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- Raionul Ungheni poate servi drept 
exemplu pentru alte raioane ale 
republicii în implementarea Serviciului 
de asistenţă parentală profesionistă 
(APP) şi nu numai. Povestiţi-ne un pic 
care a fost parcursul acestui serviciu?  
- Mulţumim pentru apreciere, dar aş vrea 
să menţionez aici contribuţia Organizaţiei 
„Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFC), 
în ceea ce s-a realizat în raionul Ungheni, 
în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi 
familiei. Ne-a entuziasmat profesionalismul 
şi devotamentul pentru ceea ce face. Am 
închis două instituţii rezidenţiale – Şcoala 
auxiliară din Sculeni şi Şcoala internat din 
or. Ungheni, cu un număr de peste 150 de 
copii. În paralel, am creat Serviciul de sprijin 
familial, Serviciul APP, care, după părerea 
noastră, este cea mai eficientă formă de 
protecţie a copilului în condiţiile actuale 
ale Republicii Moldova. Această formă se 
practică pe larg în ţările Europene şi sper că 
şi la noi acest tip de serviciu va lua amploare 
în continuare, inclusiv în raioanele care nu 
au avut oportunitatea de a fi beneficiare 
ale proiectelor implementate de PPFC. La 
momentul actual, 67 de copii sunt plasaţi 
în familiile a 40 de asistenţi parentali. 
Practic, am atins o limită când considerăm 
că aceasta ar fi fost media necesarului de 

asistenţi parentali profesionişti în relaţie cu 
problemele şi nevoile din acest domeniu.
- Şi totuşi, cum aţi reuşit să obţineţi 
astfel de rezultate?
- Sunt un practician idealist. Am citit mult 
despre copii, familie. Am memorizat o frază 
a unui scriitor ilustru „Nimic nu costă în viaţă,  
cât o lacrimă a unui copil – nici un război, 
nici un eveniment istoric – nimic!”. Păstrez 
în memorie imaginea suferinţei, lacrimile, 
privirile triste ale copiilor din internat… Am 
ajuns la concluzia că numai aceasta este 
calea: fiecare copil trebuie să trăiască 
într-o familie, fiecare copil trebuie să simtă 
că este o personalitate şi abordările faţă de 
nevoile lui trebuie să fie individualizate. 
- Ce alte servicii sociale pentru copil şi 
familie dezvoltaţi la nivel de raion?

tudor Rădeanu, şef al direcţiei asistenţă socială 
şi Protecţie a Familiei, ungheni: 

„Nimic nu costă în viaţă, cât o lacrimă a unui copil – 
nici un război, nici un eveniment istoric”
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de raionul ungheni ne leagă mai mulţi ani de colaborare. este raionul în care 
au fost pilotate mai multe servicii sociale pentru familie şi copil, cum ar fi 
sprijin familial şi asistenţa parentală profesionistă. este un raion cu practici 
avansate în educaţia incluzivă.
despre aceste subiecte şi nu numai am discutat cu domnii tudor Rădeanu, 
şef al direcţiei asistenţă socială şi Protecţie a Familiei şi alexandru ciuvaga, 
şeful direcţiei Învăţământ, tineret şi sport din ungheni. 
urmăriţi mai jos interviul integral.

