
Oameni de langa noi. O campanie Tribuna
18 persoane cu varste cuprinse intre 18 si 57 de ani au un loc de munca. Şi ce este neobisnuit in asta, va
veti intreba. Faptul ca fiecare dintre acesti oameni are o dizabilitate si faptul ca vin la munca, si lunea, si
martea, si miercurea, si joi, si vinerea. Locul de munca le-a fost oferit de Centrul ocupational pentru
persoane cu dizabilitati din Sibiu si este mai mult decat un atelier unde se fac lumanari, tablouri, unde se
tese si se croseteaza. Acest atelier e spatiul in care acestor oameni li se ofera sansa de a-si cladi increderea
in sine, de a-si descoperi locul in societate si de a se integra in viata cotidiana. 
  
  Centrul s-a deschis in urma cu cativa ani din initiativa Asociatiei Diakoniewerk International si este
condus de Ana-Maria Palcu. "in colaborare cu Directia pentru asistenta sociala s-a efectuat un studiu si am
vazut ca nevoia comunitatii merge spre ingrijirea si recuperarea persoanelor cu dizabilitati, spre crearea
unui centru ocupational de zi. Acesti oameni frecventeaza scoala, iar apoi multi dintre ei raman in izolare
acasa pentru ca foarte putine firme sunt dispuse sa ii angajeze. Cei mai multi au handicap mintal, asociat
cu handicap fizic, locomotor, vizual sau au Sindromul Down ", spune Ana-Maria Palcu. 
  
  Tablouri din hartie 
  
  La ora 11, atelierul Centrului ocupational din Sibiu freamata de lume si de activitate. Cea mai mare
rumoare vine de la masa asezata in mijlocul incaperii. Şapte tineri si o doamna intre doua varste
trebaluiesc de zor: unii deapana ata, altii insira margele pe ata, altii picteaza suporturi pentru lumanari sau
fac tablouri din ghemotoace mici de hartie. 
  
  "Pictez suporturile pentru lumanari. Au fost sarbatorile si suporturile au fost foarte cerute. Acum facem
altele, sa fie cat mai multe ", povesteste unul dintre tineri, in vreme ce mainile nu-i stau o clipa. Pensula
are un drum bine stabilit: culoare - suport, culoare - suport si tot asa, cu rosu, verde, galben sau albastru,
flori si petale se ivesc pe suportul pentru lumanare. Tuburi cu culori sunt asezate si in fata colegei lui,
alaturi de multe ghemotoace mici de hartie si de o foaie pe care se iveste deja forma in relief a unui
clopotel. Secretul sutelor de ghemotoace se dezleaga rapid: rand pe rand ghemotoacele sunt colorate
diferit si sunt lipite apoi pe o coala alba. Asa se nasc, pe tablouri din hartie, povestea iernii, povestea
primaverii, povestea toamnei. "Tablourile pe care le avem pe pereti sunt lucrate in aceasta tehnica si au
mare succes. Am primit comenzi de la diferite familii care si-au dorit sa puna asemenea peisaje in
camerele copiilor ", spune Ana-Maria Palcu. 
  
  Dora si Doru 
  
  Dora are aproape 28 de ani si asa cum marturiseste e foarte ocupata. Doar tese la razboi. Cu o mana
indeparteaza cele doua siruri de ite, iar cu cealalta trece ata printre siruri. Pe micul razboi din fata ei s-au
adunat deja metri buni de tesatura si nici nu e de mirare avand in vedere ca pentru Dora termeni precum
urzeala, suveica, batator sunt la fel de familiari ca si gestul de a tese. "Am facut trei paturici pentru copii.
Una a fost vanduta, iar pe doua le-am daruit ", povesteste Dora in timp ce cu degetele traseaza modele
imaginare pe tesatura. De prima zi petrecuta aici isi aminteste cu drag si spune ca atunci si-a dorit foarte
mult sa ii cunoasca pe ceilalti. I-a cunoscut, iar intre timp si-a facut si o prietena buna, pe Anca. 
  
  Nici Doru nu s-a asezat la masa din mijlocul atelierului. Sta la calculator, priveste monitorul si cu cateva
clickuri incearca sa stinga un bec. ii place calculatorul, dar nu se da inapoi nici de la rezolvatul
puzzle-urilor sau de la insirat margele, povestesc angajatii Centrului. De vorbit, Doru nu prea vorbeste,
dar rade atunci cand i se aduce aminte ca de dimineata a venit la atelier cu masina, alaturi de Cami si
Ramona. 
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  De la traforaj la bucatarie 
  
  Cel mai tacut dintre toti e Gheorghe, unul dintre veteranii atelierului si unul dintre oamenii de baza.
Bormasina, cleste, patent, traforaj - toate fac parte din universul lui, un univers populat, de asemenea, cu
braduti din placi de lemn, cu suporturi de creioane si cu fluturi pentru ghiveciul cu flori. 
  
