
Parinti pentru copiii altor parinti

   Antonia, Monica, Nicoleta, Ana Maria (clasa I), Tuta (clasa a II-a) si Bianca (clasa a IX-a) sunt cele
sase fete pe care Mihai si Angela Barlea le au in plasament. Amandoi sunt asistenti in sistemul de
protectie a copilului si in acte fiecare este responsabil pentru trei copii. in fapt, ii cresc impreuna fara sa
isi "imparta " copiii. isi impart doar atributiile in casa, la fel ca in orice familie si mai ales in una
numeroasa. Cele sase fetite cresc alaturi de o a saptea, Angi, fetita familie Barlea, si, in consecinta,
caminul este populat de sapte copii, cu varste cuprinse intre 6 si 17 ani.  
  Putin dupa amiaza cand am ajuns in casa familiei Barlea, activitatea era in toi: la o masa, cele cinci
mezine scriau de zor. Litere, cuvinte, adunari, scaderi - toate erau atent supravegheate, asa ca nu e de
mirare ca din carnete de note te priveau doar "f.b. " si "b ", adica doar calificative de bine si foarte bine.
Nu a trecut mult si celor cinci mezine li s-au alaturat si fetele mai mari, Bianca si Angi.
  

   Doi parinti si sapte fete  

   Povestea acestei numeroase familii incepe in urma cu multi ani, pe cand venea pe lume Angi, fiica
familie Barlea. Un copil frumos si inteligent, dar care mai cerea o surioara. "Noi avem o fetita ce are 12
ani. Cand era micuta, tot spunea ca mai vrea o surioara si asa am decis sa devin asistent maternal. Eu am
fost prima, apoi a intrat si sotul meu in sistem. incet-incet am tot primit copii si acum o avem pe fetita
noastra si alte sase fetite. Alte doua fetite pe care le-am avut in plasament au fost reintegrate in familiile
lor ", povesteste Angela Barlea.  

   Mihai Barlea a devenit asistent tocmai pentru ca unul dintre copiii abandonati ai Sibiului sa poata avea
o casa si sa poate creste alaturi de sora lui, Bianca. "Eu mergeam pe la Directia pentru protectia copilului,
impreuna cu sotia, care avea deja trei copii in plasament. Atunci a aparut problema cu Sebastian, fratele
Biancai, care trebuia dat in plasament. Legea spune ca fratii nu pot fi despartiti, asa ca am inceput sa fac
cursuri sa primesc atestatul si sa-l putem lua si pe Sebastian.  
  in ziua examenului am aflat ca baiatul fusese dat in plasament si am fost asa dezamagit ca nu am mai
vrut sa dau examenul, dar m-au lamurit si pana la urma l-am dat. Apoi am tot adus copii si acum suntem
noua in casa ", spune Mihai Barlea.
  

   La asa familie numeroasa, au fost necesare si cateva schimbari: masina obisnuita a fost inlocuita cu una
mai mare, casa a fosta marita prin construirea mansardei, iar in bucatarie se mananca la doua mese. Nici
lista de cumparaturi nu e tocmai usoara, asa ca 2-3 paini "dispar " zilnic, iar un sac de cartofi nu ajunge
mai mult de o saptamana.  
  "Ia-ma si pe mine acasa "
  Fiecare dintre copii are povestea lui de integrare in familia Barlea: fie au venit prin "repartizare ", fie au
ajuns aici pentru ca fostul asistent maternal avea probleme de sanatate, fie si-au ales chiar ei familia in
care sa creasca. "intr-un an, de Mos Nicolae, eram la orfelinat sa le ducem cadouri copiilor si una dintre
fetite m-a luat de mana si mi-a spus «Ia-ma si pe mine acasa, ca iti promit ca sunt cuminte.» Cand i-am
spus ca trebuie sa vorbesc cu sotul, a fugit la el la masina, asa cum era incaltata, cu papucii de casa. Şi
sotul mi-a zis sa merg sa fac cerere si pentru ea, asa ca am luat-o la noi de la Mos Niculae pana in 7
ianuarie. in luna mai ne-au dat-o in plasament si a stat la noi pana acum doi ani cand a luat-o mama ei si a
fost reintegrata in familie ", isi aminteste mama. Bianca se afla in aceasta familie, de opt ani, pe Antonia,
o cresc de cand avea doi ani si jumatate, pe Monica de la trei ani, iar ultima venita e Tuta si ea e cea mai
afectuoasa.
  

Pagina 1 / 3



  

   Drumul parcurs pana la imaginea unei dupa-amieze linistite in care copiii isi fac temele sub
supravegherea parintilor nu a fost atat de usor pe cum s-ar putea crede. Una dintre fetite, de exemplu, nu
scotea nici macar un cuvant atunci cand a ajuns in plasament. Şi cu toate eforturile celor doi soti, a tot
refuzat sa le vorbeasca adultilor. Dupa o luna s-a intamplat minunea, iar copilul a rostit primele cuvinte:
"vreau sa invat si eu poezii ". "Eu obisnuiesc sa le adun pe toate fetele in jurul meu si sa le citesc poezii,
povesti, marturiseste tatal. Cum ea nu vroia sa vorbeasca, i-am spus ca nu are voie sa asculte poezii si
atunci a spus primele cuvinte: «vreau sa invat si eu poezii» ".  
  