Foto: PPFC
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- Avem, în raionul Ungheni, Centrul de 
plasament maternal pentru cupluri părinte-
copil, deschis tot cu suportul PPFC, care 
are drept scop prevenirea separării copilului 
de familie. Posibil, în timpul apropiat vom 
mai crea şi alte servicii de protecţie a 
familiei şi copilului, inclusiv un centru de 
informare. Serviciile nu se creează pentru 
totdeauna, ele trebuie create şi menţinute 
atât timp cât este nevoie de ele. Apoi, 
ele ar trebui să fie modelate în contextul 
timpului şi problemelor care există. Un alt 
tip de serviciu social este Serviciul de sprijin 
familial, care se intercalează la orice etapă 
cu serviciul APP, ori lucrează în paralel. Noi 
lucrăm foarte mult la prevenirea separării 
copilului de familie, intervenind în situaţii 
de urgenţă, printr-o intervenţie timpurie, 
pentru a preveni separarea copiilor de 
familii şi pentru a reduce riscurile de 
intrare a acestora în sistemul rezidenţial 
de îngrijire. De aceea, serviciul respectiv 
este unul foarte important şi sperăm că, pe 
viitor, la nivel de raion, în cadrul politicilor 
noastre, îndreptate spre familie şi copil 
vom focusa mai multe mijloace pentru a 
dezvolta serviciul dat. Şi aici mă refer atât 
la mijloace financiare, cât şi la resurse 
umane. Vom extinde aria de acoperire 
a acestui serviciu, vom intra pe vârste 
mai timpurii, pe primii ani de viaţă. Vom 
lucra insistent în această direcţie, vom 
consolida capacităţile de lucru ale echipelor 
multidisciplinare, pe care le considerăm 
foarte importante în acest context, pentru 
că fiecare actor care are tangenţe cu 
protecţia copilului să înţeleagă uniform 
problemele şi soluţiile. Evident că este 
mult de lucru şi este necesar de a antrena 
în instruiri şi specialişti din alte domenii de 
activitate cum ar fi: poliţia, medicina, care 
au un rol important în asigurarea bunăstării 
copilului aflat în dificultate. Totodată, nu 
trebuie să uităm cel mai important: familia 
- consolidarea capacităţilor familiei şi 

colaborarea cu ea. Deseori, noi nu implicăm 
familia în soluţionarea problemelor proprii, 
dar le soluţionăm în locul lor. Planificăm, 
pe viitor, să punem mai mult accent pe 
această componentă. Ne propunem 
crearea unor centre de dezvoltare a 
capacităţilor parentale. Vom pune accent 
şi pe aspecte de prevenire, cu implicarea 
actorilor din comunitate. Un rol esenţial 
îl are mass-media, care ar trebui să vină 
cu nişte modele de promovare a bunelor 
practici, a familiilor bune, a istoriilor de 
succes, pentru a fi preluate de acele familii 
care nu se pot descurca de sine stătător.
- Cum reuşiţi să convingeţi pe cei care 
au puterea de decizie să ofere surse 
financiare pentru a putea dezvolta şi 
menţine acele servicii sociale destinate 
copilului şi familiei?
- Noi am găsit argumentele necesare 
pentru a convinge factorii decizionali că 
nevoile şi problemele familiei şi copilului 
sunt importante pentru o bună guvernare.
- Ştim că la momentul dat implementaţi 
mai multe proiecte transfrontaliere. Care 
sunt acestea şi ce prevăd ele? 
- Doar cu mijloace financiare bugetare, este 
imposibil de a realiza reforme în domeniul 
asistenţei sociale. Noi am pus un accent 
deosebit pe atragerea finanţatorilor din 
alte ţări. Am avut un şir de proiecte pentru 
consolidarea capacităţilor specialiştilor 
cu atribuţii în domeniul protecţiei familiei 
şi copilului. Proiecte transfrontaliere 
cu tematici ca prevenirea abandonului 
şcolar în România, Ucraina şi Republica 
Moldova, unde au participat specialişti din 
diferite domenii de activitate - profesori, 
poliţişti, asistenţi sociali. Am avut ocazia să 
preluăm bune practici la nivel de servicii, 
gândire, comportament. De asemenea, 
am participat la instruiri, mese rotunde 
referitor la prevenirea exploatării copilului 
prin muncă. Un alt proiect foarte interesant 
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- Domnule Ciuvaga, cum apreciaţi Dvs. 
realizarea reformei educaţiei incluzive la 
ora actuală în Ungheni şi care ar fi cele 
mai bune realizări în domeniu?
- În raionul Ungheni, acest proces este în 
plină desfăşurare. Au fost lichidate două 
instituţii de învăţământ rezidenţial: Şcoala 
auxiliară din Sculeni şi Şcoala internat 
din or. Ungheni. Pot să afirm cu toată 
responsabilitatea că toţi copiii din instituţiile 
respective au fost incluşi în procesul 
educaţional în şcolile din localităţile lor de 
baştină, astfel că nici un copil nu a rămas în 
afara acestuia. Ceea ce ţine de pedagogi şi 
alţi angajaţi ai şcolilor menţionate, aceştia 
au beneficiat de alte locuri de muncă, sau 
indemnizaţii conform legislaţiei în vigoare.

