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Editorial

Invitaţie la cinema-special

Vreau să invit pe toţi cititorii „Zâmbetului de copil”
la cinema... Cinema-ul de acasă, cinema-ul de pe net,
cinema-ul în familie, cu prietenii, la întâlnirile de seară,
la asociaţie, pur şi simplu, cinema-ul pe care ni-l dorim
să ne destindă, să ne emoţionăm a nu ştiu câta oară,
să ne bucurăm şi nu în ultimul rând, să ne îmbogăţim
cunoştinţele pe care cu siguranţă le avem, pentru că nu
vedem un film oarecare, ci un film cu şi despre persoane
cu dizabilităţi.
Ideea aceasta, a filmului special, a venit cu primul film
vizionat, cu al doilea, cu al treilea şi aşa mai departe, şi a
crescut treptat, film cu film, sporindu-mi curiozitatea, dar
mai ales interesul. A devenit o provocare... Provocare
pe care v-o lansez şi vouă prin intermediul acestei reviste, încercând să vă prezint câteva filme de acest gen,
descriind pe scurt conţinutul lor pentru a stârni mai mult
curiozitatea.
În rândurile ce urmează voi încerca să aduc spre
cunoştinţă câteva producţii cinematografice – care i-au
interesat deopotrivă pe americani, indieni, danezi, belgieni, britanici – ce mi s-au părut edificatoare, constituind
totodată pentru cadre didactice şi părinţi, deopotrivă, un
adevărat material didactic de folos sau cel puţin un alt
mod de cunoaştere şi de informare cu referire la copiii cu
tulburări din spectrul autist, sindrom Down, dislexia.
Interesul producătorilor este divers: de la dorinţa de
a impresiona prin aducerea în faţa marelui public a ceva
nou, de senzaţie sau chiar unicat, până la oferirea sinceră
a unor producţii care să „impresioneze” latura sufletească
şi din care să prindă contur caracteristica spiritului uman,
altruismul şi într-ajutorarea.
Filmele la care m-am gândit să vi le prezint fac parte
din genul de scenarii despre autism. Aici, personajele prind
o nouă viaţă, iar actorii se străduiesc, uneori după ani de
repetiţii în pielea personajului, să prezinte un crâmpei din
marea şi diversa dramă a acestei tulburări. Majoritatea
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scenariilor cuprind personaje care au sindrom Asperger,
una din categoriile de tulburări din spectrul autist, care
se poate regiza mai uşor. Această formă de autism se
manifestă prin anumite caracteristici care sunt mai accesibil de interpretat şi care pot reflecta mai uşor geniul din
această tulburare; sindromul Asperger şi Autismul înalt
funcţional fiind mai degrabă abilităţi decât dizabilităţi,
punându-se accent pe o anumită abilitate, care se dezvoltă la aceste persoane în mod cu totul diferit decât la
persoanele tipice.
Producţiile sunt în general americane, de acolo de
unde s-au făcut primele cercetări, primele demersuri şi
s-au dezvoltat terapiile specifice pentru astfel de persoane.
Dacă unul dintre cele mai vechi filme despre autism,
se pare chiar primul, Rain Man (1988), cu Dustin Hoffman, care a cucerit şi uimit publicul la vremea respectivă,
prezenta povestea unui adult cu Asperger cu o extraordinară memorie matematică, astăzi, unul dintre filmele de
referinţă, cel mai apreciat şi cu mare impact la public este
Temple Grandin (2010). Poate pentru faptul că personajul
trăieşte şi este foarte implicat în viaţa socială. Filmul este
o biografie, ce prezintă o parte din cele mai importante
momente ale vieţii unei tinere femei (diagnosticarea,
maturizarea, dezvoltarea din timpul anilor de şcoală şi
de facultate) diagnosticate cu sindrom Asperger şi lupta
acesteia într-o perioadă în care nu se ştiau foarte multe
despre autism. Astăzi, Temple Grandin este doctor în ştiinţe oferit de Universitatea din Illinois, inventatoare pentru
o treime din utilajele din industria zootehnică a SUA, dar
şi din multe alte ţări, autoare şi militantă pentru drepturile persoanelor cu autism din America. Temple Grandin
este în prezent profesor colaborator la Departamentul de
Zoologie al Universităţii de Stat din Colorado şi participă
frecvent ca lector în cadrul conferinţelor despre autism
din toate zonele ţării.
Scenariul filmului are la bază cartea autoarei, „Gândesc în imagini. Autismul şi viaţa mea”, prezentând o
formă de manifestare a unor astfel de persoane, şi anume, gândirea în imagini, şi rolul care l-a jucat o astfel de
gândire în viaţa ei, de înţelegere a comportamentelor
animalelor, dar şi importanţa pe care o pot avea oamenii
din jur, ca în cazul mamei şi a unui profesor de colegiu, ce
i-au marcat viaţa. Actriţa, Claire Danes, care a interpretat-o
pe Temple Grandin şi-a jucat atât de bine rolul, încât a
făcut-o pe aceasta din urmă să exclame că, aproape ar
fi crezut-o că este autistă.
Producţie a anului 2009, filmul Iubire imposibilă, în
original „Mozart and the whale” (Mozart şi balena) îi are
ca protagonişti pe doi tineri cu sindrom Asperger.
(continuare în pagina 2)
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(urmare din pagina 1)
Isabelle (Radha Mitchell) şi Donald (Jack Hartnett) fac
parte din acelaşi grup de suport al autiştilor şi încearcă
să se cunoască, să se accepte, să-şi înţeleagă reciproc
stările, ca, în final să rămână împreună ca soţi. Ceea ce
i-a unit foarte mult şi a cântărit în relaţia lor a fost faptul că
fiecare dintre ei a recunoscut că au în comun dependenţa
de anumite stereotipii ciudate prin care se simţeau bine şi
le făceau plăcere, şi unuia şi altuia. Încercările şi certurile
prin care au trecut, în ciuda disfuncţionalităţilor emoţionale
care le ameninţau legătura dintre ei, le-au fost experienţă
şi întărire în relaţia lor.
Un film, după părerea mea foarte reuşit şi actual, de
data aceasta despre un adolescent, tot cu Asperger,
este Ben X (2007), de producţie daneză (cuvântul în
limba daneză, benx înseamnă „sunt un nimeni”), care îl
aduce în centrul atenţiei pe Ben (Greg Timmermans) cu
preocupările şi frământările specifice vârstei adolescente
marcate de autism, dar care în plus se confruntă cu durerea şi frustrarea de a nu fi înţeles de cei din jur, în special
de colegii de liceu, reuşind în final, printr-o strategie bine
gândită, inspirat din jocurile online pe calculator de tip
role-playing de care este obsedat şi a făcut fixaţie, să le
dea o adevărată lecţie de viaţă. Filmul este inspirat dintr-un
caz real şi îmbină genul artistic cu documentarul, lăsând
în această parte, ca personajele să vorbească din când
în când despre personajul principal.
Filme care să prezinte alte forme de autism (autismul
atipic) decât Asperger sau Înalt funcţional sunt lesne de
înţeles, mai greu de realizat, întrucât modul de manifestare este mai complex de imitat de către actori, în general
acesta manifestându-se la copii. Cu toate acestea, În
lumea tăcerii (2004), în original „Miracle run”, inspirat
şi acesta dintr-un caz real, protagoniştii sunt doi copii
gemeni, Steven şi Phillip a căror tânără mamă, de curând despărţită de soţ, luptă cu toate forţele şi pe toate
căile (problemele şcolare, terapia, integrarea în societate)
pentru a dărâma prejudecăţile despre această afecţiune
şi pentru a demonstra tuturor că băieţii ei merită a doua
şansă. Aceştia, ajunşi la finalul filmului aproape de adolescenţă, demonstrează că a fi autist nu te împiedică
să cânţi la chitară şi să joci şah, şi mai ales, cât de mult
ajută perseverenţa şi încrederea pentru a învinge şi cele
mai grele şi dificile obstacole ale vieţii, arătând tuturor că
miracolele sunt posibile.
My name is Khan (2010) este o altă producţie relativ
recentă, indiană, viaţa unui tânăr musulman cu Asperger,
cu complicaţii pe latura socializării, Rizwan Khan (Shahrukh Khan) care se luptă să arate că, deşi este musulman, nu este terorist şi nu prezintă un pericol public, cu
toate că manifestările sale autiste îl fac susceptibil. Filmul
este o pledoarie împotriva rasismului, a diferenţelor religioase şi culturale sub semnul unor manifestări autiste,
nevinovate şi inofensive.
Balonul negru (2007) este pelicula ce vine în faţa
spectatorului să prezinte povestea de viaţă a unei familii cu
doi băieţi, dintre care unul cu autism infantil, în aşteptarea
celui de al cincilea membru. Cum reuşeşte fratele băiatului
cu autism să facă faţă tuturor problemelor şi situaţiilor în
care este pus de către fratele său, cum reuşeşte el să

