
Unde stau de frig cei care nu au unde sa stea?
in vreme ce grijile noastre, acum, in vreme de "minime istorice ", se impart intre a cauta in dulap hainele
"adecvate " care sa fie si calduroase, si sa se asorteze, a verifica daca nu ne-a lasat bateria la masina, unde
sa ne bem cafeaua, sa ne uitam pe net care e minima la intorsura Buzaului si sa privim, din fotoliu, la
stirile despre "cati au mai murit dfin cauza frigului ", alti oameni nu stiu unde sa stea de frig. Pentru ca ei
nu au unde sta. Sunmt oamenii strazii, extrem de mediatizati acum. Candidati la moarte sigura, de frig,
daca nu au unde sa se duca. "Unde stau de frig cei care nu au unde sa stea? " a fost intrebarea care ne-a
dus, luni seara, la Adapostul de Noapte de pe str 8 Martie din Turnisor, Sibiu. Pentru a vedea cum sunt
primiti oamenii pe care, de obicei, ii privim cu o oarecare sila si ii refuzam cu un "hai dispari! ", atunci
cand ne mai cer si ei un leu-doi pe strada. Am vazut. Şi acum va vom povesti si voua. 
  
  "Numai sa mai aveti loc "
  
  Un telefon "prealabil " si o ora: "Veniti pe la sapte si jumatate. Atunci vin oamenii de pe strada, ca se
lasa frigul ", ne-a spus preotul Ioan Miu, "omul nostru de legatura " ad-hoc, si directorul centrului. Zis si
facut. Coboram, la ora stabilita, pe Transilbaniei, o cotim le Alba Iulia, facem stanga pe Bielz, ne pierdem
putin in peisaj, intrebam pe un "curajos " care se plimba prin zona "unde e? ", omul ne raspunde
multicultural "habar nicht " (adica "nu stiu ", in dialect de fabrica din perioada Sibiului industrializat)
"desi e roman sadea, dar pana la urma nimerim. Din afara e o locuinta normala. Dar aici este scaparea a
zeci de oameni de "prapadul " de afara. Intram pe poarta si intrebam daca acesta este adapostul. "Aici
este, numai sa mai aveti loc " ne raspunde unul dintre oamenii iesiti putin la aer si la o tigara. Adica un
semn bun, nu? 
  
  intram, ne prezentam cine suntem si ce vrem si facem, astfel, cunostinta si directa, nu nulai via telefon,
cu parintele Miu care, cu o blandete de preot, rabdare de otel Krupp, si o autoritate necesara coordonarii
unei astfel de institutii. Am mai aflat ca a fost o zi plina, toate televiziunile facandu-si drum pe aici.
Gratie gerului, desigur.
  
  Adapostul, deschis non-stop 
  
  Adapostul de noapte functioneaza in cadrul fundatiei "Consortiul pentru Dezvoltare Locala ", el avand
si un parteneriat cu Primaria Municipiului Sibiu, care a oferit spatiul de pe str 8 Martie Nr. 2 si care
suporta si o parte din cheltuieli. La fel, conform legii, beneficiaza si de finantari (suma de bani fe fiecare
asistat) de la Ministerul Muncii, familiei si protectiei Sociale. in mod normal, programul este de la ora 19
la 7 dimineata, insa acum, data fiind si situatia meteo, si a cea a "oamenilor strazii ", s-a trecut la orar
non-stop. Ce se ofera? in primul rand, adapost, care inseamna caldura. Era cald inauntru, intr-adevar.
Apoi, posibilitatea unui loc unde sa pui capul pe perna. Un baiat chiar m-a rugar sa ii fac "poza " in
dormitor. "Acesta e patul meu. Aici asa e regula ", mi-a spus. in plus, exista televizor, iar la bucatarie se
lucreaza non stop: sandvichuri si ceai pentru noii veniti, care vin la fel ca programul adapostului: bon
stop. Se mai face, unde este nevoie, deparazitare. Conditiile de primire: sa nu fii in stare de ebrietate, sa
nu ai "taioase " cu tine, sa existe un act de identitate si, evident. Sa se respecte regulamentul interior. in
mod normal, se cere si respectarea programului (19 - 07), dar acum cerinta aceasta a cazut. Fiecare asistat
beneficiaza, anual, de 45 de nopti de gazduire gratuita aici, dupa aceea percepandu-se 2 lei / noapte. Altii
sparg sute de lei, pe aceeasi perioada, la pensiuni... Adapostul are 7 angajati, infirmieri, asistenti sociali,
paznici si personalul care face curatenia. 
  
  Pr. Ioan Miu, directorul Centrului (si al Fundatiei), ne mai spune ca, pana la sosirea noastra acolo, au
sosit aproximativ 47 - 48 de persoane. Cu o noapte inainte, au fost 36. Oamenii pot veni, zilele acestea, si
in timpul zilei, pentru a se proteja de frig.
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  Evident ca noi, presa, am cam invadat intimitatea celor adapostiti aici. Putini vor sa fie fotografiati sau
filmati, si se "protejeaza " cum pot: isi ascund fetele in pulovere, caciuli, ne roaga sa nu le dam numele,
desi nu le-am cerut asa ceva. Totusi, printre reporteri, cameramani de teveu, fotografi, viata in adapost
"merge " normal. Oamenii stau in "club " unde privesc stirile (despre ger!), merg la dusuri, se duc sa
doarma sau mai joaca o tabla. Atmosfera este aproape vesela, ceaiul fierbe in oala de pe aragaz, pateul se
intinde pe paine. Şi, mai ales, e cald. Lucru pe care il apreciem si noi, "musafirii ", ca sa nu mai vorbin de
cei care au aici singurul loc cald in peregrinarile lor. Plecam linistiti de la "adapost ". La Sibiu chiar daca
e frig, oamenii adusi sau sositi aici din inghetul de afara au tot ce au nevoie aici, pe strada 8 Martie din
Turnisor. Şi ne luam frumos "La revedere " de la "gazde ", cu promisiunea ca sa venim pe aici si pe
vremuri mai domoale. A, si cu o rugaminte din partea celor "dinauntru ": daca cineva poate ajuta
adapostul cu ceva medicamente din acestea, de uz general. Ca este nevoie, iar o fapta buna nu strica
nimanui.
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