Tot la capitolul realizări putem menţiona 
crearea Serviciului raional de asistenţă 
psihopedagogică (SAP) şi crearea, în 
cadrul şcolilor, a centrelor de resurse 
pentru educaţie incluzivă. În acelaşi timp, 

a abordat tematica copilului şi a justiţiei. În 
calitate de actori i-am avut pe specialişti de 
la Ministerul Afacerilor Interne, judecători, 
procurori din Republica Moldova şi 
România. 
- Am vorbit despre realizări, dar aţi avut, 
probabil, şi eşecuri. Ne-aţi putea spune 
care anume?
- Eşecuri sunt, pentru că nu putem vorbi 
numai despre succese. Au fost cazuri 
când a trebuit să scoatem copiii din APP, 
pentru că am avut suspiciuni că aceştia 
erau exploataţi prin muncă. Admitem că 
educaţia prin muncă este foarte bună, dar 
trebuie să avem foarte clară această limită 
dintre muncă şi exploatare. Suntem, totuşi, 
limitaţi în mijloace financiare. La fel, ne 
lipseşte şi o bună instruire. Numai datorită 

suportului PPFC formarea specialiştilor 
noştri a fost posibilă la acest nivel. În 
continuare, trebuie să ţinem cont că 
asistenţii sociali comunitari trebuie instruiţi, 
consiliaţi în continuu. Ar trebui să avem 
programe specializate şi pentru tineri, 
pentru că trebuie să-i susţinem, până ce 
ei vor putea să se descurce singuri în 
viaţă. Avem şi riscuri legate de turbulenţele 
politice, fluctuaţie de cadre din cauza 
salariilor mici.
- Ce înseamnă pentru Dvs. o istorie de 
succes?
- O idee virtuală realizată în practică, unde 
persistă bunăstarea, zâmbetul, înţelegerea, 
iubirea, dragostea, conexiunea pozitivă cu 
cei din jur, iubirea de ţară, de familie, lucrul 
în echipă, profesionalismul… 
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alexandru Ciuvaga, şeful direcţiei Învăţământ, 
tineret şi sport, ungheni: 

„Realizarea reformei în domeniul educaţiei incluzive 
în raionul Ungheni este în plină desfăşurare”
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în toate instituţiile de învăţământ au fost 
instruite şi salarizate cadre didactice de 
sprijin, reieşind din necesităţile la zi. Prin 
intermediul SAP au fost evaluaţi toţi copiii 
cu cerinţe educaţionale speciale (CES), iar 
pentru cei din clasele absolvente au fost 
elaborate curricule individualizate şi vor 
susţine examenele de absolvire a treptei 
conform Planului Educaţional Individual 
pentru copii cu CES. De asemenea, a 
fost efectuată evaluarea copiilor cu CES 
în toate instituţiile preşcolare din raion, 
pentru a stabili necesităţile educaţionale 
ale copiilor şi sprijinul necesar din partea 
specialiştilor.
- Mai aveţi şi alte activităţi pe care trebuie 
să le faceţi în această direcţie?
- Desigur. Este necesar să creăm centre 
de resurse pentru educaţie incluzivă în 
restul şcolilor din raion şi să extindem 
crearea acestora în cadrul grădiniţelor. 
Totodată, trebuie să asigurăm cantitativ şi 
calitativ instituţiile de învăţământ cu cadre 
didactice de sprijin. O altă necesitate este 
şi procurarea unui mijloc de transport 
specializat pentru deplasarea la şcoală a 
copiilor cu dezabilităţi.
- Cunoaştem că raionul Ungheni a fost 
selectat pentru un proiect de pilotare 
a educaţiei incluzive în învăţământul 
preşcolar. Puteţi să ne spuneţi mai multe 
despre acesta?
- Într-adevăr, avem norocul să implementăm, 
împreună cu partenerii britanici, un astfel 
de proiect inovator pentru Republica 