treacă peste frustrări, stări de ruşine, furie, cum rabdă
toate încercările şi în finalul filmului cum reuşeşte să ne
convingă cât de mult îşi iubeşte fratele aşa cum e, în ciuda
atâtor compromisuri şi răzvrătiri, vom vedea pe parcursul
desfăşurării producţiei. Este unul din puţinele filme care
prezintă problematica fraţilor dintr-o familie, atunci când
unul dintre ei este cu dizabilităţi.
Mai pot enumera aici dintre filmele despre autism şi
Adam (2009), unde scenariul filmului a fost inspirat în
urma unui interviu auzit de producător la radio cu o persoană cu Asperger, aşa cum este şi personajul filmului, un
tânăr inginer la o companie producătoare de jucării, Adam
Raki (Hugh Dancy), care se luptă între dificultatea de a
comunica cu celelalte persoane din jurul lui şi dragostea
(fixaţia) lui de explorare a spaţiului. I am Sam (2001), Sam
Dawson (Sean Penn), cu mintea unui copil de 7 ani, cu
obsesie pentru Beatles, îşi dă seama de limitările sale şi
încearcă să o ajute pe fiica sa să se poată realiza în viaţă,
acolo unde el n-a putut, prin intermediul unei avocate.
Alte filme de referinţă cu subiecte speciale: Forrest
Gump (1994) cu Tom Hanks, O minte sclipitoare (2001)
cu Russell Crowe, şi nu în ultimul rând, după o poveste
adevărată, filmul britanic, Discursul regelui (2010) cu
Colin Firth, o veritabilă şi originală lecţie de logopedie, dar
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şi de prietenie din vremea regelui George al VI-lea al Marii
Britanii. Este interesant faptul că scenaristul David Seidler
îşi construieşte personajul folosindu-se de experienţa
personală, el însuşi fiind bâlbâit pe când era copil.
Unul dintre singurele filme de gen, remarcabil, cu
un personaj-actor de excepţie care prezintă sindromul
Down, este filmul belgian A opta zi (1996), unde Pascal
Duquenne este chiar o persoană cu sindrom Down, care
interpretează, ca actor, foarte bine rolul unui tânăr orfan,
Georges, dintr-un centru pentru persoane cu dizabilităţi,
care suferă de acest sindrom şi care trăieşte doar în prezent. Filmul este una dintre producţiile cu personaje reale,
în sensul că, actorul suferind de însăşi boala pe care o
interpretează este deja în pielea personajului: stereotipiile,
manifestările, reacţiile şi chiar modul de a gândi, fiind chiar
ale unei persoane cu sindrom Down. Titlul filmului este
foarte interesant, dat chiar de Georges, când remarcă
faptul că, a opta zi, e ziua în care l-a creat pe el Dumnezeu,
ca persoană cu sindrom Down.
Am lăsat la urmă un film de excepţie, un film-lecţie despre copii-părinţi-educatori, care cresc şi educă într-un sistem
de învăţământ ce se vrea modern, dar care funcţionează
după clişee de mult depăşite. Producţie indiană, Steluţe pe
pământ (2007), derulează povestea unui băieţel de 8 ani,
Ishaan Awasthi (Darsheel Safary), care pare să trăiască tot
timpul într-o altă lume, este neînţeles şi etichetat ca nefiind
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bun de nimic, îndărătnic şi obraznic, de către proprii părinţi
şi educatorii din şcoală. Aşa ajunge la o şcoală de corecţie,
unde se izolează de toţi cei din jur, trăind adevărate drame
interioare, pentru că nici aici nu poate fi înţeles. Dar apare
un profesor de arte, Nikumbh (Aamir Khan) de la o şcoală
specială, cu experienţă pentru învăţământul special, care
descoperă că Ishaan are dislexie şi pe deasupra este foarte
talentat la desen. Modul lui de a aborda predarea învăţământului, nonconformistă, şochează, dar aduce rezultate
excepţionale. Filmul este un preţios material didactic şi o
adevărată lecţie pentru profesori şi părinţi, tocmai datorită
metodelor variate şi adecvate pe care Nikumbh le pune în
practică, atât faţă de copil, cât şi faţă de părinţii acestuia şi
colegii-profesori.
Ca un fir roşu, în special pentru filmele care au ca
protagonişti personaje cu tulburări din spectrul autist,
acestea prezintă, specific afecţiunii, o fixaţie sau obsesie,
cum s-ar numi în termeni generali, asupra anumitor lucruri
sau activităţi (matematica, jocul pe calculator, astronomia,
muzica etc.), care mai mult sau mai puţin, împreună cu
personajul principal fac subiectul filmului.
Lista de filme poate continua, dar în speranţa că cele
prezentate mai sus au stârnit curiozitatea şi interesul nu-mi
rămâne decât să vă urez vizionare plăcută şi de folos.
prof. educaţie specială Laura Chîlnicean,
Asociația Înțelege Autismul - Arad, intelegeautismul.ro

