002 numãrul acestora depãºea
600.
Cauzele principale care stimuleazã vagabondajul þin de situaþia
familiilor, în special de sãrãcie,
dezmembrarea familiei, degradarea moralã a pãrinþilor, care degenereazã în abuz, neglijare ºi
violenþã domesticã. Unii minori
vagabondeazã, cerºesc, abandoneazã ºcoala, sãvîrºesc infracþiuni
ca urmare a faptului cã se simt
abandonaþi de pãrinþii lor plecaþi
peste hotare în cãutarea unui
cîºtig care le-ar asigura un trai
decent.
Conform datelor Direcþiei municipale pentru protecþia dreptu-

rilor copilului din Chiºinãu, în
2002 au fost lipsiþi de drepturi
circa 131 pãrinþi, numãrul total al
copiilor rãmaºi fãrã îngrijire
pãrinteascã fiind de 1244. Prima
tentaþie pentru aceastã categorie
de minori este, evident, strada.
Problema cea mai gravã a copilului din Moldova poate fi formulatã astfel: existenþa, pe de o
parte, a unui segment de populaþie
care se confruntã cu o sãrãcie nemaipomenitã  furnizor continuu de copii abandonaþi, neglijaþi
ºi chiar victime ale violenþei ºi
exploatãrii în propria familie ºi,
pe de altã parte, lipsa alternativelor sistemului de instituþii, care nu
reuºesc sã ofere un mediu adecvat
integrãrii ºi dezvoltãrii normale a
copilului.
La momentul actual, se impune necesitatea dezvoltãrii unor
servicii speciale de resocializare
ºi reintegrare familialã a copiilor
aflaþi în dificultate. Crearea Centrului de resocializare a copiilor
strãzii va servi drept model de
protecþie socialã adresatã copiilor aflaþi în situaþie de risc. Centrul prevede diversificarea serviciilor centrate pe copil ºi pe familia acestuia pentru a înlãtura
riscurile expunerii minorilor la
variate forme de abuz, neglijare

ºi exploatare, precum ºi riscul de
abandon.
Reþeaua internã a centrului
constã în stabilirea unui mecanism de colaborare cu Oficiul
forþei de muncã, Departamentul
educaþie, tineret ºi sport, Inspectoratul municipal pentru minori,
Oficiul stãrii civile, asociaþiile
medicale etc.

Pentru cã statul nu poate fi singurul furnizor de servicii pentru
copii, activitatea centrului se va
baza pe parteneriate cu
organizaþiile neguvernamentale
active în domeniul protecþiei copilului care, datoritã experienþei
acumulate pe parcursul anilor, pot
veni cu soluþii creative în favoarea beneficiarilor acestui proiect.

În acest sens, pot fi menþionate
urmãtoarele ONGuri: Centrul
naþional de prevenire a abuzului
faþã de copii, Centrul de informare ºi documentare în drepturile
copiilor, Asociaþia de resocializare a copiilor strãzii (ARCS). Proiectul va apela la competenþa
specialiºtilor din centrele organizate de cãtre aceste ONGuri,
precum ºi la catedrele de asistenþã
socialã de la USM ºi UPS
I.Creangã din Chiºinãu.
La momentul actual, în Moldova existã un numãr apreciabil de
tineri care îºi fac studiile universitare în domeniul asistenþei sociale. Centrul ar putea deveni o
ºcoalã ce le-ar oferi posibilitatea
de a acumula experienþã.
Centrul va fi deschis cãtre comunitate graþie oportunitãþilor de
recreare, inclusiv pentru copiii
din cartier. Astfel, se vor crea
condiþii favorabile de socializare
pentru copii  locuitori temporari ai centrului. Realizarea proiectului va permite o îmbunãtãþire a
situaþiei copiilor aflaþi în dificultate ºi familiilor lor, va contribui
la dezvoltarea spiritului comunitar ºi practicilor de voluntariat.
Rodica COREÞCHI,
directorul Centrului
Casa Gavroche

CENTRUL ALTER EGO DIN CÃUªENI

Gheaþa neîncrederii s-a topit
Centrul Alter ego din
Cãuºeni activeazã mai mult
de un an ºi jumãtate, avîndui în obiectiv pe minorii
delincvenþi ºi pe cei aflaþi în
pericol de a comite crime. El
îºi desfãºoarã activitatea întro clãdire renovatã cu suportul FISM.
Potrivit statisticilor de ultimã
orã, în municipiul Cãuºeni au
reºedinþã permanentã ºapte mii de
copii, douã mii dintre aceºtia locuind în condiþii mai mult decît
mizere. În oraº existã aproximativ 350 de familii care reproduc
potenþiali delincvenþi. Anual, 150
de copii se manifestã în mod antisocial, circa 50 dintre ei figurînd
în evidenþa organelor de interne.
În fine, 9-10 minori ajung pe banca acuzaþilor, iar 1-2 sînt lipsiþi
de libertate din cauza crimelor
grave pe care le comit. Ceilalþi,
avantajaþi de faptul cã vîrsta nu
permite sã fie privaþi de libertate,
revin în mediul care stimuleazã
criminalitatea.
Iatã un tablou care nu lasã loc
pentru optimism. Sesizînd drama-

tismul situaþiei, colaboratorii
Centrului pentru reabilitarea socialã a copiilor Alter ego, iar,
ceva mai înainte, membrii
Agenþiei de implementare a acestui proiect, s-au strãduit sã asigure o relaþie stabilã ºi funcþionalã
cu administraþia localã, cu pãrinþii
ºi instituþiile ce pot proteja drepturile ºi interesele copiilor aflaþi
în dificultate.
Astfel, nu fãrã mari greutãþi,
Alter ego ºi-a constituit propria
reþea de instituþii cu care colaboreazã pentru a asigura respectarea acestor drepturi. Primii parteneri ai centrului sînt astãzi
Asociaþia psihologilor, Comisia
medico-psiho-pedagogicã,
ªcoala-internat specialã din
Soloneþ, ºcolile ºi grãdiniþele din
municipiu, orfelinatul din Tighina ºi ºcolile auxiliare din raion,
FISM, Fundaþia SOROS, UNICEF, PRO Didactica etc. La alt
nivel, centrul colaboreazã cu
poliþia, Oficiul forþei de muncã,
primãria, direcþiile de învãþãmînt,
tineret ºi sport ºi culturã. O relaþie
bunã este creatã ºi cu spitalul ºi
clinica municipalã, Centrul medi-

cilor de familie, Consiliul municipal pentru protecþia drepturilor
copilului, precum ºi catedrele
Asistenþã socialã a universitãþilor
din Chiºinãu, Bãlþi ºi Stockholm.