Moldova. Este vorba despre Grădiniţa 
incluzivă “Guguţă” din or. Ungheni, care 
este frecventată şi de copii cu cerinţe 
educaţionale speciale. În cadrul proiectului 
se preconizează instruirea personalului în 
aplicarea diferitor metode de lucru cu aceşti 
copii. Beneficiari ai proiectului sunt 262 de 
copii, inclusiv şi cei cu cerinţe educaţionale 
speciale. Dar, se preconizează că proiectul 
va fi extins la nivel de raion, iar ulterior şi la 
nivel naţional. 
- Care dintre acţiunile realizate la Ungheni 
le-aţi putea recomanda colegilor, din 
alte raioane, în calitate de bune practici 
în domeniul educaţiei incluzive?
- În primul rând, ar fi să se debaraseze de 
instituţiile rezidenţiale şi să utilizeze raţional 
spaţiile şi edificiile rămase neutilizate, 
creând centre educaţionale, centre de 
resurse, centre de tineret. În raionul 
Ungheni, spre exemplu, în sediile celor 
două şcoli internat care au fost închise, 
activează acum mai multe instituţii cu 
destinaţie educaţională: Şcoala sportivă 
raională, Centrul educaţional de creaţie a 
copiilor, Centrul de excelenţă, etc. 
 Rezultate bune pe acest segment 
poţi să obţii, dacă se pune accent pe 
calitatea cadrelor didactice de sprijin şi pe 
înzestrarea centrelor de resurse pentru 
educaţia incluzivă. 
Realizările obţinute se datorează şi 
colaborării strânse cu Direcţia Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Familiei şi cu ONG-
urile din domeniu, dornice să ne ajute.
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atelier de lucru pentru jurnalişti 
din presa naţională şi locală

“Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFc) a organizat un atelier de 
lucru pentru jurnalişti din presa naţională şi locală, la care au participat 
reprezentanţi ai MMPsF, Me şi ai aPL din cele 11 raioane beneficiare ale 
Proiectului „Familie puternică pentru fiecare copil”, implementat de PPFc 
cu suportul financiar al usaid. 
Evenimentul cu genericul “În Parteneriat cu 
Mass-media Promovăm o Familie Puternică 
pentru Fiecare Copil” a avut drept scop 
familiarizarea reprezentanţilor instituţiilor 
mass-media cu politicile şi reformele 
implementate de Guvern în domeniul 
protecţiei sociale a copilului şi dezvoltarea 

educaţiei incluzive, realizările obţinute şi 
priorităţile strategice. De asemenea au fost 
prezentate direcţiile prioritare de activitate 
ale PPFC, desfăşurate în colaborare cu 
autorităţile publice centrale şi locale, pentru 
promovarea reformelor în protecţia copilului. 
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În cadrul atelierului au fost abordate subiecte ce ţin de realizările şi perspectivele sistemului 
de protecţie a copilului în Republica Moldova; reforma sistemului rezidenţial de îngrijire 
a copilului şi dezvoltarea educaţiei incluzive; rolul AO “Parteneriate pentru fiecare copil” 
în implementarea reformei în domeniul protecţiei 
copilului; importanţa participării copiilor în luarea 
deciziilor, cu prezentarea practicilor pozitive la nivel 
local şi naţional. 

