„A vrut să se sinucidă din cauza tatălui său”
Asociaţia Alternative Sociale a preluat cazul familiei P. alcătuită din cinci membri, părinţii
şi cei trei copii minori: Bogdan, un băieţel în vârstă de 8 ani elev în clasa a 2-a, Marian, în vârstă
de 9 ani, de asemenea în clasa a 2-a şi fratele cel mai mare, Cristi în vârstă de 12 ani, elev în
clasa a 5-a. Mama era plecată la muncă în Italia,copiii fiind lăsați în grija tatălui. În urma vizitei
efectuate la domiciliul copiilor, asistenţii sociali au descoperit faptul că tatăl minorilor consuma
excesiv băuturi alcoolice şi nu avea un loc de muncă stabil. Deşi veniturile familiei erau foarte
mici tatăl cheltuia o sumă foarte mare de bani pentru a-şi cumpăra băuturi alcoolice. Copiii
mergeau deseori la şcoală fără să mănânce, fără rechizite şcolare, fiind îmbrăcaţi
necorespunzător vârstei şi anotimpului. De asemenea profesorii au făcut o mărturisire şocantă
afirmând că uneori copiii au fost văzuţi mâncând din coşul de gunoi. Aceștia au mărturisit că cei
trei copiii sunt într-o situaţie tragică din cauza absenţei fizice a mamei şi neglijenţei fizice şi
emoţionale a tatălui. La toate acestea se adaugă faptul că tatăl le interzicea copiilor să menţină
legătura cu mama din cauza problemelor de cuplu. În lumina acestor evenimente unul dintre
copii a avut o tentativă de suicid iar ceilalalţi au fost traumatizaţi.
În urma evaluării situaţiei de către Asociaţia Alternative Sociale a fost realizat un plan de
intervenţie bazat pe servicii de asistenţă psihosocială cu scopul de a reabilita familia. Sprijinul
acordat a constat în ajutor material pentru acoperirea nevoilor de bază ale celor trei copii
(alimente, îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse pentru igienă personală şi de uz casnic şi
rechizite şcolare), consiliere psihologică pentru copiii şi tătăl acestora.
Consilierea psihologică a copilului cu tentativă de suicid a scos la iveală faptul că prin
gestul său acesta a vrut doar să atragă atenţia tatălui cu privire la problemele cu care se
confunta. Consilierea celorlalţi doi minori s-a axat pe identificarea şi exprimarea emoţiilor faţă de
părintele plecat să lucreze peste hotare, modalităţi de menţinere a comunicăriii cu acesta,
performanţele şcolare şi relaţia cu persoana de îngrijire.
În cadrul consilierii psihologice a părinţilor au fost identificate diverse forme de neglijenţă
manifestată asupra minorilor, lipsa implicării emoţionale, atitudinea negativă a tatălui, lipsa
suportului emoţional şi recunoaşterea meritelor, violenţă verbală şi fizică. Consilierea tatălui l-a
făcut conştient de comportamentul agresiv pe care îl manifesta faţă de copii şi l-a determinat să
fie mai responsabil în asigurarea nevoilor de bază ale acestora dar şi de importanţa continuării
şi finalizării studiilor. De asemenea psihologul din cadrul Alternative Sociale a accentuat
importanţa menţinerii unei relaţii strânse între copii şi părintele plecat şi i-a încurajat pe tatăl şi
cei trei copii să comunice constant cu mama prin convorbiri telefonice şi scrisori.
Graţie suportului Alternative Sociale situaţia generală a familiei P. s-a îmbunătăţit
considerabil. În prezent copiii frecventează zilnic cursurile, sunt îmbrăcaţi adecvat şi au toate
rechizitele necesare, menţin legătura săptămânal cu mama, starea lor de sănătate este mult
mai bună iar tatăl îşi caută un loc de muncă. Părinţii au stabilit că mama să se întoarcă acasă
şi să rămână alături de familie pentru a avea grija de cei trei copilaşi.