Probleme ce nu
pot fi amînate
Evident, ne-am confruntat cu o
mulþime de probleme care ne-au
împiedicat activitatea. Lipsa legilor privind copilul aflat în dificultate ºi asistenþa socialã ne torpileazã acþiunile ºi este foarte complicat sã lucrãm fãrã un mecanism
acceptat la nivel legislativ. În primãrie lipseºte persoana responsabilã pentru protecþia drepturilor
copiilor ºi din acest motiv, activitatea centrului deseori este verificatã de persoane incompetente. Nu se poate face abstracþie nici
de conservatorismul funcþionarilor publici de care depinde rezolvarea problemelor ce apar la
implementarea unui proiect. La
mijloc mai e ºi stilul vechi de conducere al funcþionarilor care cred
cã trebuie sã vadã imediat schimbarea copiilor, fãrã a þine cont de

faptul cã aceºti copii au trãit ºi sau format într-un mediu ostil ani
de-a rîndul ºi cã nu-i poþi transforma peste noapte în niºte modele pentru cei de-o vîrstã cu ei.
Iniþial, ca sã obþinem sprijinul
comunitãþii, am avut nevoie de
multã rãbdare ºi putere de convingere. Oamenii erau speriaþi de
ideea cã în preajma grãdiniþei va
funcþiona un centru de zi pentru
copiii delincvenþi sau pentru
potenþialii infractori. Consiliul local era deranjat ºi de faptul cã va
trebui sã identifice surse suplimentare pentru întreþinerea centrului, adicã pentru alimentaþie,
salarizare ºi diverse servicii... Dar
aceste temeri þin deja de trecut.

Centrul este familia care
lipsea copilului din
stradã
În ciuda circumstanþelor deloc
stimultoare pentru noi, putem
afirma cã am reuºit sã spargem
gheaþa neîncrederii cu care eram
trataþi la începuturi de cãtre societate ºi, mai ales, de unii factori
de decizie. Unii dintre ei au dat

dovadã de înþelegere, ne-au întins
mîna ºi astãzi ne bucurãm de o
colaborare care ne înlesneºte
munca. Ni se pare foarte important faptul cã majoritatea
pãrinþilor ai cãror copii sînt beneficiari ai centrului ºi-au schimbat atitudinea faþã de colaboratorii noºtri ºi au o reacþie prin care
încurajeazã activitatea instituþiei.
O altã performanþã a noastrã este
faptul cã o bunã parte din
cãuºeneni au devenit mai îngãduitori faþã de copiii aflaþi în dificultate.
Dupã felul cum aratã ºi cum
este conceput, centrul nu are nimic în comun cu o instituþie cu
regim de detenþie. Copiii frecventeazã ºcolile din oraº, îºi
pregãtesc temele la centru, practicã activitãþi sportive ºi creative, iar serile, se întorc în familiile lor. Dacã le au. Cei care nu
le au, rãmîn la centru. ªi vã asigur cã gãsesc aici ºi cãldurã, ºi
dragoste, ºi familia care le lipsea în stradã.
Pavel RAZUMAS,
Centrul Alter ego
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CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR DIN BÃLÞI

Cãlãuzã într-un anevoios drum spre casã
Pe parcursul activitãþii mele
de jurnalist am vizitat nu o
datã instituþii de copii, dar
ceea ce mi-a fost dat sã vãd
la Centrul de plasament
temporar al copiilor în
situaþie de risc din Bãlþi, a
fost ceva cu totul deosebit.
Or, acesta nu este un centru
pentru copiii speriaþi de
propriul prezent ºi viitor,
culeºi din stradã de cãtre
poliþiºti. La copiii de aici nu
þipã nimeni ºi nici nu-i
supravegheazã cu strãºnicie,
precum am vãzut cã se face
în alte locuri.
Am deschis portiþa de fier a
unei gradiniþe de copii inundatã în
verdeaþã unde, la o mãsuþã aºezatã
la umbrã, cîþiva copii confecþionau
de zor niºte pãpuºi din cîrpe. Asistentul lor mi-a spus cã directoarea
centrului, Alexandra Guleac, era
la un seminar la Chiºinãu, situaþie
care m-a descumpãnit de-a binelea. În oricare altã instituþie, lipsa
directorului ar fi însemnat un fiasco sigur pentru misiunea mea, deoarece nimeni în locul ºefului nu ºiar asuma responsabiliatea pentru
un interviu. Aici însã mi s-a spus
cã Tatiana Ignatiºin, directoruladjunct al centrului, îmi va rãspunde la toate întrebãrile.

Copiii strãzii renunþã
la gãri ºi subsoluri
Tatiana Ignatiºin a lucrat, pînã
nu demult, la Consiliul judeþean
Bãlþi, în cadrul Direcþiei
învãþãmînt, tineret ºi sport. La centru a ajuns datoritã Fondului de
Investiþii Sociale din Moldova,
care a investit 75 mii de dolari în
aceastã instituþie destinatã copiilor în situaþie de risc  fenomen
alarmant la Bãlþi, astfel fiind deschise locuri de muncã pentru pedagogi ºi psihologi.
Am cãutat de la bun început
sã soluþionãm problemele sociale
ale copiilor care au nimerit la noi,
ne-a spus interlocutoarea. Aici ei
se aflã de la ºase luni pînã la un
an. Am venit cu o altã abordare a
problemei, cãutînd forme alternative de îngrijire a copiilor prin care
am încercat sã zãdãrnicim întoarcerea în mediile inadecvate sau criminale.
La selectarea beneficiarilor,
centrul a impus deocamdatã anumite restricþii. În vizorul instituþiei
nu intrã copiii narcomani sau alcoolici. De asemenea, nici copiii
din familii numeroase sau minorii care figureazã în evidenþa
poliþiei, deoarece centrul încã nu
dispune de modalitãþi de tratament ºi reabilitare socialã a acestora. La fel, nu se lucreazã cu co-

piii cu handicap, din motiv cã nu
existã posibilitãþi pentru îngrijiri
medicale. Dar aceste restricþii sînt
temporare. Tatiana Ignatiºin a remarcat cã principala misiune a
centrului este sã-i aducã pe copii
la un mod de viaþã normal. Centrul a fost conceput ca un model
de tip familial. Primii copii care
au nimerit aici au fost din categoria celora care nu au mãcar acte
de identitate.
Mama a doi fraþi aflaþi aici 
unul de 9, iar altul de 16 ani - a
murit acum douã luni de cancer.
Bãieþii au rãmas ai nimãnui, fãrã
nici un document care le-ar confirma identitatea, fãrã rude, cu
excepþia unei mãtuºi care nu are
cu ce-i întreþine. Cel mai mic a fost
adus de la garã de una din vecinele de bloc, care l-a gãsit acolo
cerºind. Celãlalt frate, de 16 ani,
a reuºit sã facã timp de un an ºi
jumãtate o ºcoalã de meserii. Una
din cele mai mari probleme pe care
le are direcþia centrului este de a
le oferi acestora acte de identitate.
Este foarte complicat, deoarece ei nu au nici o adeverinþã care
ar dovedi apariþia lor pe lume
Regimul de aici favorizeazã reabilitarea copiilor strãzii. Este un
regim blînd, care le permite sã plece acasã sau la rude, la magazin
dupã cumpãrãturi ori de cîte ori au
nevoie.
Fiecãruia i se gãseºte o ocupaþie
dupã plac. Destul de repede, scopul a fost atins. Copiii aflaþi aici
au reuºit sã-i convingã pe unii de
seama lor întîlniþi la garã sau
oploºiþi prin subsoluri sã vinã la
centru, unde pot gãsi hranã, un pat
curat, condiþii excelente în care ei
nu sînt deprinºi sã trãiascã.