  "Doamna Viorica a facut sablonul pe placa si eu tai cu traforajul dupa forma ", spune Gheorghe si se
pune pe lucru. incet, cu atentie, urmareste conturul in forma de ursulet trasat pe placaj. Dar panza se rupe
si, tot incet si tot cu atentie, Gheorghe scoate panza rupta, deschide un dulap cu unelte, ia o cutiuta, ia o
alta panza si o inlocuieste pe cea rupta. Sprijina apoi placajul pe coltul mesei si reia decupatul in lemn.
Munceste in aceeasi liniste, liniste intrerupta doar de glasurile si chicotelile colegilor de atelier: "Vezi ca
acolo nu ai lipit bine ", "Mie imi place Compact ", "Da` de Vita de Vie ai auzits ", "Şi de Cassa Locos ". 
  
  Rumoarea discutiilor te insoteste la bucatarie. Aici se munceste de zor si doua tinere au inceput sa
pregateasca gustarea de la ora 15, in timp ce colegul lor impatureste de zor servetelele pentru masa.
Fiecare isi cunoaste bine sarcinile, de la asezatul tacamurilor, la amestecatul mamaligii sau pregatitul
unui salam de biscuiti. "Facem salam de biscuiti pentru gustare. Punem biscuiti, lapte sau apa daca e
post, unt, stafide, zahar, cacao, esenta de rom ", spune una dintre fete si continua: "Saptamana asta suntem
de serviciu la bucatarie; pregatim micul dejun dimineata, asezam masa la pranz, pregatim gustarea. E
bine, dar abia astept sa ma intorc in atelier si sa crosetez. imi place mult sa crosetez ". Şi povestile cu cei
trei tineri continua minute bune, de la amintiri din locurile vizitate in concediile petrecute alaturi de
colegii de la Centru la discutii despre mancarea pregatita acasa dupa retetele invatate aici. 
  
  "Pe acesta eu l-am facut. Vrei sa-l cumperis " 
  
  "Solicitarile pentru acest centru sunt foarte mari si de aceea avem si program individual. Exista persoane
care vin doar in anumite zile sau doar intre anumite ore. Se lucreaza pe grupe: o grupa face de serviciu la
bucatarie, unde se pregatesc gustarile si micul dejun, se aseaza masa, iar o alta grupa lucreaza in atelier.
Atunci cand o persoana vine pentru prima data la noi, trece printr-o perioada de proba de la trei
saptamani la trei luni si incearca diferite activitati, iar la final, in functie de preferintele fiecaruia, de
dizabilitate sau de motricitate, decidem care activitate ii este cea mai potrivita ", spune Ana-Maria Palcu. 
  
  Pana la activitati precum tesutul, creat tablouri din hartie sau insirat de margele, altele sunt lucrurile pe
care acesti oameni trebuie sa le invete. "La inceput, cei mai multi dintre ei nu prea cunosc reguli pentru ca
multi sunt intr-un fel izolati acasa, iar primele progrese se observa atunci cand, dimineata, fiecare merge
singur la dulapiorul lui, isi ia lucrul si incepe sa munceasca fara sa i se spuna. Satisfactiis Exista. La
Targul de Craciun, cand au vazut produsele pe care ei le-au facut, au avut sentimentul de satisfactie al
muncii facute de ei. Le spuneau oamenilor: pe acesta eu l-am facut. Vrei sa-l cumperis " Obiectele create
la acest Centru sunt comercializate la targuri, la magazinele CNM ASTRA, la Libraria Mitropoliei
Ardealului si in hypermarketuri din Sibiu. 
  
  Dincolo de munca, oamenii care vin la acest Centru au parte si de activitati distractive si de relaxare. Ar
fi in primul rand iesirile saptamanale la cafenea, acolo unde se intalnesc cu persoane implicate in
programe similare, iar in al doilea sunt concediile de o saptamana sau doua saptamani pe care le petrec
impreuna cu colegii si cu angajati ai Centrului ocupational. Patru angajati si cativa voluntari se ocupa de
persoanele de la Centrul Ocupational pentru Persoane cu Dizabilitati. Lor li se datoreaza in buna masura
progresele pe care acesti oameni cu deficiente le fac, lor li se datoreaza zambetul cu care acesti oameni
spun ca aici si-au gasit cel mai bun prieten sau seninatatea cu care isi exprima preferinta de a croseta sau
de a face tablouri din hartie. 
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  Consiliul Judetean Sibiu suporta o parte din cheltuielile de personal, iar Parohia Evanghelica a pus la
dispozitie spatiul necesar functionarii Centrului. Sponsorizarile asigura bunul mers al lucrarilor, iar cine
vrea sa sprijine activitatile de aici o poate face contactand Centrul, la adresa Sibiu, str. Mitropoliei nr. 28,
tel. 0372729532. 
  

Cuvinte cheie: jina  international  consiliul judetean sibiu  cnm astra  creioane  miercurea  consiliul
judetean  puz  lemn  vita de vie  lumanari  tablouri  aga  fete  targul de craciun  intern  persoane cu
dizabilitati  ceas  pre  angajez  interna  motor  camere
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