De asemenea, în cadrul atelierului 
au fost prezentate şi iniţiativele noi, 
care sunt în proces de pilotare sau 
urmează a fi pilotate de MMPSF 
cu suportul PPFC pentru aplicarea 
cadrului de bunăstare în lucrul cu 
copiii şi familiile, de către toate 
sectoarele cu responsabilităţi în 
domeniul protecţiei copilului.

Foto: PPFC
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De acest proiect vor beneficia şi 100 de 
specialişti din domeniul educaţiei, asistenţei 
sociale, medicinii, poliţie, administraţiei publice 
locale din raionul Ungheni, responsabili 
de respectarea drepturilor persoanelor cu 
dezabilităţi. 
Tudor Rădeanu, şef al Direcţiei Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Familiei Ungheni, a 
menţionat că „Acest proiect a fost câştigat 
cu propriile puteri, iar inovaţia pentru raionul 
Ungheni este realizarea unui curs de dans 
pentru 10 tineri cu dezabilităţi locomotorii şi 
10 voluntari (tineri, dansatori profesionişti), 
care vor fi antrenaţi săptămânal de către 
un instructor de dans, timp de şase luni. 
Coregrafia învăţată va fi prezentată în cadrul 
manifestărilor prilejuite de Hramul oraşului 
Ungheni (28 august) şi Ziua Internaţională a 
Persoanelor cu dezabilităţi (3 decembrie)”.
Potrivit lui Tudor Rădeanu, proiectul va avea 
continuitate şi va fi susţinut de autorităţile 
locale. În acest sens, va fi creat un ansamblu 
de dansatori şi o organizaţie obştească, care 

va reprezenta interesele tinerilor cu dezabilităţi 
locomotorii. 
De asemenea, în cadrul proiectului vor fi 
realizate activităţi de informare şi  sensibilizare 
a populaţiei, prin intermediul meselor rotunde, 
taberelor de vară, vizitelor de studiu în cadrul 
instituţiilor care implementează programe de 
incluziune socială a persoanelor cu dezabilităţi 
din Iaşi, România. De asemenea, vor fi 
distribuite mai multe materiale informative 
cu privire la problematica persoanelor cu 
dezabilităţi pentru sensibilizarea publicului cu 
referire la acest subiect.
Proiectul ,,Aş vrea să Vă invit la dans…” 
este implementat de Consiliul raional Ungheni, 
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 
Ungheni,  în parteneriat cu Asociaţia Obştească 
,,Alternative Sociale” Ungheni. Proiectul este 
finanţat prin intermediul Agenţiei SUA pentru 
Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii Polone, în 
cadrul Fondului de Granturi Mici al Centrului de 
Informare pentru Autorităţile Locale.

,,aş vrea să Vă invit la dans…”
30 de tineri cu dezabilităţi locomotorii din raionul ungheni participă în 
cadrul unui proiect social cu genericul ,,Aş vrea să Vă invit la dans…”.  
Proiectul, în valoare totală de 500 de mii de lei, are drept scop incluziunea 
socială a tinerilor cu dezabilităţi, garantând posibilitatea participării lor 
în toate domeniile vieţii, la fel ca şi ceilalţi membri ai societăţii, având ca 
bază respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
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PPFc a fost aproape de copii şi de 1 iunie 
cu ocazia Zilei internaţionale a copilului, marcată tradiţional la 1 iunie, 
aO “Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFc) a desfăşurat mai multe 
activităţi interesante, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.
Astfel, la 31 mai curent, PPFC a participat în cadrul 
evenimentului organizat de Ministerul Educaţiei, 
Centrul Republican pentru Copii şi Tineret “Artico” 
şi UNICEF Moldova, în Grădina Publică „Ştefan cel 
Mare şi Sfânt” din capitală. Susţinuţi de voluntarii 
organizaţiei am reuşit să informăm mai mulţi părinţi 
şi bunici despre activitatea organizaţiei şi proiectele 
implementate. Fiecare dintre cei care ne-au vizitat 
în cortul PPFC a primit materiale informative şi 
câte un mic cadou din partea organizaţiei.

