
\&quot;Casa Luminii \&quot;, locul in care speranta si-a facut cuib
Zambete, voie buna, veselie, prietenie, caldura, iubire, respect, responsabilitate si sinceritate... acestea
sunt doar cateva dintre sentimentele si manifestarile ce alcatuiesc atmosfera creata de copiii care, in ciuda
deficientelor severe, reusesc sa tina pasul cu viata, savurand la maximum fiecare clipa. Jocuri, animatii,
excursii, cantece, dansuri, desene, puzzle-uri si multe alte preocupari artistice reprezinta o parte din
activitatile "Casei Luminii ", un centru de zi pentru copiii cu deficiente neuro-psiho-motorii severe si
medii, care nu au putut fi cuprinsi in nicio forma de invatamant public. Centrul s-a deschis din initiativa
fundatiei olandeze Sion- International in septembrie 2000. "Ideea centrului a plecat de la o necesitate.
Erau multi copii care aveau nevoie de ingrijire speciala. Olandezii au pus bazele acestei nevoi si au oferit
copiilor o noua sansa de a-si insusi deprinderile de baza si a se integra in viata sociala ", spune Florentina
Schiau, conducatoarea centrului.
  
  Copii si voluntari
  
  Beneficiarii casei sunt 24 de copii, la centrul de zi facandu-si timp sa ajunga si doi voluntari, care petrec
aici cate patru ore de luni, pana vineri. Cursantii au varste cuprinse intre trei si 18 ani, iar voluntarii
depasesc 20 de ani, acestia din urma fiind copii pe care, insa, dragostea pentru cei care i-au ingrijit si
obisnuinta de a veni aici i-au facut sa nu se desparta de centru. in prezent, ei ii ajuta pe cei mici in
desfasurarea activitatilor.
  
  Personalul este specializat in domeniu, avand studii de psihopedagogie speciala, astfel incat copiii au
parte de un tratament individualizat si profesionist. Echipa este alcatuita din psiholog, logoped, educatori
speciali si pedagogi de recuperare. Pentru a oferi si ajutor local, fundatia olandeza colaboreaza cu
Inspectoratul scolar Judetean, Centrul Şcolar de Educatie Incluziva Nr. 1, Şcoala Speciala, Consiliul
Judetean, Tursib SA si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. "Fundatia olandeza a
incercat sa implice cat mai multe institutii sibiene. Astfel, Şcoala Speciala a pus la dispozitie trei
educatori, un psiholog si un logopoed, fundatia a angajat doi asistenti sociali, un pedagog de recuperare,
sofer, ingrijitor copii si o persoana ce se ocupa de curatenie. Fiecare grupa are opt copii, cu cate un om
din partea scolii si unul din partea fundatiei ", a explicat coordonatoarea centrului. 
  
  Cei mai multi dintre tineri au Sindrom Down, retard mintal psiho-motor sever sau tetrapareza spastica.
  
  O noua zi, aceeasi misiune
  
  La ora 8:30, autobuzul soseste cu primii copii. Ei provin din familii din Sibiu, din localitatile din jur dar
si de la Centrul de Resurse si Asistenta Educationala "Speranta ". O alta zi, o alta speranta de recuperare,
aceleasi zambete largi si aceiasi oameni care ii asteapta in prag... 
  
  Fiecare dintre cele trei clase are bucuria si oamenii sai. Astfel, copiii din prima grupa au de lucru la
mesele lor. Fie ca numara, fie ca isi construiesc o casa din cuburi, ca privesc diferite cartonase cu desene
asociate obiectelor, ei invata pe zi ce trece sa isi formeze principalele deprinderi. 
  
  in coltul camerei, un baietel exerseaza numaratoarea. Este de doi ani in centru, iar anul viitor vrea sa
mearga la scoala. Langa el se afla un educator care il ajuta sa numere. " Ia zi tu mie... Cate inimioare sunt
aici? ". " Unu, doi, tlei, patlu, cinci, sase, sate, opt, noua, zece, unsplezece, doisplezece, tleisplezece,
paisplezece, cincisplezece, saisplezece, saptisplezece, nouaplezece... " vine raspunsul copilului dupa ce
priveºte desenele de pe un joc. Daca partea cu numaratul nu pare atat de dificila, mai greu e cu pronuntia.
Prichindelul si-a pierdut dintii de lapte, iar cei definitivi inca nu i-au aparut. 
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  Alex, " tatic al tuturor "
  