Peripețiile sale la Spitalul de Copii
Două tinere priveau nemișcate de departe. Pe fața
lor se putea observa limpede uimirea amestecată cu
simțământul tristeții. Nimeni dintre cei prezenți nu le
cunoștea și toți se întrebau cine sunt. Domnul Anastasie
credea că au legătură cu vreo familie din cartier și, ca
administrator al blocului în care locuise Iannis, a socotit
că e de datoria sa să întrebe dacă au vreo legătură cu
fratele care se mutase la Domnul. Cea mai voinică, după
ce și-a șters lacrimile, a început să spună:
– Mă numesc Areti și împreună cu prietena mea,
Kaliopi, lucrăm la Spitalul de copii. Cu mulți ani în urmă
l-am cunoscut pe Iannis clovnul. Așa îl știam noi pe cel pe
care voi îl numiți Iannis nebunul. Venea aproape în fiecare
Duminică după-amiază, încărcat cu jucării. Le împărțea
copiilor și se juca împreună cu ei. Îi iubea pe toți, însă
arăta grijă și dragoste deosebită celor care crescuseră
din pruncie în spital, pentru că îi părăsiseră părinții lor.
Le aducea haine, jucării și multe altele. Pe lângă acestea
mai lăsa și câțiva bani la sora de serviciu, gândindu-se că
micuții vor mai avea nevoie și de alte lucruri în perioada
în care el nu va putea să vină. Noi nu-l știam de nebun
ca voi. Pentru noi era cel mai bun clovn, care îi amuza ca
nimeni altul pe copii.
– Îl iubea foarte mult pe un copilaș, pe care părinții îl
părăsiseră pentru că avea sindromul lui Down, a completat
Kaliopi.
,,Bre, Kaliopița, cum de l-au părăsit pe acest îngeraș?”,
se întreba Iannis. ,,Sărmanii părinți, dacă ar fi știut că
acest îngeraș însemna pentru ei biletul pentru Rai și
pentru veșnicie, nu l-ar fi părăsit. Cum să lași, măi copile,
o asemenea comoară? Hristos al nostru, Kaliopița mea,
a spus că este dragoste. Și dragostea, știi, are înăuntrul

ei jertfa. Dragostea fără jertfă este ca o tinichea goală,
spoială, așa cum spunea și mama mea. Hristos, Kaliopița
mea, a spus că cel ce nu are dragoste jertfelnică este gol
pe dinlăuntru. Dacă am ști, buna mea copilă, ce comori
trimite Dumnezeu neîncetat omului, ca să-l mântuiască,
am sări în sus de bucurie. Iată, acest îngeraș este o astfel
de comoară. Am să-ți spun o taină. Dacă s-ar găsi o familie
bună, care să-l înfieze, atunci nu numai că familia ar primi
nenumărate binecuvântări cerești, ci, prin jertfa dragostei
lor de a îmbrățișa pe acest îngeraș bolnav cu trupul, l-ar
tămădui. Pentru că Dumnezeul nostru Cel în Treime este
milostiv și îndurat.”
Acestea mi le-a spus Iannis privind la copilașul bolnav
și părăsit, care dormea pe pătuțul său de spital.
,,Nu este ciudat, Kaliopița mea, ca oameni de azi să
se îngrijească mai mult de animale și acestor copilași să
nu le dea importanță? Nu spun că nu trebuie să iubim
păsările și animalele. Și de acelea trebuie să ne îngrijim,
însă cu atât mai mult trebuie să purtăm grijă de omul aflat
în suferință, care este chipul lui Dumnezeu. În ziua de
azi trebuie să devenim samarineni milostivi, încât să ne
dăm și viața pentru binele celuilalt, dacă nevoia o cere.
Nu uitați aceasta mai ales voi, surorile medicale, care în
lucrarea voastră aveți de-a face totdeauna cu durerea
omenească.”
(…)
Anastasie, Hristos a altoit pomul acestui cartier binecuvântat și se văd deja primele roade. Îngerii Domnului
păzesc bine flacăra dreptei credințe, pe care El a aprins-o
și răcorește fiecare casă. Iar această credință este darul
lui Dumnezeu pentru tot cartierul nostru binecuvântat. Ea
aduce binecuvântare tuturor. Câtă vreme am fost lângă
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voi, m-am rugat pentru toți. În garsoniera mea se află cinci
caiete cu toate numele pe care le-am pomenit în rugăciunile mele. Să i le dai lui Constantin și Katerinei, moștenire
de la mine împreună cu contractul pentru noua locuință în
care vor locui după ce se căsătoresc. Este vorba despre
apartamentul de la etajul al treilea, care se găsește chiar
vizavi de casă și care a fost cumpărat cu bani de la vecinii
noștri înstăriți, care au vrut să-și depună economiile la
banca din Cer și să-și păstreze anonimatul. Împreună cu
contractul să le dai și plicul care se află în primul sertar.
Conține bani pentru cheltuielile pe care o să le aibă la
nunta lor și pentru înfierea îngerașului de la Spitalul de
copii, care suferă de sindromul Down. O să-l vindece cu

