„Doamna Emilia- mamă, bunică si învătătoare”
Doamna Emilia, la cei 63 ani ai săi, visa la o bătrâneţe fericită. Dar viaţa s-a dovedit a fi
mai degrabă o luptă decât liniştea bine- meritată după ani întregi de muncă. Rămasă văduvă,
fără partenerul care i-a împărtăşit bucuriile şi necazurile, doamna Emilia trăieşte in prezent
dintr-un ajutor social de 250 lei. Cu toate că a lucrat la cooperativa de stat, cei peste 20 ani de
muncă nu au fost consemnaţi şi doamna Emilia nu are pensie, iar venitul mic pe care îl
administrează cu mare grijă este insuficient pentru acoperirea nevoilor sale, acumulând astfel
datorii de 2700 lei la întreţinere. Situaţia medicală a doamnei Emilia este complexă, aceasta
având mai multe afecţiuni ale inimii, ficatului, rinichilor si aparatului respirator. Cu toate că
starea sa de sănătate este precară, doamna Emilia nu a putut face, din cauza veniturilor
insuficiente, investigaţiile necesare şi nici nu este înscrisă la un medic de familie.
În prezent doamna Emilia locuieşte cu cei doi nepoţi ai săi, în vârstă de 6 şi 8 ani, pe
care singura sa fiică, Maria, căsătorită cu Marius, i-a lăsat în grijă, în urmă cu trei ani de zile
când plecat la muncă în Italia. De atunci nimeni nu ştie nimic de ea. Marius nu se implică în
creşterea şi susţinerea copiilor, ba mai mult, îi agresează fizic şi verbal. Cu toate că cei doi
nepoţi ai doamnei Emilia prezintă dificultăţi de învăţare, aceştia nu sunt încadraţi într-un grad de
handicap. Problemele lor intelectuale ingreuneaza demersul educational si de instruire pe care
l-a demarat pentru copii ei domana Emilia. Spaţiul de locuit al celor trei se rezumă la o singură
cameră, modest utilată, cu lucruri vechi şi deteriorate. Doamna Emilia nu a mai reuşit să facă
îmbunătăţiri ale locuinţei de foarte multă vreme.
Ţinând cont de venitul insuficient, doamna Emilia a ajuns în atenţia Asociaţiei Alternative
Sociale, solicitând un sprijin pentru acoperirea nevoilor de bază şi afirmând că se simte
depăşită de situaţie. Echipa proiectului a evaluat situaţia doamnei Emilia şi implicit a celor doi
copii. Aceştia au fost asistaţi pe o perioadă de 6 luni, timp în care doamna Emilia a beneficiat de
serviciile psihosociale ale Asociaţiei Alternative Sociale.
Deoarece cei trei erau agresaţi periodic de ginere, specialiştii Asociaţiei Alternative
Sociale au intermediat relaţia dintre Poliţie şi clientă, pentru a asigura protecţia acesteia. De
asemenea, beneficiara a fost consiliată juridic pentru soluţionarea problemelor pe care le avea
cu tatăl copiilor. În urma intervenţiei, ginerele a fost sancţionat şi a încetat agresiunile. Având în
vedere agravarea stării de sănătate a doamnei Emilia, a fost necesară intermedierea relaţiei cu
instituţiile medicale, rezultatul fiind înscrierea la un medic de familie şi realizarea unor
investigaţii medicale pentru afecţiunile de care suferă. De asemenea beneficiara a fost
informată cu privire la alte drepturi şi instituţii de asistenţă socială, în vederea obţinerii măsurii
de plasament pentru cei doi copii, precum şi a altor prestaţii sociale corespunzătoare situaţiei
sale. De asemenea, beneficiara a participat la activităţile de socializare (excursie la mănăstirile
din nordul Moldovei, petrecere de Crăciun, vizitarea unor muzee şi expoziţii), organizate de
Asociaţia Alternative Sociale, alături de alţi beneficiari, care au condus la îmbunătăţirea stării
sale psihice.
Nu în ultimul rând, sprijinul material a fost acordat pentru acoperirea nevoilor de bază
(alimente, îmbrăcăminte, încăltăminte) si pentru îmbunătătirea situatiei medicale a beneficiarei
şi procurarea medicamentelor necesare. Colaborarea doamnei Emilia cu Asociaţia Alternative
Sociale şi cu instituţiile abilitate a avut rezultate pozitive pe termen scurt, mediu şi lung, ducând
la îmbunătăţirea situaţiei socio-medicale a acesteia.