Cele mai multe activităţi au fost organizate pentru copii, 
care au avut posibilitatea să picteze, să participe în 
diverse concursuri şi ocupaţii distractive, să construiască 
turnuri şi case, să-şi scrie visele pe o coală de hârtie, etc. 
Activităţile au fost organizate cu ajutorul animatorilor de 
la Centrul educaţional “Ingenium”.
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În următoarea zi, la 1 iunie, puşi pe fapte 
bune, alături de cei trei voluntari am luat-o 
dis-de-dimineaţă, înspre Criuleni, acolo unde 
ne aştepta o sală arhiplină, cu părinţi şi copii, 
care abia aşteptau să înceapă concertul – un 
recital cu numere artistice de excepţie, oferit de 
îndrăgitul interpret Adrian Ursu şi micile vedete 
ale raionului Criuleni.

Cântăreţul a venit să susţină cauza celor şapte 
fraţi din Maşcăuţi, Criuleni, povestea cărora a 
fost publicată în numărul precedent al buletinului 
informativ al organizaţiei. Copiii au nevoie de o 
casă pentru a rămâne împreună şi pentru care 
PPFC a lansat o campanie de informare cu 
genericul „O casă pentru a reuni o familie”.
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În acest context se înscrie şi Campania “O 
casă pentru a reuni o familie”, lansată recent 
de AO “Parteneriate pentru fiecare copil” 
(PPFC), care vine să sprijine 7 fraţi, separaţi 
din copilărie, să redevină o familie, la casa lor.
Campania face parte, de asemenea, din 
activităţile de proiect “Familie puternică pentru 
fiecare copil”, în cadrul căruia ne-am propus 
să îmbunătăţim atitudinile profesioniştilor şi 
ale publicului, întru o susţinere mai bună a 
politicilor şi practicilor naţionale ce previn 
separarea inoportună a copilului de familia 
sa şi pentru o mai bună promovare a îngrijirii 
adecvate şi protectoare în mediul familial a 
copiilor lipsiţi de îngrijire parentală.
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puternică

Fiecare copil are dreptul să crească 
într-un mediu familial sigur

aceasta este convingerea organizaţiei noastre, iar acţiunile pe care le 
întreprindem pornesc anume de la acest deziderat. ne asumăm zi de zi 
această misiune, dar considerăm că, pentru a o duce la îndeplinire, avem 
nevoie de parteneriate ... şi de comunitatea întreagă. considerăm că există 
o nevoie de comunicare - advocacy şi mobilizare comunitară – pentru 
promovarea valorilor familiale şi a îngrijirii familiale pentru copii, pentru 
implicarea comunităţii în sporirea gradului de conştientizare a importanţei 
şi necesităţii creării unui mediu favorabil incluziunii educaţionale şi 
sociale a copiilor.

Foto simbol
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Scopul campaniei “O casă pentru a 
reuni o familie” este de a informa 
şi a sensibiliza atât factorii de 
decizie de la nivel central şi local, 
cât şi societatea civilă vis-a-vis de 
situaţia celor 7 fraţi, care, după 
ani de separare, instituţionalizare 
într-o şcoală auxiliară (a 4 dintre 
ei), deşi erau perfect sănătoşi şi, 
într-un final, dezinstituţionalizare, 
riscă acum să rămână pe drumuri, 
pentru că acasă nu-i mai aşteaptă 
nimeni. 
Din păcate, cazul lor nu este unic 
în Republica Moldova, iar factorii 
de decizie se declară neajutoraţi, în faţa a 
multitudinii de astfel de cazuri. Împreună însă, 
putem schimba lucrurile spre bine şi putem 
începe prin a adopta o viziune comună asupra 
consolidării familiilor, implicării, susţinerii şi 
protecţiei copiilor la nivel local, a schimba 
percepţiile publicului şi a profesioniştilor faţă 
de instituţionalizarea copiilor şi necesitatea 
creşterii copilului în familie.