dragostea lor. Duminica trecută m-am întâlnit cu Iorgu, cel
care i-a adus lui Constantin lucrurile cu camionul său. El
a primit să le fie naș de cununie. Ar fi bine ca îngerașul
care suferă în spital să fie botezat de domnul Apostol,
care vreme de mulți ani mi-a răbdat nebuniile, așa cum a
făcut și bunul Pandelis.
(…)
Vecinul vostru cel nebun,
Iannis.
fragment din ,,Iannis cel nebun pentru Hristos (1)”, de
Dionisie A. MAKRIS, colecția Mărgăritare ale Ortodoxiei,
editura Evanghelismos, București, 2010.

Diagnosticul sau screening-ul prenatal
Fiecare femeie însărcinată este încurajată astăzi să
facă teste de diagnostic prenatal. Când testele sunt făcute
pentru a proteja sarcina și pentru bunăstarea copilului
nenăscut, evident că sunt salutare și benefice. Dar în
marea majoritate a cazurilor, motivul real este să se vadă
dacă nu cumva copilul are vreo malformație și femeii să i
se ofere cât mai repede posibil un avort.
Dacă se presupune că bebelușul are dizabilități, presiunile asupra mamei vor fi foarte mari. În unele spitale
din Marea Britanie, spre exemplu, femeilor li s-a cerut să
consimtă la avort dinaintea testului, în caz că testul va
fi pozitiv. În multe părți, femeilor nu li se spune de ce se
fac aceste teste, iar părinții nu sunt pregătiți pentru șocul
ce urmează, când li se spune că ceva nu e în regulă cu
copilul lor și li se dă doar o zi ca să decidă pentru sau
împotriva avortului.
Puține spitale oferă o consiliere reală pentru a ajuta
părinții să treacă șocul și deznădejdea. Ei vor fi presați să
fie de acord cu „terminarea sarcinii”.
Rareori, părinților li se spune că:
•
Un test prenatal poate fi imprecis. El poate da
rezultate fals pozitive sau fals negative. Așa că unii copii
perfect sănătoși sunt omorâți inutil, iar altora nu le sunt
detectate dizabilitățile;
•
Testele prenatale pot cauza pierderea sarcinii și
pot afecta copilul;
•
Testul prenatal poate descoperi o dizabilitate,
însă nu poate arăta cu precizie gradul acelei dizabilități pe
care o va avea eventual copilul. De exemplu, spina bifida
detectată în uter ar putea fi o anomalie minoră.
Decizia avortului este cruntă. Dacă părinții se decid
la avort, ei vor trăi toată viața cu o îndoială teribilă – dar
dacă acel copil a fost sănătos sau avea el un handicap
atât de mare încât să-i curme viața?
Acest tip de alegere poate duce la relații tensionate
între părinți, relații care ar putea să se înrăutățească după
avort. Multe familii susțin că nu au avut suficient ajutor și
consiliere din partea spitalului unde au făcut testul și maniera în care li s-a comunicat rezultatul testului a fost una
abruptă și dureroasă pentru ei. Puțini au avut parte de un
comportament normal și li s-a spus despre organizațiile de
caritate, care dispun de specialiști care se ocupă de copiii
cu dizabilități. Marea majoritate au întâlnit doar atitudini

negative și defetiste. Nu este surprinzător că, fiind disperați
și afectați, majoritatea părinților fac avortul și apoi sunt
nevoiți să facă față urmărilor de unii singuri.
Dreptul la viață al oamenilor cu dizabilități
Atitudinea publică față de oamenii cu dizabilități este
foarte confuză. Înainte de naștere, copiii cu dizabilități nu
au nici o valoare, căci sunt vânați prin teste de diagnostic
prenatal și avortați.
Dacă se nasc, legea acordă protecție și șanse egale
oamenilor cu dizabilități. Clădirile publice trebuie să aibă
acces special și facilități pentru toaletă pentru oamenii
în scaun cu rotile. Marile companii pot angaja un anumit procent de oameni cu dizabilități. Școlile „normale”
oferă educație pentru toți copiii cu excepția celor grav
handicapați.
Deci, după naștere – dacă ajung să se nască – oamenii
cu dizabilități au șansa unui tratament egal și au drepturi
egale.
Întrebarea capitală este: Cum poate o societate care
pretinde că este civilizată să trăiască cu acest standard dublu, cu această dublă măsură?
Iar dacă politica este să se distrugă tot mai mulți și mai
mulți copii cu nevoi speciale în uter, nu cumva această
politică ne va afecta modul în care gândim și simțim față
de oamenii cu dizabilități după naștere? Iar testele prenatale caută să depisteze nu numai sindromul Down și
deficiențele tubului neural, ci multe alte tulburări cromozomiale și genetice.
Nu cumva noi, în acest fel, trimitem următorul mesaj
către oamenii cu dizabilități născuți deja: sunteți inferiori,
nu trebuia să vă fi născut? Justificăm că ne costă o grămadă de bani îngrijirea medicală în plus care i se va acorda
invalidului, că vor fi cheltuieli de educație prea mari și, în
final, ajungem să spunem că ne costă în plus totul…
Iar mesajul către părinții cu copii cu dizabilități este:
trebuia să vă fi avortat copilul. În loc ca acești părinți să
fie lăudați și susținuți pentru dragostea pe care au arătat-o
copilului lor, părinții copiilor cu handicap sunt criticați, mai
întâi pe ascuns, apoi deschis, pentru „egoism” și, de cele
mai multe ori, ei nu se bucură de ajutorul necesar și practic
de care au nevoie.
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Toți avem dreptul la viață
O societate cu adevărat civilizată îi protejează pe toți în
mod egal, inclusiv pe cei care nu produc și nu sunt activi.
Nu-i pedepsim pe oamenii bolnavi mintal, nu-i pedepsim
pe invalizi, la fel cum nu-i pedepsim pe copii, nu-i pedepsim pe bătrâni etc. Suntem mândri adesea de progresele
pe care le fac acești oameni în dezvoltarea lor.
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Atunci de ce ajungem până acolo încât îi vânăm și-i
omorâm, înainte să se nască?
Nu vom elimina handicapul din societate în acest fel,
cel puțin pentru că asemenea dizabilități pot apărea la
oameni și după naștere, ca urmare a unei boli, a unui
accident sau o dată cu vârsta.
Provita Media
Sursa: culturavietii.ro