Studenþii ºi scouþii
trateazã suflete de copii
Între cei peste 20 de copii aflaþi
aici am întîlnit cîþiva tineri,
studenþi la Facultatea de pedagogie ºi psihologie a universitãþii din

Bãlþi. Unul dintre ei, Tudor Pãgînu, ºi-a motivat destul de original
misiunea: Facem, domnule, o
ºcoalã bunã aici, o ºcoalã pe care
nici universitatea nu poate sã neo dea  încercãm sã tratãm sufletele acestor copii. Unii dintre ei,
supuºi anterior violenþelor în familie, ºi acum strigã prin somn, alþii
iau dezmierdarea drept insultã.
Noi reuºim ceea ce educatorii ºi
asistenþii sociali nu reuºesc  sã
pãtrundem mai lesne în sufletul
lor, sã-i ajutãm sã-ºi uite durerile
ºi sã-ºi depãºeascã complexele.
Nu este întãmplãtoare implementarea programului DART de

atul de 15 ani mi-a spus cã-i place aici, cã vine cu echipa de scouþi
din clasa lui ºi cã doreºte sã organizeze cu copiii de aici un marº
pînã la o mãnãstire de prin pãrþile
locului.

reabilitare a victimelor violenþei în
familie. Diana Cuºnir, de asemenea studentã, psiholog de specialitate, este de pãrere cã societatea, dacã se respectã, trebuie sã se
apropie de copiii marginalizaþi ºi
excluºi din rîndurile ei.
La centru am mai întîlnit încã
un soi de voluntari. Dimitri
Ignatiºin, fiul Tatianei Ignatiºina,
mi-a recitat chiar o bucatã din satira O vospitanii scrisã de Antioh Cantemir, unul din întîistãtãtorii poeziei culte ruse. Bãi-

municipalitãþii, ceea ce ne inspirã
speranþa cã pedagogii ºi lucrãtorii
sociali de aici vor fi salarizaþi.
Acum, centrul existã mai mult din
mila unor întreprinderi ºi instituþii
care îl ajutã cum pot. Combinatul
Produse cerealiere ºi AªP
Selecþia, instituþie ºtiinþificã cunoscutã în Moldova ºi peste hotare, ajutã centrul cu zahãr, fãinã
ºi legume, iar Holand Help ºi
Emaus - misiuni bisericeºti din
municipiul Bãlþi - îmbracã ºi
încalþã copiii de aici. Brutãria Lariat furnizeazã piîne în cantitãþi
suficiente, iar din pîinea care rãmîne se fac pesmeciori.
Deocamdatã, aceºtia sînt sponsorii - firme ºi întreprinderi cu
posibilitãþi modeste - dar care niciodatã nu s-au lãsat rugate de
douã ori dacã a fost nevoie de ajutorul lor.
Astãzi, centrul are nevoie de
sprijinul mai multor agenþi economici din municipiu. Este nevoie de
un televizor ºi de un aparat de radio, de veselã ºi de cãrþi în limba
românã, de surse financiare pentru excursii ºi grupuri de lucru pe
interese.
Cu regret, nu doar copiii strãzii
au nevoie de asistenþa Centrului
Drumul spre casã, remarcã Ta-

Sponsori puþini, dar
prieteni de nãdejde
Centrul Drumul spre casã a
fost creat datoritã entuziasmului
unor pedagogi notorii din Bãlþi ºi
al membrelor Asociaþiei de femei
Logos. Deºi funcþioneazã de
aproape jumãtate de an, abia acum
a început finanþarea de la bugetul

tiana Ignatiºin. În municipiu activeazã una din ºcolile republicane
internat cu ciclu gimnazial, dar statul are grijã de aceºti copii doar
pînã în clasa a noua. Dacã reuºesc
sã se înscrie undeva pentu a face
carte e bine, dar marea majoritate
a celor care nu au pãrinþi ori rude
nimeresc în stradã, iar acolo este
uºor sã încalci legea, sã nimereºti
dupã gratii ori sã þi se întîmple orice nenorocire. Conducerea centrului implementeazã programul de
activitãþi prin care s-ar integra în
societate ºi aceºti tineri.
Administraþia centrului vrea ca ei
sã locuiascã aici, sã înveþe la o

ºcoalã de meseii, iar, ulterior, sã-i
ajute sã se angajeze la serviciu ºi
sã-ºi gãseascã un loc stabil de trai.
Solicitat de noi, jurnalistul Pavel Dumbrãveanu, fost ºef al Biroului relaþii cu publicul la Consiliul judeþean Bãlþi, ne-a spus cã
transformarea gradiniþei într-un
centru de plasament al copiilor din
familii dificile a fost posibilã datoritã unor pedagogi cu suflet
mare. Aceastã instituþie a fost o
salvare pentru peste 20 de copii din
familiile în care, din diferite motive, lipsesc pãrinþii. Casa de copii
nu e acasã, am auzit undeva un
asemenea slogan. Sã ºtiþi cã centrul de plasament de pe strada
ªevcenko îi apropie pe aceºti copii de vatra lor.
În curînd, Centrul de plasament
Drumul spre casã va putea oferi
servicii pentru 55 de persoane.
Conform unor statistici, numãrul
copiilor vagabonzi în municipiu
depãºeºte cifra de 150. Este important cã mulþi dintre ei pot gãsi în
oraºul lor un loc în care existã
condiþii decente ºi în care, cu ajutorul unor oameni buni, încep sã
înþeleagã ce înseamnã o casã în
care ai parte de grijã pãrinteascã.
Ion CERNEI
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CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR DIN CHIªINÃU