Nu vom nega că, în cazul Campaniei noastre, 
eforturile, pentru a face auzită dorinţa acestor 
copii de cât mai multă lume, au fost mari şi 
deloc puţine, dar ne bucurăm că, de fiecare 
dată, am găsit oameni sensibili, receptivi şi 
mărinimoşi, care, la rândul lor, i-au mobilizat 
pe alţii să ne ajute, să-i ajutăm pe cei 7 fraţi. 
Orice efort contează şi orice persoană este 
importantă, atât timp cât mergem în acelaşi 
pas, pentru acelaşi scop. 

Potrivit Nataliei Semeniuc, Consultant în 
participarea copiilor în cadrul PPFC,  această 
activitate a devenit deja tradiţională şi va 
oferi copiilor din CCC şi CNCC posibilitatea 
să se cunoască între ei, să facă schimb de 
idei privitor la activităţile realizate pe parcursul 
unui an de activitate şi, nu în ultimul rând, 
să-şi consolideze abilităţile de monitorizare 
şi evaluare a politicilor şi programelor locale 

centrate pe respectarea drepturilor copilului. 
Agenda taberei de vară cuprinde mai 
multe activităţi de instruire, dar şi distractiv-
culturale. 
Tabăra se va desfăşura în două ture pentru 
CNCC şi CCC din raioanele Ungheni, 
Făleşti, Călăraşi, Cahul, Teleneşti, Sîngerei, 
Căuşeni, Orhei, Soroca.

tabără de vară pentru cei mai activi copii 
În perioada 22 iunie - 03 iulie curent, 200 de copii, membri ai consiliilor 
consultative ale copiilor (ccc) şi ai consiliului naţional consultativ al copiilor 
(cncc) vor participa la o tabără de vară organizată de aO „Parteneriate 
pentru fiecare copil” (PPFc).

Familie
pentru fiecare copil

puternică
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Andrei are 17 ani şi o experienţă de viaţă cât 
pentru alţi 17 ani. Astăzi, băiatul, împreună cu 
fraţii săi locuiesc cu tatăl, care a ţinut loc şi de 
mamă, pentru cei 5 feciori. Mama i-a părăsit 
prea devreme, după ce a pierdut lupta cu o 
boală incurabilă. A urmat o perioadă mai dificilă 
pentru familie, dar, cu toate acestea, băieţii şi-
au păstrat cumsecădenia, sensibilitatea şi au 
rămas uniţi. Depăşit de pierderea soţiei, tatăl 
copiilor nu mai făcea faţă cerinţelor materiale 
şi nici nu reuşea să-i acorde suportul şcolar 
necesar mezinului, pentru ca acesta să poată 
ţine pasul cu colegii săi. Astfel, Andrei a fost 
instituţionalizat la scurt timp, iar fraţii mai 
mari au fost nevoiţi să muncească ocazional, 
prin sat, sau peste hotare, pentru a se putea 
întreţine. 
Familia se reunea doar la sărbători şi, rareori, 
în timpul vacanţelor, când Andrei putea 
merge acasă. „…Şi nu era bucurie mai mare 
pentru familie, când reveneau cu toţii în casa 
părintească” – ne povesteşte emoţionată 
Doamna Elena – profesoara care l-a învăţat pe 
Andrei şi i-a îndreptat paşii pe drumul cel bun.
Localnicii admiră modul în care această 