Când aripa poartă nume de boală: „copiii
cu nevoi speciale şi viaţa de familie”
Recenzia volumului „Copiii cu nevoi speciale şi
viaţa de familie” de Laura Chîlnicean, Editura Rotonda,
2012 (cartea se poate procura direct de la editură – tel.
0724.22.34.07, 0766.8818.99)
Problema copiilor cu dizabilităţi a fost întotdeauna
delicată. Mai ales a celor cu dizabilităţi psihice cu incerte
probabilităţi de recuperare. Prezenţa lor pune întotdeauna familia la grea încercare şi naşte întrebări aproape
fără răspuns, pe care medicina, etica, chiar şi teologia
cu greu dacă reuşesc să le dibuie dezlegarea. În ultimii
douăzeci de ani, Biserica şi-a conştientizat datoria de a
se implica, alături de instituţiile medicale şi de asistenţă
socială, în această chestiune, reluând, de
fapt, o ramură a activităţii sale caritabile
dinainte de 1945. Un val de traduceri de
literatură de psihoterapie creştină, preluat
întâi din şcolile neoprotestante americane,
apoi şi din mediile ortodoxe din Rusia şi
Grecia, a fost foarte bine primit de cititori,
suplinind o penurie în domeniu ce nu putea
fi compensată, la momentul respectiv, din
resurse autohtone. Din păcate, în România
cercetarea unor subiecte ca autismul şi
sindromul Down, ca şi implicarea practică
a ONG-urilor în aceste probleme, este încă
deficitară.
De aceea, cu atât mai mare este meritul
tinerei autoare Laura Chîlnicean, licenţiată
în Teologie Ortodoxă-Asistenţă Socială
şi profesoară la o şcoală pentru copii cu
dizabilităţi, de a publica o carte de psihoterapie ortodoxă
aplicată, poate prima lucrare originală de popularizare în
domeniu din România.
„Copiii cu nevoi speciale şi viaţa de familie”, apărută
de curând la Editura Rotonda, nu este un tratat de psihopatologie, nici un eseu de teologie morală, dar conjugă în
mod inspirat cele două perspective, ale ştiinţei (teoretice
şi experimentale) şi ale credinţei (teologie şi ortopraxie),
pentru a oferi un text accesibil şi documentat, de mare
utilitate tuturor celor interesaţi, direct sau indirect, de
această problemă. Iar cei ce ar trebui să fie interesaţi –
sugerează cu discreţie autoarea, prin sondajul de opinie
„Ce aţi face dacă aţi avea un copil autist sau cu sindrom
Down?”, adresat celor mai diverse categorii socioprofesionale – nu sunt doar părinţii şi instructorii implicaţi în
drama creşterii unui copil cu handicap, nu doar medicii
şi psihologii (adesea, neinformaţi), nu doar ONG-urile şi

asistenţii sociali (cu totul insuficienţi), ci şi preoţii, cadrele
didactice şi întreaga societate. „Pentru că ei sunt, cu toţii,
copiii noştri” – ne sensibilizează Laura Chîlnicean.
Desigur, nu este vorba de un volum academic novator
– cum ar putea fi, în lipsa unei platforme instituţionale de
cercetare în România, când chiar pe plan mondial se alocă
atât de puţine resurse pentru investigarea unui domeniu
atât de… „neproductiv”? Bogăţia cărţii constă, în primul
rând, în sinceritatea discursului, în aportul personal al
autoarei la subiectul abordat (extras din experienţa proprie
ori din participările la simpozioane tematice, din studiile
de caz, culese personal sau preluate din diverse surse,
din interviuri) şi, nu în ultimul rând, în ştiinţa de a relaţiona
echilibrat medicalul cu teologicul, într-un
subiect atât de delicat şi complex.
Cartea se încheie cu un capitol provocator, al „Întrebărilor fără răspuns”, adresat celor
mai diverşi factori implicaţi în problematica
copilului cu handicap psihic şi – chestiune
neglijată – a părinţilor acestor copii, a căror
suprasolicitare (psihologică şi financiară),
nesusţinută de organisme sociale ajutătoare,
poate crea, la rându-i, traume irecuperabile:
„Cine poate garanta integritatea psihică (urmare a surmenajului fizic şi nervos neîntrerupt – n.n.) a părinţilor copiilor cu dizabilităţi?”
– se întreabă, îngrijorată, autoarea.
Laura Chîlnicean are cu adevărat darul
să ne impresioneze: „Când ai un copil cu
dizabilităţi, dintr-o dată poţi mărturisi tuturor
cât de mulţumit eşti cu cămăruţa în care
stai, că hainele pe care le ai sunt cele mai frumoase, că
succesul tău e fiecare gest, mişcare sau semn, aparent
nesemnificativ şi normal pe care micuţul tău îl face, că
într-adevăr nu-ţi ajunge timpul pentru a-i dărui copilului
tău cât mai mult din prezenţa ta, din dragostea ta”.
Într-un autentic duh evanghelic, dar şi cu pragmatismul
înţelept al părintelui, autoarea îşi împărtăşeşte propria experienţă de mamă a unui copil cu dizabilităţi, pe care ştie
să o conjuge cu experienţa Bisericii: „Cea care subscrie
paginile acestei cărţi încearcă să vă aducă un strop de
nădejde şi să vă asigure că dragostea, îndelunga-răbdare, înţelegerea infinită, mulţumirea pentru orice şi multa
stăruinţă în toate ajută foarte mult copilului cu handicap,
trecând mai uşor peste orice greutate (…) Şi, nu în ultimul
rând, nimic, absolut nimic nu este întâmplător”.
Sursa: culturavietii.ro
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Biblioteca Down Art Therapy

