
39 de prunci abandonati de mame
FĂTUL parasit intr-un tomberon din Piata Cibin de mama sa nu este, din pacate, un caz singular in judet.
Anul trecut, 39 de copii sub doi ani au fost parasiti de cele care le-au dat nastere.
  Abandonul copiilor de varsta frageda a atins in ultimul timp cifre alarmante. Sunt mame care isi
abandoneaza copii pe unde o fi, atunci cand se vad depasite de probleme. O localnica din Saliste a ales sa
isi lase copilul chiar la sediul Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului, pentru ca
nu isi mai permitea sa il creasca. A facut cerere pentru a primi o locuinta de la primaria Saliste si pentru
ca cererea ei nu a fost solutionata favorabil a venit la Sibiu si si-a lasat baietelul de trei ani la Protectia
Copilului. Micutul urla ca din gura de sarpe ca va fi cuminte si sa nu il lase acolo, dar femeia nu s-a
razgandit si a plecat fara sa intoarca privirea. Angajatii de la DGASPC l-au dus pe copil la centrul de
primiri minori in regim de urgenta unde a stat cateva zile. Apoi a cerut sa fie dus la mama lui, iar in final
problema locuintei lor a fost oarecum rezolvata. " Femeia a primit in final o camaruta in Saliste, acolo
unde isi creste si acum copiii, pentru ca mai are si o fetita . Timp de un an, Primaria trebuie sa
implementeze planul impotriva separarii copiiilor de familie impreuna cu asistentul social si cu medicul
", spune Beatrice Draghici, purtator de cuvant al DGASPC Sibiu. Anul trecut 39 de bebelusi pana la 2
ani, au fost abandonati de mamele lor, dupa ce i-au adus pe lume, sanatosi, in unitatile sanitare. Cei mai
multi sunt "uitati" imediat dupa nastere, in maternitate si ajung in grija unor straini, multi fara a cunoaste
vreodata chipul mamei. Anul trecut, doi bebelusi au avut o soarta crunta si au murit dupa ce mamele i-au
aruncat la gunoi.
  in cazul fatului aruncat intr-un tomberon la Piata Cibin, politistii o cauta si acum pe mama, au stabilit un
cerc de suspecti si fac cercetari amanuntite.
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