  Pe veteranul centrului il vom numi Alex. inalt de peste 1.80 metri, slabut, saten si plin de viata, el isi
desfasoara activitatea la masa din mijlocul camerei. Alex ii arata colegului sau cartonase cu diverse
obiecte, pe care le grupeaza in functie de domeniul in care se incadreaza: culinar, imobiliar si altele. Are o
placere deosebita sa ii ajute pe ceilalti din jur, implicandu-se cat mai mult in toate activitatile propuse.
  
  Povestea lui la centru a inceput in urma cu peste 10 ani, atunci cand, timid, inhibat, dar, totusi, cu o
anumita doza de prietenie, si-a cautat locul printre ceilalti copii. Initial, parintii lui au incercat sa il duca la
o gradinita normala, insa diferenta mare de potential i-au facut sa isi schimbe decizia si au ales un centru
de ingrijire speciala. Alex are o deficienta de limbaj, dar, in ciuda acestei probleme, se poate face inteles
de semeni, pronuntand doar silabe. in acesti ani la centru, a evoluat. Deunazi, imbracat intr-un tricou
imprimat cu un desen cu noua pisici, si-a putut exprima preferintele aratand cu degetul rasa animalului
favorit si inganand cateva sunete. "Pana nu se face inteles, nu renunta. Nu suporta ideea sa greseasca.
Progresul mare a fost atunci cand a reusit sa rupa din cuvinte. Noi il intelegem, la fel si familia. A evoluat
mult ", spune Florentina Schiau.
  
  Lui Alex ii place sa lucreze foarte mult cu mainile, sa decupeze, sa lipeasca si sa picteze. Pe langa
acestea, pasiunea lui cea mai mare este puzzle-ul. "Face puzzle si de cinci sute de piese. Nu ne e greu sa
il punem sa participe la o astfel de proba cu un copil normal ", a adaugat coordonatoarea centrului.
  
  De altfel, Alex stie sa socoteasca cu ajutorul betisoarelor si sa scrie un cuvant atunci cand ii este dictat
pe litere. El este unul dintre cei doi voluntari ai centrului. Pentru ca are o " vechime " de aproximativ zece
ani, nu s-a putut desprinde de acest mediu si, momentan, beneficiaza de un contract de voluntariat. ii ajuta
pe ceilalti atunci cand au nevoie, se joaca cu ei, ii insoteste la baie sau chiar le da de mancare, iar
educatorii il numesc "tatic al tuturor ". 
  
  Alex are, uneori, momente cand doreste sa plece acasa . isi ia atunci papucii de strada, insa educatorii il
conving sa ramana. Baiatul are o recunostinta deosebita pentru cei care il ingrijesc si ii asculta de fiecare
data. 
  
  Mama sa se declara foarte multumita de serviciile centrului. "<> ofera conditii uneori mai bune decat
acasa, pentru ca acasa mai sunt si altele pe langa el. Copiii au aici tot ce le trebuie: personal cu suflet,
afectiune, curatenie, tot ce isi doresc ei ", a marturisit aceasta pe site-ul oficial al centrului. De aceeasi
parere este si doamna Adriana, care si-a adus baiatul aici acum sase ani: "Sunt foarte multumita. Este un
colectiv deosebit, are unde veni si abia asteapta sa ajunga aici. Serbarile sunt extraordinare si se observa
un progres remarcabil ".
  
  Dar de toate acestea se poate convinge oricine, pentru ca, joi, 10 mai, "Casa Luminii ", aflata in Sibiu,
pe strada Plopilor, nr. 16, isi deschide portile. Toti cei care vor sa cunoasca pe pielea lor atmosfera si
activitatile desfasurate in centru sunt asteptati la Ziua Portilor Deschise.
  
  
  
  Andra-Ştefania MARINESCU
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