Biblioteca DART , dedicată dizabilității în
general și sindromului Down în special, despre care vă vorbeam și în primul număr al
A.1. Secțiunea Autism
revistei, își crește încet, dar sigur, volumul de
carte disponibil. Am primit și donații de carte
Prietenul copiilor - Hristos lângă noi
dedicată autismului și am ajuns la peste 70
Laura Chîlnicean - Profesorului meu, cu
de volume, dintre care amintim unele dintre drag, un elev autist...
cele mai interesante/recente achiziții:
B. Secțiunea Spiritualitate
A. Secțiunea Down
- Mioara Grigore - CANCERUL, dragostea
1. SĂ VORBIM... CINE ESTE PERSOA- mea
NA CU SINDROM DOWN?
- Ioan Vlăducă - Despre alimentație
2. ...CÂND SE NAȘTE UN COPIL CU
- Laura Chîlnicean - Darul Maicii DomnuSINDROM DOWN ... (Părinți)
lui, legende creștine
3. ...CÂND SE NAȘTE UN COPIL CU
- Laura Chîlnicean - Decalogul femeii. 10
SINDROM DOWN ... (Medici)
îndrumări pentru femeia de azi.
4. NOTE INFORMATIVE DESPRE CON- Mărturii ale familiilor cu mulți copii
TROALELE DE SĂNĂTATE ALE COPIILOR
- Andreea Nemeș - Eu am văzut îngeri!
CU SINDROM DOWN
5. GRAFICELE DE CREȘTERE ALE
C. Secțiunea Provita
COPIILOR CU SINDROM DOWN
6. Viața adultă a Persoanelor cu Sindrom
- revista PENTRU VIAȚĂ nr. 5, primăvară
Down
2016
7. Propriul meu pas spre autonomie
- Veronica Iani - Așteptându-l pe Bebe
8. Metode de educație nonformală pentru (carte de colorat)
persoanele cu dizabilități
- Mariana Dumitru - Avortul - păcatul uci(Mulțumiri Asociației Riana pentru derii pruncilor fără nume și fără Botez
donație!)
- Ghidul mamei creștine
- Rugăciunile părinților pentru copiii lor
Laura Chîlnicean - Copiii cu handicap.
Îndrumări creștine familiei de azi
D. Secțiunea Altele
1

Printed:

- Factor 2015, publicație a Asociației Române de Hemofilie
1. Living with Down Syndrome (Sue
- Revista Asociației persoanelor cu
Buckley)
deficiențe de auz Ascultă viața nr. 6 ed. II /
2. Motor Development for infants with martie 2015
Down syndrome (0-5 years) – Sue Buckley
and Ben Sacks
Cărțile se împrumută gratuit, informații
3. Spiritual well-being of adults with suplimentare la 0768.35.76.75.
Down syndrome (Margaret Crompton and
Robin Jackson)
1

http://asociatiadart.info/biblioteca/
Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 3 x 21 exemplare
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A REFUZAT AVORTUL CÂND A AFLAT
CĂ BEBELUŞUL VA AVEA SINDROM DOWN
În 2010, Tom şi Karen Bachofner au aflat că
vor avea cel de al treilea copil. La acel moment,
Karen avea 39 de ani şi a decis să facă testul de
depistare Bart, care poate indica dacă un copil ar
putea avea Sindrom Down. După o săptămână,
li s-a comunicat că bebelușul lor nenăscut are
șansa de 1 la 12 de a avea această boală.
Tom a vorbit cu ziariştii de la publicaţia Mirror
Online despre această experienţă: „În Marea
Britanie, 1 din 200 de copii este clasat ca fiind

cu mare risc, astfel încât 1 la 12 era aproape
inevitabil. Când Karen a fost chemată pentru
rezultate, m-am grăbit să-i fiu alături”.
Consiliere pro-avort, în loc de sfaturi medicale
pentru creşterea unui copil cu Sindrom Down
După testul iniţial, spitalul a oferit cuplului un
test de amniocenteză şi, peste şase zile, doctorii au confirmat că bebeluşul lor ar putea avea
Sindrom Down. Apoi i-au întrebat dacă doresc
un avort, însă ei au refuzat.
Tom a spus: „Karen şi cu mine doream să
păstrăm sarcina – nici măcar nu am considerat
o alternativă, astfel încât, când întrebarea a venit din partea personalului medical, am refuzat.
Păreau surprinşi, pentru că un procent şocant de
90% din sarcinile din Marea Britanie depistate
cu Sindrom Down sunt întrerupte”.
Tom a mai declarat că a fost foarte deranjat
de modul în care medicii au încercat să conducă discuţia spre subiectul avortului: „Ceea ce
m-a deranjat a fost modul în care conversaţia
cu consultantul şi asistenta a fost înclinată spre
avort. Nu s-a spus un singur cuvânt despre ceea
ce viitorul ar putea reprezenta pentru un copil cu
Sindrom Down. I-am întrebat dacă au literatură
de specialitate pentru a o studia. Ei au murmurat nervos, înainte de a ne da a bucată ruptă
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de hârtie cu o adresă web. Niciun pliant, nimic.
Am fost aruncați în confuzie şi furie. Privind în
urmă, pot spune sincer că astfel de profesionişti
din sistemul medical (nu vorbesc despre toţi) ar
putea cu uşurinţă să convingă un cuplu să ia
o decizie pe care apoi să o regrete pentru tot
restul vieţii”.
Din păcate, mai târziu, testele au arătat că
mai exista o problemă medicală. Copilul avea o
gaură în inimă. Acest lucru este foarte obişnuit
la copiii cu Sindrom Down şi mulţi nou-născuţi
cu această condiţie au nevoie şi de operaţie pe
cord imediat după naştere. Aceste intervenţii
chirurgicale le permit de obicei acestor copii să
continue cu succes să crească la fel ca orice altă
persoană cu Sindrom Down.
La câteva săptămâni după diagnostic, au aflat
că aveau o fetiţă
Tom povesteşte: „La câteva săptămâni după
rezultatul amniocentezei, am venit acasă de la
serviciu, iar Karen mi-a spus zâmbind din pragul
ușii că avem o fetiță. Am căzut în genunchi, cu
lacrimi de bucurie şi uşurare. Întotdeauna îmi
dorisem o fiică şi în acel moment am început
să accept ceea ce se întâmplă. Aveam o fiică
de protejat”.
La 15 martie 2011, s-a născut fiica lor, Rosie,
care, la şase luni, a avut şi intervenţia chirurgicală pentru a-i fi reparată gaura din inimă. Tom
spune: „Tot ce am vrut a fost să ajungă fetiţa
mea acasă în siguranţă. Din fericire, operaţia a
fost un succes şi am dus-o acasă după opt zile.
Rosie are acum 3 ani și jumătate. Face terapie
de vorbire şi limbaj – se joacă şi de-a terapeutul – şi tocmai a început să meargă la grădiniţa
locală. Fraţii ei o îndrăgesc foarte mult şi se vede
că va fi protejată pe măsură ce va creşte. Am
toate motivele să cred că va duce o viaţă deplină
şi independentă”.
Fericitul tată a concluzionat: „Copiii cu Sindrom Down sunt oameni. Ei au mai multe în
comun cu părinţii şi fraţii lor decât ceilalţi… Noi
nu am schimba nimic la ea. La urma urmei, nu
Sindromul Down o defineşte ca persoană, sindromul e doar o parte din ea”.
Traducere: Corina Manuc
Sursa: stiripentruviata.ro
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Final fericit pentru un cuplu
cu diagnostic prenatal defavorabil