   Usor nu le-a fost nici cu o alta fetita: in momentul cand au luat-o acasa, copilul facea terapie la Spitalul
de Psihiatrie, dar "luata cu binisorul " a facut progrese, asa ca incet-incet i s-a dezvoltat capacitatea de
memorare, iar in dreptul bolii de care suferea poate fi asezat cuvantul "vindecat ", spun medicii.  
  Unu, doi, trei... sapte
  

   Cand ai sapte copii in casa, nimic nu poate fi lasat la intamplare, asa ca schimbarea masinii sau
construirea de noi camere au parut lucruri firesti ce au urmat pregatirii a 20 de litri de ciorba odata sau
cumpararii a 2-3 paini pe zi. "Primim 8,3 lei pe zi pentru hrana unui copil, dar nu le dam sa manance cu
portia, in limita a 8,3 lei pe zi. Daca facem tort, facem intotdeauna doua, unul de frisca si unul de
ciocolata. Sunt preferatele lor ", spune Angela Barlea.  
  Programul unei mame cu sapte copiis Ziua incepe la ora sapte, odata cu trezirea copiilor si pregatirea lor
pentru scoala. Curatenia si gatitul se afla pe lista pana cand fetele se intorc de la scoala. Temele, somnul
de dupa-amiaza, ora de lectura si jocul fac parte din programul de dupa-amiaza. Ajutoares Exista. Sotul,
dar si copiii: fetele mai mari, Bianca si Angi, care dau o mana de ajutor la gatit, in vreme ce mezinele stiu
sa aseze masa. De fapt, acestea sunt lucruri normale pe care copiii trebuie sa le invete de la parinti si sunt
lucruri pe care si copiii aflati in plasament trebuie sa le deprinda, mai ales ca la un moment dat ei parasesc
acest sistem de protectie sociala.
  
  

   Harnicia si cumintenia fetelor nu raman nerasplatite, asa ca vacanta la mare in timpul verii sau mersul la
munte pe timp de iarna au intrat demult in programul familiei. "Am mers la mare in fiecare an, iar la
munte si la Ocna mergem mereu. De asta am si cumparat alta masina: sa avem loc. Cand am mers la
mare, ne-am oprit sa mancam si cand au inceput fetele sa coboare se minuna lumea ca nu mai termina de
numarat: unu, doi, trei, pana la sapte... si mai erau si de o seama ", povesteste Angela Barlea, in timp ce
rasfoieste paginile unui album cu zeci de fotografii din vacante, de la petrecerile de aniversare ale
copiilor, de la carnavaluri sau de la banchetul Biancai de absolvire a clasei a VIII-a.  
  "Te doare sufletul "
  Copiii aflati in plasament provin din familii dezorganizate, asa ca adeseori ei nu au in familiile biologice
conditiile materiale pe care orice asistent maternal trebuie sa le ofere, conform legii. Asistentii maternali
sunt pregatiti de specialisti si apoi sunt platiti tocmai ca sa aiba grija de acesti copii. Altfel spus, pare sa
fie o meserie la fel ca oricare alta. Asa sa fie oares! Asistentii maternali lucreaza cu copii, adica nu
muncesc pe banda rulanta pentru a face un arc sau un pix. Ei muncesc poate a-i "face " oameni pe acesti
copii, asa ca adeseori munca nu se face doar pentru bani, ci si pentru suflet. Munca nu se face timp de opt
ore pe zi, ci 24 din 24 de ore.
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   Asistentii maternali cresc un copil timp de unu, doi, cinci, opt sau zece ani. Iar uneori trebuie sa se
desparta de acesti copii. Fiecare asistent maternal stie ca micutul pe care il creste se afla in casa lui "in
plasament ", stie ca aceasta este o meserie si ca este bine ca acesti copii sa fie adoptati sau reintegrati in
familiile biologice. De suferit sufera insa multi dintre ei, atunci cand se despart de copii. "Ştiu ca asta e
meserie, dar te doare sufletul cand pleaca. Te doare sufletul ca om, mai ales daca a fost un copil de
premiul II sau III, iar acum e repetent sau daca il vizitezi si vezi ca nu are conditii bune. Daca vad ca le e
bine, ma bucur ".  
  ***
  

   La ora plecarii noastre, toata agitatia se mutase din living in bucatarie. La cele doua mese, sapte copiii
au spus Tatal nostru intr-un glas si au inceput sa manance.
   
   Multumim Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Sibiu pentru sprijinul acordat in
realizarea acestui material.  

Cuvinte cheie: buia  mansarde  sanatate  sibiul  style  ispa  protectie  aniversare  terapie  seo  protectia
copilului sibiu  cadouri  supraveghere  directia pentru protectia copilului  spitalul de psihiatrie  fete  mita
ceas  pre  fotografii  pix  camere
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/buia
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mansarde
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sanatate
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/style
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/cadouri
https://www.sibiul.ro/cauta/1/supraveghere
https://www.sibiul.ro/cauta/1/directia+pentru+protectia+copilului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/spitalul+de+psihiatrie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fete
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mita
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