Între trecut ºi prezent
Pe fundalul cãsuþelor cenuºii
ºi sãrãcãcioase dosite în
spatele clãdirilor de lux de pe
bulevardul ªtefan cel Mare al
Chiºinãului, Centrul de
plasament temporar al
minorilor din vecinãtatea
acestora îþi lumineazã
privirea. Jumãtatea de
clãdire, vopsitã în culori
pastelate, a fost renovatã cu
sprijinul Fondului de
Investiþii Sociale din Moldova
ºi contrasteazã izbitor cu
cealaltã jumãtate a sa 
veche, prãfuitã, cu balcoane
ruginite. Douã jumãtãþi ca o
întîlnire dintre prezent ºi
trecut.
Arcadele de deasupra geamurilor înalte, termopan, ale clãdirii cu
etaj din strada Lev Tolstoi, te fac
sã intuieºti vechimea acesteia. Impresia nu este înºelãtoare. Localul
a fost construit încã în 1812 de un
evreu bogat pentru copiii sãraci ai
conaþionalilor sãi din Chiºinãu. Din
întîmplare ori expres, dupã aproape douã secole, aceiaºi pereþi au
aceeaºi destinaþie  sã adãposteascã copii vagabonzi, rãtãciþi,
cerºetori, fãrã familie sau respinºi
de aceasta.
Deasupra uºii de la intrarea în
instituþie, atîrnã inscripþia Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce
înseamnã cã centrul se subordoneazã respectivei structuri de stat.
Acest lucru este confirmat ºi de
unitatea de gardã din hol plasatã
discret în stînga casei, ca sã nu intimideze vizitatorii.
Deºi de doi ani regimul de aici
nu mai este unul strict poliþienesc,
de unitatea de gardã ºi de cei cîþiva
poliþiºti mai este încã nevoie. Mai
ales în cazurile în care aici nimeresc mici infractori care nu sînt
subiecþi ai Codului Penal.
Centrul este singura instituþie
republicanã care repatriazã minorii din alte state ºi care primeºte
minori moldoveni repatriaþi de
poliþia statelor vecine. Dupã renovarea clãdirii, aceasta poate adãposti pînã la 60 de copii, comparativ
cu 25 de minori în vechile condiþii.
În ziua vizitei noastre, la Centrul de
plasament se aflau 17 copii. Timp
de 7 luni ale anului în curs, numãrul
celor plasaþi provizoriu aici a ajuns
la 915.

Libertate sau regim
de penitenþã?
Diferenþele dintre centrul de azi
ºi cel de acum 8 ani sînt uriaºe.
Anterior, centrul se afla într-o clãdire de pe strada Herson, împrejmuitã de un gard uriaº, de unde copiii
puteau ieºi doar sub supravegherea

poliþiºtilor, fiind însoþiþi de ei chiar
ºi la baie. Astfel, ideea reformãrii
Centrului de plasament pentru minori devenise o obsesie pentru
angajaþii acestuia.
Ana Novac, directorul-adjunct
al instituþiei, ne spune cã serviciile oferite de Centrul de plasament
al minorilor, altãdatã numit Centrul
de triere, au avut o evoluþie interesantã  de la un sistem de servicii
strict poliþienesc la un sistem de servicii sociale de alternativã. Ideile
s-au schimbat de la perioadã la perioadã, îºi aminteºte Ana Novac.
Iniþial, credeam cã cel mai important e sã renovãm clãdirea, dupã
asta  cã trebuie sã începem cu reorientarea profesionalã a efectivului, iar mai tîrziu  cã pe lîngã echipa de poliþiºti e nevoie sã angajãm
asistenþi sociali, medici, psihologi
ºi pedagogi. Echipa de asistenþi
sociali, introdusã acum doi ani, a
fost o noutate pentru sistemul de
interne.
Cãutînd sã colaboreze cu diverse organizaþii neguvernamentale,
angajaþii centrului au fost uimiþi de
receptivitatea Trustului european al
copiilor, prin intermediul cãruia au
început reparaþia capitalã a clãdirii. Prima etapã a reparaþiilor a fost,
iniþiatã cu suportul în valoare de
peste 700 mii de lei al trustului. Cea
de-a doua etapã de renovãri a fost
finalizatã recent, cu susþinerea Fondului de Investiþii Sociale din Moldova, care a acceptat sã finanþeze
proiectul în vara anului trecut. Microproiectul a costat 75 mii de dolari.  A fost nevoie sã demolãm
pereþii ºi sã construim alþii, sã
schimbãm sistemele de canalizare,
de asigurare cu apã, sã punem parchetul ºi linoleumul, sã acoperim
cu faianþã albã scara ce duce la etaj,
ne relateazã directorul centrului
Igor Druþã. Din aceeaºi sumã, a fost
procurat întregul mobilier al
instituþiei. Cu suportul Direcþiei
Elveþiene, a fost amenajatã curtea
centrului, conceputã ca un teren de
joacã pentru copii. La 18 iunie curent, a avut loc inaugurarea centrului.

Alternativele
instituþionalizãrii
Centrul nu a suportat doar o
schimbare de aspect, ci ºi una conceptualã. Ideea a fost ca toate serviciile sã fie orientate spre interesele copilului, pentru schimbarea
vieþii copilului aflat în dificultate.
În republicã nu existã alt centru cu
o capacitate atît de mare, orientat
spre o categorie atît de diversã de
beneficiari. Dacã anterior perioada
limitã de aflare a minorilor în centru era de 60 de zile, acum aceasta
a crescut pînã la 6 luni. Cele douã

luni erau prea scurte pentru ca personalul centrului sã reuºeascã sã
pãtrundã în esenþa problemei ºi sã
o soluþioneze. Uneori, trebuiau restabilite actele copilului, în alte cazuri copilul nu ºtia de unde vine ºi
nici macar cine este. În douã luni
era imposibil sã se afle toate aceste
lucruri. Astãzi, numãrul angajaþilor
centrului este de 43 de persoane,
unele dintre care se deplaseazã în
satele minorilor ajunºi la centru ºi
încearcã sã reconstituie dosarele
sau istoria vieþii fiecãruia dintre ei.

Munteanu au fost plasaþi la Casa
Aºchiuþã deschis de Organizaþia
Salvaþi copiii. Cei de aici vor încerca sã le gãseascã o familie.
Eugen, un copil delincvent din
sectorul Botanica, de 13 ani, a fost
adus la Centrul de plasament de pe
strada Tolstoi acum cîteva sãptãmîni. De douã luni evadase de la
ªcoala specialã de la Soloneþ, timp
în care s-a þinut de furat ºi a vagabondat. Avea mîna fracturatã, se
simþea foarte prost, obosit ºi hãituit ca un cîine. Nu a vorbit despre
sine decît dupã intervenþia psihologilor. Eugen a fost trimis înapoi
la Soloneþ. Directorul centrului,
Igor Druþã, considerã cã bãiatul nu
este cu totul pierdut ºi cã mai are
ºanse graþie eforturilor pe care le
depun zilnic psihologii. Însã doar
lucrul echipei centrului este insuficient. Fãrã implicarea pãrinþilor sau
rudelor copiilor, schimbarea acestora nu este garantatã. În zilele de
week-end copiii trebuie sã meargã
în famiile lor, dacã le au, alfel se
simt uitaþi ºi inutili.