Ce găsim dincolo de incertitudini, greutăţi şi
provocări de tot felul în activitatea provita?
Un mesaj primit chiar astăzi de Pro-vita Bucureşti ne-a convins că munca noastră nu este
în zadar. În urmă cu 6 luni, făceam un apel la rugăciune pe acest grup, eu și soția mea fusesem
anunțați că puiul nostru drag, care avea numai
3 luni în burtica mămicii avea să sufere de pe
urma sindromului Down.
În ciuda recomandărilor medicilor de a avorta
noi am decis să păstrăm sarcina!
În seara asta, la ora 22:30, puiul nostru drag
și iubit, Măriuca, a venit pe lume frumoasă și
perfect sănătoasă!
Mulțumim, Provita, care ne-ai întins o mână
și o rugăciune atunci când am avut nevoie de
aceste fapte.

Măriuca vă mulțumește și ea!
Cu plecăciune, Florentina și Cătălin
Să vă fie de bine!
Provita București
Sursa: culturavietii.ro

Mihail Jar, preotul care a înfiat
400 de copii, din care 180 cu handicap
Lângă granița de nord-est a României, la
mănăstirea Bănceni din Herța (azi în Ucraina),
miracolele se ţin lanţ. Unele, se spune, înfăptuite
de o icoană făcătoare de minuni. Cele mai multe,
însă, de un preot cum nu mai este altul.

nu simtă ce-a simțit el când era mic: acea sărăcie, cea mai cruntă dintre toate, care te obligă
să rabzi de foame, zi după zi. Așa se face că el
a înfiat 405 copii (date din aprilie 2015), din care
180 cu handicap și boli grave: SIDA, orbi, surzi,
fără mâini, fără picioare, fără minte.
El le este tată, iar mamă le este tuturor…
Maica Domnului, așa cum o spun chiar copiii.
Atunci când autoritățile ucrainene l-au acuzat
pentru că vorbește împotriva războiului și contra
luării pe front a tinerilor, oamenii au venit cu miile
să îl apere.
În inima acestui om arde o dragoste supraomenească, din care s-a născut o bucată de
rai: un petic de pământ, odinioară românesc,
adăpostește poate cea mai mare și mai frumoasă mănăstire din Europa și unul din cele mai
mari complexe pentru copii orfani și bătrâni din
Europa.
Menirea lui este să reînvie oameni pierduţi,
Iată povestea lui, spusă în reportajul „În preatinşi de suferinţă, orfani, bolnavi incurabil. Îi mieră”, realizat de Carmen Avram pentru Antena
reuşeşte pentru că îi înţelege, dar şi pentru că 3 (aprilie 2015).
are har. Calea aceasta, spune el, i-a fost arătată
V i d e o : h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
de Dumnezeu de când era copil.
watch?v=zuz1kEgwKpo
Mihail Jar, Preasfințitul Longhin pe numele
Provita București
său de episcop, vrea ca niciunul dintre copii să
Sursa: culturavietii.ro
Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 3 x 21 exemplare
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„Fiul nostru, Oliver, ne-a adus mai multă
fericire în vieţile noastre decât ne-am fi
gândit că este posibil.”

Mama lui Oliver:
Am descoperit că Oliver avea sindrom Down la 2
luni. Ne iubeam atât de mult copilul încât am fost copleşiţi de teamă şi de tristeţe când pediatrul ne-a sugerat
să îi facem un test pentru sindrom Down. Timp de trei
zile nu am putut face altceva decât să mă rog „Te rog,
Doamne, nu permite să aibă!” Am fost copleşită de
teamă şi clişee învechite îmi inundau mintea. După
ce am aflat că testul a ieşit pozitiv, am contactat Down
Syndrome Association of Central Oklahoma. Au trimis
cele mai drăguţe şi mai calde persoane pentru a ne
aduce un pachet parental nou.
Am primit informaţii despre grupuri de părinţi ai
căror copii se confruntau cu această boală, cărţi şi
resurse noi de unde să aflăm mai multe despre boală.
Am întâlnit alţi părinţi şi copiii lor care, de asemenea,
aveau sindrom Down. Cu timpul, am realizat că a avea
sindromul Down nu era un lucru care trebuia să ne facă
să fim trişti. Oliver ar fi învăţat să meargă, să vorbească