familie reuşeşte să menţină gospodăria. 
Andrei iubeşte mult animalele şi îngrijeşte cu 
mare plăcere de viţel şi de purcel, fapt care îl 
face să se simtă în rând cu toată lumea.
O contribuţie deosebită, pentru ca familia să 
rămână atât de unită, o are şi tatăl băieţilor, 
care a păstrat constant relaţiile cu familia 
extinsă. Mătuşa şi unchiul lui Andrei i-au ajutat 
să facă faţă problemelor, să îngrijească de 
casa lor. Fraţii mai mari coc pâine şi gătesc 
cele mai gustoase sarmale. Tot ei se ocupă şi 
de rezervele pentru iarnă, pregătesc dulceţuri 
şi compoturi. Fraţii se ajută reciproc, îşi vor 
binele unul altuia şi dau dovadă de un nivel 
înalt de ataşament între ei, chiar dacă au 
trăit separaţi pentru o perioadă. Au învăţat 
unii de la alţii să gătească, să spele, să-şi 
poarte de grijă. 
„Părinţii lor pot fi mândri că au crescut nişte 
copii gospodari, prietenoşi şi demni de toată 
stima locuitorilor satului…” – a adăugat 
Doamna Elena.
La fel de prezent în viaţa lui Andrei este şi 
asistentul social, care a fost persoana de 

un prezent şi viitor fericit pentru andrei 

Foto simbol
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referinţă pentru întreaga familie, încă de 
când băiatul a fost instituţionalizat. Dumneaei 
a ştiut să-i valorifice potenţialul, a ştiut să-l 
încurajeze şi să-i cultive dragostea pentru 
carte. L-a ajutat să-şi accepte aspectul fizic 
(în urma unui accident casnic, suferit în 
copilărie, Andrei a rămas cu sechele pe viaţă), 
iar acest lucru a generat în copil frica de a mai 
merge la şcoală şi de a relaţiona cu semenii, 
de teama unei eventuale respingeri. 
Doamna Elena a insistat ca Andrei să 
frecventeze Centrul de zi din sat, unde a 
beneficiat de suport la pregătirea temelor. 
Acolo şi-a făcut noi prieteni, a avut acces 
la computer, la cărţile preferate, a putut să 
asculte muzica pe care o iubeşte atât de mult 
şi să deseneze – alte pasiuni ale băiatului, 
descoperite de profesorii săi. 
 Datorită perseverenţei lui Andrei şi a 
implicării active a cadrelor didactice, a 
suportului oferit de PPFC, astăzi Andrei este 
printre primii elevi din clasă, la învăţătură. 
Mai bine de doi ani, băiatul a revenit 
acasă şi frecventează din nou şcoala din 
comunitate. Cu toate acestea, emoţiile 
specifice examenelor (Andrei finalizează 
ciclul de 9 clase), nu se lasă aşteptate, 
iar băiatul recunoaşte că „… dacă nu ar fi 
pentru matematică şi limba română”, care 
îi cam dau de furcă, „…examenele ar trece 
mult mai uşor”. 
Totuşi, planurile sale de viitor vorbesc de 
la sine. Andrei este, cu siguranţă, un copil 

bine crescut, cu principii sănătoase de viaţă 
şi cu sentimentul responsabilităţii foarte bine 
dezvoltat. Băiatul îşi doreşte să-şi continue 
studiile „la o şcoală de meserii, pentru a 
putea însuşi o profesie”, să lucreze şi să-şi 
ajute familia, pentru ca fraţii şi tata, să nu mai 
fie nevoiţi să plece peste hotare, pentru a-i 
asigura cele necesare.
Cazul lui Andrei este unul de succes, care 
ne bucură pentru că reflectă nu doar evoluţia 
unei familii, ci şi munca unei echipe întregi: 
a asistentului social care i-a fost alături 
băiatului în momentele cele mai dificile, a 
cadrelor didactice care au lucrat asiduu cu 
Andrei, pentru ca el să recupereze materia 
pierdută, şi bineînţeles a echipei de proiect 
din cadrul PPFC, care i-a oferit tot suportul 
necesar familiei, pentru ca aceasta să devină 
o altă familie puternică pentru cei 5 fraţi.
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