Centrul de plasament
le-a schimbat viaþa

Centrul are chiar ºi un autobuz vechi, produs dupã cel de-al doilea
rãboi mondial, despre care strãinii
care viziteazã instituþia cred cã este
o piesã de muzeu asamblatã cu mîinile personalului.
Dacã anterior existau foarte
puþine alternative instituþionalizãrii,
astãzi centrul are mulþi parteneri
printre centrele ce presteazã servicii sociale de alternativã ºi
organizaþiile neguvernamentale ce
pot prelua copiii sub tutela lor. De
exemplu, fraþii Malvina ºi Maxim

Administraþia centrului îºi
aminteºte cîteva cazuri relevante
pentru ei. Graþie intervenþiilor sale,
Miºa, un copil de 11 ani care tãia
frunzã la cîini prin Chiºinãu, ºi-a
gãsit tatãl ce locuia în Orenburg
prin intermediul emisiunii de la canalul rusesc ORT Jdi menea. La
emisiune, Miºa a aflat de la tatãl sãu
cã a fost numit aºa în cinstea expreºedintelui rus Mihail Gorbaciov ºi cã era cãutat de un an ºi jumãtate. O experienþã de neuitat este
cazul Olgãi din Bãlþi. Mama fetei
se afla la închisoare pentru cã ºi-a
ucis concubinul, iar copila locuia
cu bunica ei într-o fermã de porci
pãrãsitã. Fetiþa de 12 ani a plecat

de acasã ºi a venit singurã la centru, cu ajutorul celor de aici fiind
înscrisã la o ºcoalã din Chiºinãu.
Dupã ce a absolvit clasa a 7-ea,
mama ei a revenit ºi centrul nu a
putut sã-ºi mai asume responsabilitatea pentru ea. Olga însã nu a fost
capabilã sã reia legãtura spiritualã
cu mama, care lipsise tocmai opt
ani. În schimb, s-a integrat foarte
bine în societate. Astãzi, Olga are
16 ani, a absolvit o ºcoalã seralã ºi
ºi-a gãsit o slujbã de vînzãtoare la
piaþã. Se descurcã singurã, îºi
plãteºte chiria ºi nu trebuie sã
cerºeascã. Cel mai important este
cã poate privi lumea în ochi ºi cã
se considerã egalã cu semenii. Centrul i-a schimbat viaþa.
În momentul de faþã, la Centrul
de plasament pentru minori, se aflã
un bãiat ºi o fetiþã din Javgur,
Cimiºlia, victime ale unui abandon.
Lepãdaþi de mama lor naturalã,
fraþii Cojocaru au fost nevoiþi sã
locuiascã cu tatãl lor ºi cu mama
vitregã, care avea ºi ea copii. Din
pãcate, a renunþat la ei ºi tatãl lor,
plasîndu-i iniþial într-un spital, pentru investigaþii, de unde copiii urmau sã meargã într-o ºcoalã-internat. Administraþia centrului din
Chiºinãu, care i-a preluat de la spital, considerã cã fraþii nu trebuie sã
ajungã într-un orfelinat, deoarece
meritã sã aibã o familie. Dupã ce
va lua legãtura cu autoritãþile locale din satul de baºtinã al celor doi
copii, administraþia centrului sperã
sã poatã modifica decizia privind
instituþionalizarea lor.
Acestea sînt, în fond, grijile ce
îi preocupã pe angajaþii Centrului
de plasament al copiilor strãzii. Sã
gãseascã o casã, o familie pentru
aceºti minori, sã le spunã ce e bine
ºi ce este rãu. ªi, de cele mai multe
ori, le reuºeºte.
Rodica CIORÃNICÃ
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CENTRUL DE ZI SPERANÞA DIN CRIULENI

Cãldura unui cãmin adevãrat
Centrul de zi Speranþa
pentru copiii cu cerinþe
educative speciale din Criuleni
a fost deschis la 10 august
2000, cu suportul Fundaþiei
SOROS Moldova. În prezent,
centrul este frecventat de 44 de
copii cu deficienþe mentale ºi
motorii, cu vîrste cuprinse
între 4-16 ani. Scopul acestei
instituþii este de a-i scoate din
anonimat pe copiii cu retard
ºi pe cei cu retenþie în dezvoltare ºi de a-i ajuta sã devinã
independenþi, astfel încît sã se
poatã integra în societate.
Ideea de a ajuta copiii cu cerinþe
educative speciale mi-a venit pe cînd
activam în calitate de preºedinte al
Comisiei medico-psiho-pedagogice
din cadrul Direcþiei judeþene de
învãþãmînt ºi, concomitent, de inspector pentru educaþia timpurie,
povesteºte Alexandra Grãjdian, directoarea Centrului Speranþa.
Anume atunci am înþeles cã foarte
mulþi copii pot fi ajutaþi, cã, dacã ar
avea un spijin la timpul potrivit, ar
evita multe probleme în dezvoltare
ºi s-ar încadra mult mai bine ºi mai
uºor în procesul educaþional.
Dupã deschiderea centrului, Alexandra Grãjdian s-a convins nu o
singurã datã de acest adevãr. Dar
pînã atunci... a fost o muncã grea ºi
migãloasã, îºi aminteºte directoarea. Înainte de a deschide centrul,
grupul de iniþiativã, alcãtuit din patru pedagogi în frunte cu dînsa, a investigat temeinic subiectul. Împreunã cu medicii am examinat cazul fiecãrui copil din Criuleni ºi din
localitãþile apropiate, care are cerinþe
educative speciale, le-am trecut numele într-o listã interminabilã ºi aºa
a început epopeea frecventãrii familiilor, povesteºte directoarea centrului.

