
Casa Buna. O sansa in fata usilor inchise
Pe strada Bieltz, in fata casei parohiale evanghelice. O casa a tristetii dar, in acelasi timp, a sperantei.
`Casa Buna`. Pentru noi, trecatorii, e doar un abtibild lipit pe o poarta, sub o sonerie. Poate nici nu ne
punem intrebarea, ce-o fi dupa acea poarta inalta? Pentru cei care au trecut pragul casei inseamna insa
drumul spre o sansa. Pentru ca asta face Casa Buna. Ofera sanse oamenilor carora soarta le-a refuzat-o.
Casa Buna este un centru social care intinde o mana de ajutor celor care nu au o casa, nu au un blid cu
mancare calda in fata. Oamenilor care isi taraie pingelele in fiecare zi pe strada, prin ploaie si noroi, cu
gandul spre trecut si nu spre viitor. De-a lungul vremii, din anul 1998 incoace, pe la Casa Buna s-au
perindat sute de oameni. Durerea lor parca a ramas impregnata in peretii tristi ai casei care spun povesti
ce iti chircesc sufletul. Care te fac sa te simti mic si insignifiant. Ce-ai putea spune in fata unei femei cu
doi copii, fugarita prin tot judetul de un sot violent? Cum l-ai putea imbarbata pe micutul care se teme sa
mearga la scoala pentru ca a pierdut un an de invatamant ascunzandu-se impreuna cu mama si sora lui
prin tot felul de cotloane, de teama pumnului greu care ii intampina in fiecare seara acasa? O mana de
jucarii stau pe masa celor doi copii. Primele pe care le-au vazut in viata lor. Trist, nu?Sau puneti-va in
locul batranului care castiga 217 lei pe luna. Explicati-i lui cum e cu viata. Bolnav psihic, fara casa, fara
nicio umbra de speranta, lucreaza in fiecare zi ca tamplar la un atelier de pe strada Mitropoliei. E gazduit
in Casa Buna cu tot dragul de asistentii sociali care urca in fiecare dimineata bolovanul sisific pe dealul
tristetii iar in urmatoarea dimineata o iau de la capat. `Sunt oameni fara casa, care vin aici cu problemele
lor, medicale, economice. Noi incercam sa ii reabilitam. Sa le gasim un loc de munca, sa ii ajutam
doua-trei luni pana reusesc sa puna ceva bani deoparte iar apoi le cautam o chirie pe care sa si-o permita`,
spune Ana-Maria Dobre, psiholog in cadrul Casei Bune. Proiectul a inceput in anul 1998, cand un diacon
evanghelic a avut ideea infiintarii unei institutii de ajutorare a barbatilor fara adapost. O asociatie
austriaca a cumparat cladirea in care functioneaza centrul si a donat-o Forumului Democrat al Germanilor
pentru a fi folosita in scopuri sociale. Cei mai multi dintre cei care bat la usa Casei Bune sunt, de cele
mai multe ori in stare critica. Batuti, bolnavi, fara acte si, cel mai grav, fara asigurare medicala. Oameni
carora sistemul le-a inchis usa. Primul pas, sunt evaluati medical iar in cazurile in care este necesara
internarea, fundatia suporta toate costurile. Cat timp locuieste in Casa Buna, fiecare dintre cei inclusi in
program pune deoparte o anumita suma de bani din castigurile sale. Acesti bani vor fi avansul chiriei pe
care o vor plati in momentul in care se vor muta din Casa Buna. Practic, fundatia le ofera lunile de liniste
financiara prin care sa se poata pune pe picioare. Sa discutam cifre. Casa Buna are un rezultat
impresionant. In anul 2008, aproape 90% dintre cazurile ajunse in acest centru social si-au gasit o
rezolvare fericita. Adica au plecat din Casa Buna spre o locuinta a lor, luata in chirie, cu un serviciu mai
prost sau mai bine platit. Dar au pornit pe picioarele lor. Restul... problemele psihice, in general, sunt cel
mai mare inamic al asistentilor sociali. E semnul ca e prea tarziu. In timp ce institutiile de stat arunca
milioane de euro pe fereastra fara vreun rezultat, Casa Buna se zbate la limita existentei. Fondurile
externe se imputineaza iar din tara nu se arata nicio speranta. In total, intr-un an de zile, fundatia cheltuie
in jur de 30 de mii de euro pentru a sustine acest intreg proiect. O suma modica, daca luam in calcul
rezultatele. 90% dintre oameni reintegrati in societate. In lipsa unor sponsori, Casa Buna va fi nevoita sa
isi inchida portile. Si ar fi pacat, pentru ca Romania zilelor noastre nu iti ofera prea multe sanse.
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