Dificultãþi rãmase în urmã
Cei patru pedagogi au mers în
fiecare familie, au discutat cu
pãrinþii ºi le-au explicat pe îndelete ce au de gînd sã facã. Am început de la pãrinþi, pentru cã familia este cea mai cointeresatã în
afirmarea copilului ca membru
normal al societãþii. Pe lîngã toate, pãrinþii sînt cei mai buni educatori ºi mai bine decît ei nu
cunoaºte nimeni problemele copilului, spune Alexandra Grãjdian.
În ciuda eforturilor depuse, în prima zi la centru au venit doar patru
copii. Treptat, însã, neîncrederea
pãrinþilor s-a spulberat ºi acum,
potrivit lucrãtorilor instituþiei, chiar ºi copiii sãnãtoºi vin în numãr
mare ºi solicitã permisiunea de a
frecventa Centrul Speranþa.
La început, instituþia nu dispunea

de foarte multe dintre lucrurile necesare. Centrul a fost gãzduit de
Grãdiniþa Spicuºor, care i-a oferit
douã încãperi. Dar cum acestea nu
se încãlzeau iarna, lucrãtorii Centrului Speranþa s-au confruntat cu
probleme serioase chiar de la începutul activitãþii.
Colaboratorii îºi amintesc cu un
zîmbet amar despre cum a trecut
prima iarnã. Atunci, pe o foaie mare
de hîrtie au desenat un cãmin în care,
chipurile, ardea focul, au lipit acest
desen pe perete, iar alãturi au pus
cîteva saltele. Copiii se adunau lîngã acest cãmin închipuit ºi astfel li
se pãrea cã în încãpere e mai cald.
În acele momente a devenit clar cã,
pentru a obþine rezultatele scontate,
pentru o activitate eficientã, trebuie
sã li se ofere copiilor condiþii de reabilitare cît mai bune.
Pentru a renova clãdirea s-a apelat la Fondul de Investiþii Sociale din
Moldova (FISM). ªi întrucît la realizarea proiectelor cu suportul FISM
este obligatorie alocarea unei
contribuþii ºi din partea comunitãþii,
la insistenþa directorului centrului,
primãria din Criuleni a decis sã ajute ºi ea cu ce poate. Astfel, Centrul
Speranþa a încheiat cu primãria un
contract de colaborare. Potrivit acestuia, administraþia localã a dat în
folosinþã centrului, pentru o perioadã de 15 ani, gratuit, unul din blocurile Grãdiniþei Spicuºor, care de
mai mulþi ani era pãrãginit. De asemenea, autoritãþile s-au angajat sã
suporte cheltuielile de întreþinere a
localului, precum ºi sã asigure
alimentaþia gratuitã a copiilor de la
centru o datã în zi. Tot din bugetul
primãriei e achitat ºi salariul pentru
trei lucrãtori ai Centrului Speranþa.
La început, am pus accentul pe
activitatea cu copiii, spune Alexandra Grãjdian. Dar, totodatã, neam dat seama cã, fãrã un parteneriat viabil cu pãrinþii ºi comunitatea, n-o sã obþinem nimic din ceea
ce ne-am propus. A fost necesar
sã unim aceste trei componente
într-un triunghi ºi ne-a reuºit. Nu
ne-a fost uºor, dar se meritã efortul, considerã directoarea.

Servicii pentru copii
Astfel, pe parcursul a trei ani, de
cînd a fost deschis, centrul ºi-a orientat activitatea în trei direcþii prioritare: munca cu copiii, cu pãrinþii
ºi cu comunitatea. Copiii beneficiazã regulat de terapii în scopul reabilitãrii, fac diverse exerciþii ºi ore
speciale de chinetoterapie etc. Totodatã, lucrãtorii luptã pentru reintegrarea acestor copii în ºcoala normalã de culturã generalã. Iar pentru
aceasta, considerã ei, este necesar de
a-i face ºi pe copiii sãnãtoºi, ºi pe
profesori, sã fie mai toleranþi faþã de

persoanele cu handicap.
Sîntem conºtienþi cã fãrã o conlucrare cu ºcoala ºi comunitatea nu
putem avea sorþi de izbîndã, spune
Olga Lîsenco, director-adjunct la
Speranþa. Cu cît mai multe vor ºti
oamenii despre noi, despre aceºti
copii ºi despre problemele lor, cu atît
vor fi mai receptivi. Ne strãduim sã
facem sã disparã stereotipurile existente în societate vizavi de copiii cu
deficienþe ºi astfel - sã schimbãm
mentalitatea comunitãþii.
Angajaþii centrului au reuºit sã
stabileascã relaþii strînse de colaborare cu instituþiile de învãþãmînt din
Criuleni. Astfel, sînt organizate cu

fruntau ºi au reuºit sã se integreze în
ºcoala generalã.
Desigur, nu poþi sã rezolvi toate problemele acestor copii, nu
poþi sã-i aduci la un nivel absolut
normal, dar poþi sã-i sprijini ca ei
sã-ºi valorifice potenþialul nativ ºi
sã devinã independenþi pentru a se
putea integra în societate, spune
dna Grãjdian.
De obicei, copiii cu retard uºor
sau cu retenþie în dezvoltare sînt
plasaþi cu certificat în ºcoalã ºi rãmîn
analfabeþi, pentru cã profesorul are
un numãr destul de mare de elevi ºi
nu reuºeºete sã le atragã atenþie tuturor copiilor, considerã directorul

regularitate activitãþi comune pentru copiii cu cerinþe educative speciale ºi elevii obiºnuiþi. Spre exemplu, copiii de la Speranþa învaþã
anumite jocuri, dupã care se duc la
ºcoalã în calitate de formatori: ei le
spun celorlalþi copii, gazdelor regulile jocului, le dau anumite sarcini
pe care elevii trebuie sã le îndeplineascã etc. Este o modalitate foarte
eficientã ºi foarte importantã pentru
schimbarea imaginii copiilor cu
cerinþe educative speciale ºi pentru
reintegrarea lor în societate, considerã specialiºtii Centrului
Speranþa. Chiar dacã jocurile sînt
foarte simple, copiii din ºcolile
obiºnuite vãd cã ºi cei de-o seamã
cu ei de la Centrul Speranþa pot
sã-i înveþe cîte ceva, cã pot fi persoane independente. În acelaºi timp,
se schimbã ºi atitudinea faþã de sine
a copiilor cu retard, le creºte simþul
demnitãþii ºi al propriei valori, spun
specialiºtii. 25 de copii deja au
depãºit problemele cu care se con-

centrului. Foarte mulþi dintre cei care
au venit la Speranþa au învãþat sã
citeascã la vîrsta de 13-14, ba chiar
ºi la 15-16 ani. Unii copii nu cunosc
lucruri elementare, bunãoarã, sã
spunã ce orã indicã ceasul.

Pãrinþi ºi copii
Un ultim sondaj în rîndul profesorilor din Criuleni a arãtat cã schimbarea de mentalitate s-a produs ºi în
rîndul acestora. Profesorii au acceptat cã problema copiilor cu cerinþe
educative speciale existã ºi în Criuleni ºi cã ea trebuie discutatã. ªi dacã
la etapa creãrii Centrului Speranþa
toþi profesorii refuzau sã primeascã
în clasã copii cu probleme de
educaþie, în prezent 31 la sutã din
cadrele didactice acceptã sã aibã în
clasã un asemenea elev. Aceasta, în
opinia colaboratorilor de la
Speranþa, este o victorie incontestabilã în lupta cu stereotipurile ºi
nepãsarea.

În acelaºi timp, s-a pus accentul
pe schimbarea mentalitãþii pãrinþilor
ºi pe implicarea lor cît mai activã în
procesul de educare a propriilor copiii. Pãrinþii care au un copil cu
cerinþe educative speciale au nevoie de ajutor în mod special, pentru
cã de obicei ei rãmîn singuri faþã în
faþã cu problema lor ºi, dacã vor sãºi ajute copilul, nu ºtiu cum ar putea
s-o facã, spune Alexandra Grãjdian. În acest scop, Centrul Speranþa
organizeazã în permanenþã seminare, mese rotunde în cadrul cãrora
pãrinþilor li se explicã pe îndelete
cum pot sã-ºi ajute mai bine copilul, cum sã se poarte cu el, cum sã-l
educe etc.
Am considerat foarte important
ca pãrintele sã înþeleagã ceea ce dorim sã-i spunem ºi sã poatã sã se
implice în discuþie, am fost parteneri egali de la bun început. Am dorit
ca la toate problemele pe care le-am
discutat sã se gãseascã o soluþie prin
intermediul propriei experienþe, sã
auzim pãrerea lor, afirmã Olga
Lîsenco. De asemenea, specialiºtii
centrului au elaborat ºi editat un
Ghid pentru pãrinþii copiilor cu
cerinþe educative speciale, pentru
a facilita comunicarea dintre pãrinþi
ºi copiii lor.
ªi dacã la primele întîlniri ºi
seminare veneau doar mamele, la
ultimele au venit chiar ºi vreo ºase
taþi, povestesc cu bucurie lucrãtorii centrului. Aceste întîlniri sînt
eficiente, deoarece pãrinþii au posibilitatea sã discute despre problemele care îi preocupã ºi care,
în mare mãsurã, sînt comune. În
plus, colectivul de pãrinþi, prin
sfaturi ºi sugestii delicate, poate
sã influenþeze o anumitã decizie
a unui pãrinte luatã în privinþa copilului. Între pãrinþi s-au format
niºte relaþii deosebite: pleacã împreunã la odihnã, pot sã-ºi lase
copiii unii în grija altora. Este un
lucru foarte important, considerã
directoarea centrului, mai ales cã
72 la sutã dintre copiii care frecventeazã centrul provin din familii nevoiaºe, iar 24% din copii
au pãrinþii plecaþi peste hotare ºi
sînt lãsaþi în grija bunicilor sau a
altor rude.
Recent, lucrãtorii centrului au
avut încã un prilej de bucurie ºi
satisfacþie profesionalã - pãrinþii, ai
cãror copii frecventeazã Centrul
Speranþa, au decis sã adere la
organizaþia obºteascã Femeia ºi
copilul  protecþie ºi sprijin, care
este fondatorul instituþiei. În opinia
lor, acesta este încã un rezultat al
muncii depuse timp de peste trei ani
ºi o dovadã a încrederii pãrinþilor în
viitorul Centrului Speranþa ºi în
viitorul copiilor lor.
Natalia RÃILEANU
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Cel mai mult îmi
place sã fac duº

Cel mai important lucru în toatã activitatea
centrelor ce presteazã servicii sociale de
alternativã este ce simt ºi ce cred beneficiarii acestor centre, adicã copiii ºi pãrinþii lor.
Cel mai nevinovat atentat la intimitatea
lor ar putea compromite tot ce s-a fãcut
pentru ca ei sã trãiascã mai bine...

IONEL, 13 ani, Centrul
Alter Ego, Cãuºeni

Centrul m-a fãcut sã cred în viitor
IAROSLAV, 18 ani, Centrul Casa pentru toþi, Ungheni
Dupã ce am absolvit 9 clase cu media 8,7, stãteam acasã, cu mama. Pînã cînd s-a
deschis acest centru. Acum,
am aici prieteni ºi ocupaþii interesante. Sînt cel mai mare de
aici, dar pentru mine s-a fãcut
o excepþie. Pînã cînd mi se va
gãsi o slujbã. Dna directoare
mi-a promis cã se vor deschide ateliere unde cei cu proble-

me de sãnãtate ca ale mele vor
putea munci. Centrul m-a fãcut sã cred într-un viitor sigur
ºi simt cã nu mai sînt singur în
faþa necazurilor mele. În ajunul sãrbãtorilor de iarnã, i-am
scris lui Moº Crãciun despre
cadourile pe care am dori sã
le primim. Eu am visat de mult
la un calculator ºi Moº Crãciun mi l-a adus acasã.

Mã simt bine aici
ALEXANDRU, clasa a IV-a, Centrul Cvis din Scoreni
Datoritã existenþei unui
centru de zi la Scoreni, am rãmas sã locuiesc în familia mea.
De fapt, sînt orfan ºi rudele au
vrut sã mã ducã la orfelinat.
Acest centru, le-a ajutat sã-ºi
schimbe decizia. Nu prea pot
lucra din cauza degetelor lipite de la o mînã, dar aici, la centru, am învãþat sã confecþionez

marionete pentru teatrul de
pãpuºi ºi astfel mi-am gãsit o
ocupaþie plãcutã ºi utilã pentru prietenii mei. Ma simt foarte bine aici, mai bine chiar decît acasã. Privim televizorul ºi
ascultãm muzicã. Îmi place
mult sã joc ºah cu pedagogii
sociali. Cîºtigãm pe rînd: ba
eu, ba învãþãtoarele...

Acasã, mi-e dor de pedagogi
SANDU, 16 ani, Casa pentru toþi, Ungheni
Am o familie extraordinarã care vrea foarte mult sãmi fie bine. Doresc sã mã fac
lemnar, ca sã le pot meºteri
oamenilor uºi, ferestre, scaune. Visez la o mireasã frumoasã ºi harnicã, care sã mã asculte. Aici, la centru, sînt

multe fete frumoase ºi bune.
Cînd o sã mã însor, nu voi
fuma ºi nu voi bea nici bere,
nici vin ºi nici rachiu. Pentru
cã vreau sã trãiesc cît mai
mult. Cînd sînt acasã, le sun
pedagogilor ca sã le spun cãmi este dor de ei.

Fiul meu a devenit mai responsabil
Roza LOZAN, pãrinte, Centrul Start din Budeºti:
Fiul meu, Stiopa, vine încoace din prima zi de activitate a centrului. A îndrãgit mult centrul ºi pedagogii de aici. S-a ataºat mult
de toþi cei de la centru ºi,
atunci cînd este bolnav,
doreºte sã se întremeze cît
mai repede ca sã revinã printre prietenii lui. Serviciile
prestate de centru sînt extraordinare. De cînd activeazã,
putem merge în voie la ser-

viciu sau sã ne vedem de treburile noastre.
Acum ne gîndim la viitorul lui. Nu ºtim unde va lucra, cum se va întreþine pe
viitor. El crede cã toatã viaþa
va merge la centru. Din pãcate, este doar o soluþie temporarã. Dar trebuie sã
menþionez cã în perioada
petrecutã aici, fiul meu a devenit mai organizat ºi mai
responsabil. Este îndrãzneþ,

Puteþi veni sã locuiþi la noi
ANUªCA, 21 de ani, Centrul Somato din Bãlþi
Cu patru ani în urmã, am
fost dusã la internatul din
Bãlþi de o jurnalistã care ma gãsit în stradã. Cînd s-a
deschis Centrul Somato
am fost printre primele care
am venit încoace. Am ajutat-o pe dna directoare la
reparaþii, am dat cu var ºi cu
vopsea. Nu a fost deloc

complicat, ba chiar a fost
cea mai plãcutã ocupaþie din
viaþa mea. Dna Jana este
mãmica noastrã. Vara asta
am cules împreunã fructe
din care am preparat gemuri ºi compoturi pentru iarnã.
Le vom mînca cu toþii, pentru cã ne plac dulciurile.
Aici fac totul cu plãcere -

Nu-mi
vine sã cred
cã nu visez

curãþ cartofi, mãnînc, fac
ordine, dansez cu Iliuºa.
Sã ºtiþi cã e foarte bine.
Puteþi veni sã trãiþi la noi.
Aici petrecem bine la toate
sãrbãtorile, am jucat ºi la o
nuntã a prietenilor noºtri,
Serioja ºi Olga. Degrabã vor
avea un copil ºi o sã ne ducem la cumãtrie.

Un centru
necesar
ELENA,
mamã a unui beneficiar:
Deschiderea Centrului
Cvis a fost mai mult decît necesarã pentru localitatea noastrã. La Scoreni
sînt mulþi copii aflaþi în dificultate care aveau nevoie de aceastã instituþie.
Aici se atrage o atenþie deosebitã nu numai copiilor,
dar ºi pãrinþilor acestora.
Ultimii, cînd au nevoie de
un sfat în privinþa
educaþiei copilului, instruirii sau îngrijirii lui, vin
încoace, pentru cã are cine
sã-i asculte ºi sã le ofere
sprijinul.

Fãrã Centrul Drumul
spre casã ne-am fi pierdut
RUSLAN, 16 ani,
Centrul Drumul spre casã, Bãlþi

ANGELICA, 13 ani,
Centrul Alter Ego,
Cãuºeni
Am ajuns aici cu douã
luni în urmã. Alþi copii
merg serile acasã, dar eu
dorm la centru. De azi
înainte asta e casa mea.
Nu vreau sã mã întorc acolo unde am locuit pînã
acum. Împreunã cu sora
mea am fãcut un lucru foarte rãu: l-am ucis pe tata,
pentru cã de cînd mã þin
minte ºi-a bãtut joc de noi
ºi ne-a zvîntat în bãtãi. Nu
ºtiu ce o sã fie cu mine mai
departe, dar aici e liniºte,
nimeni nu þipã la mine, toþi
zîmbesc ºi nu-mi vine a
crede cã asta e chiar adevãrat, ºi nu visez.

i-au dispãrut complexele ºi
poate ieºi de unul singur în
oraº. Este obiºnuit cu regimul lui zilnic, conform
cãruia se trezeºte la o anumitã orã, merge la centru, iar
seara revine acasã.
Dacã nu ar avea posibilitate sã mai frecventeze centrul, atunci bãiatul meu ar
deveni cel de altãdatã  pierdut, deprimat ºi fãrã
speranþe.

Dupã ce au murit
pãrinþii mei, am fost dus
la ºcoala-internat din Popeasca. Dar nu mi-a plãcut niciodatã acolo ºi am
fugit de multe ori ca sã
scap de pereþii ceia. Acest
centru îmi place, n-am mai
fost într-o casã atît de frumoasã. În cãminul în care
locuiam doar tata avea
dreptul sã doarmã pe pat,
iar mie îmi aºternea jos o
pufoaicã ruptã ºi murdarã.
Mîncam ce ne pica sau furam de la piaþã. Cel mai
tare aici îmi place patul,
care e numai al meu, ºi
duºul. Prima oarã am fãcut aici un duº cu apã caldã ºi niciodatã nu am ºtiut
cã e atît de plãcut sã stai
sub apa ce curge.

Nu stiu ce aº face dacã s-ar închide centrul
IONEL, clasa a V-ea, Centrul Cvis din Scoreni
Pentru mine centrul e foarte important. Este a doua
mea casã, mi se pare cã þin
chiar mai mult la ea acum.
Nu ºtiu ce aº face dacã ºcoala
ar fi închisã. Acum doi ani,
am venit de la Chiºinãu ca

sã învãþ aici. Dacã ar trebui
sã aleg între ºcoala în care am
învãþat la Chiºinãu ºi cea de
aici, aº alege sã rãmîn. Am
mulþi prieteni cu care ne
înþelegem foarte bine. ªi profesoarele sînt mai bune la

suflet, au o atitudine prieteneascã sau pãrinteascã faþã
de noi. Aici este interesant,
organizãm jocuri distractive,
ne pregãtim temele împreunã cu învãþãtoarele ºi ne
simþim siguri de noi.

Acum un an mi-a murit
mama. Eu am mai scos-o la
capãt cumva, deoarece eram
elev la ºcoala de meserii, dar
fratele meu Iurie, de cinci
ani, rãmãsese în voia sorþii.
O vecinã l-a adus la Drumul spre casã care abia se
formase. Dupã asta, centrul
mi-a oferit ºi mie un
acoperiº deasupra capului.

Acum ºtim cã aici nimeni nu
ne va supune la tot felul de
umilinþe. Dupã ce îmi fac
paºaport, aº vrea sã plec
undeva sã muncesc. Mai ºtiu
cã dna Guleac ºi dna
Ignatiºin ne vor ajuta sã ne
amenajãm apartamentul.
Am avut un mare noroc cã
în oraºul nostru s-a deschis
acest centru.

MONICA, 9 ani, Centrul
Drumul spre casã, Bãlþi
M-am nãscut la Odesa.
Tatãl meu este din Sudan ºi
a însuºit în Ucraina profesia
de economist. Tata dorea sã
mã ia la casa lui, dar mama
nu a vrut sã mã dea. Acum
mama este la închisoare la

Pruncul, iar de la tata nu am
nici o veste. Nu am nici un
document la mine, dar directoarea centrului unde mã aflu
a promis cã mã va ajuta sã
fiu în rînd cu alþi copii. De laº gãsi pe tata...