şi să-şi facă prieteni la fel ca oricare alt copil. Ar fi fost
mai încet, dar asta doar ar fi anticipat mai mult succesul
său şi l-ar fi făcut mai emoţionant. Fiul nostru Oliver ne-a
adus mai multă fericire în vieţile noastre decât ne-am fi
gândit că este posibil. Este cel mai afectuos, amuzant
şi iubitor băieţel. Are patru ani jumătate şi este atât de
deştept! Ştie alfabetul, poate să recunoască literele, să
numere şi poate să memoreze cărţi întregi. E atât de
iubitor, în fiecare dimineaţă urcă la noi în pat şi spune
„Bună dimineaţa, mami şi tati.”
Ne dă cele mai calde îmbrăţişări şi acum îl învaţă pe
fratele lui mai mare cu 10 luni să cânte şi el! De fiecare
dată când mă rog acum pentru Oliver, îmi amintesc să-i
mulţumesc lui Dumnezeu pentru fiecare cromozom.
Stiu că Oliver a fost creat minunat şi cu grijă şi sunt
foarte recunoscătoare pentru că îi sunt mamă.
Sursă: www.theidsc.org
Traducere: Iulia Maria Iosif
Preluat de pe stiripentruviata.ro

În urmă cu aproximativ 7 ani, fratele meu a
murit. Suferea de sindromul Down. A trăit doar
optsprezece săptămâni dar, în acest răstimp,
mi-a oferit şansa de a înţelege că, într-adevăr,
orice viaţă este nepreţuită.
Fiind unul din cei 6 copii în viaţă la vremea res
pectivă, am fost bucuroasă când părinţii ne-au
dat vestea că Robert urma să se nască. Aveam
aproape 12 ani. O săptămână mai târziu ni s-a
spus că Robert suferea de sindromul Down. Am
fost trişti la început, dar, mai mult decât trişti,
eram nesiguri cu privire la ceea ce ne rezervă
viitorul. Fiind o familie care preţuieşte viaţa,
aveam să întâmpinăm noul membru în orice
condiţii. Însă, curând după ce s-a născut, a venit
vremea ca Robert să ne lase în urmă, întrucât
Dumnezeu îl chemase ACASĂ.
În anii ce au urmat scurtei călătorii a lui Robert prin această viaţă, am învăţat multe lucruri
despre sindromul Down şi am ajuns să iubesc
poveştile extraordinare ale oamenilor care au
sfidat imposibilul.
Cu toate acestea, frumoasele lor poveşti sunt
umbrite de măcelul mut al celor care ar fi putut

fi următoarea persoană afectată de sindromul
Down, care să sfideze, la rândul ei, statisticile.
Cele mai zguduitoare statistici pe care le-am
descoperit relevă faptul că peste 90% din copiii
nenăscuţi diagnosticaţi cu sindromul Down sunt
avortaţi. Să ne gândim puţin la acest aspect: la
fiecare copil născut cu sindromul Down, alţi nouă
exact ca el au fost avortaţi în mod intenţionat. E
o tragedie ce se întâmplă!
N-am cunoscut niciodată destul de bine o
persoană cu sindromul Down, dar existau mari
şanse ca să o fi putut cunoaşte. Cu toate acestea, sunt atât de mulţi membri ai generaţiei mele
care au fost avortaţi, încât următoarea generaţie
se micşorează văzând cu ochii. Tragedia nu
constă doar în faptul că pierdem oameni, ci în
faptul că îi pierdem pe unii dintre cei mai adorabili oameni din America. Zâmbetul şi râsul sunt
în egală măsură de contagioase, iar oamenii
cu sindromul Down adesea le au din plin şi le
împărtăşesc cu generozitate.

„Iubirea nu ţine cont
de numărul de cromozomi”

(continuare în pagina 10)
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„Iubirea nu ţine cont
de numărul de cromozomi”

(urmare din pagina 9)
Este atât de trist faptul că ţara noastră se
lipseşte de această bucurie, prezentată în materialul video de mai jos, pus la dispoziţie de
Coaliţia Internaţională pentru oamenii cu Sindromul Down, pentru a comemora Ziua Mondială a
Sindromului Down. (https://www.youtube.com/
watch?v=9VG7dh5W40I)
Societatea noastră se fereşte de multe ori de
oamenii asemenea fratelui meu, Robert, care nu
se încadrează în canoanele normalităţii. Însă, ca
o ironie, exact individualitatea fiecăruia dintre

noi este elementul care ne conduce societatea
către prosperitate. Nu diferenţele dintre noi
sunt cele care ne oferă sau ne interzic dreptul
la viaţă. Importantă este esenţa fiecăruia dintre
noi. Persoanele care suferă de sindromul Down
sunt percepute de către societatea noastră ca
fiind diferite faţă de ceea ce este etichetat drept
“normal”, însă ele sunt exact ca oricare dintre
noi. Ne sunt rude. Lucrează în diferite domenii.
Îi iubim. Sunt frumoşi. Şi merită să trăiască.
Re(d)acționarul
Traducere: Diana Orzan pentru Vremuri
vechi și noi după liveactionnews.org
culturavietii.ro

A avea doi fii cu sindrom Down ne-a
adus mai multă bucurie în viața noastră
decât ne-am fi putut imagina vreodată!
2 iulie 2014,
International Down Sindrome Coalition

Lorraine, mama lui Connor și a lui Cooper ne-a
povestit:
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 3 copii biologici.
Apoi, în anul 2008, El ne-a deschis ochii către copiii
orfani. Dumnezeu ne-a binecuvântat în plus cu 8
copii care s-au alăturat familiei noastre prin adopție.
Cei mai mulți dintre aceștia sunt copii cu nevoi speciale. Unul din ei a petrecut cu noi doar 7 luni înainte
ca Dumnezeu să o ia la El în mai 2010, în urma unor
complicații după operația pe cord deschis.
Cooper și Conner au intrat în familia noastră în
mai 2012 (ambii au fost adoptați din Ucraina). Ambii
băieți erau aproape morți atunci când i-am adoptat.
Conner este băiatul îmbrăcat ca Bob – Tomata.
Punctul lui forte este că reușește să farmece persoanele din jurul lui cu zâmbetul lui prețios și să
umple camera de bucurie prin simpla lui prezență.
Conner este un erou. El era aproape mort când noi
l-am adoptat. Avea 6 anișori și cântărea doar 7,3
kilograme (normal era să aibă 21 de kilograme).
Când l-am adoptat, organele lui deja începuseră să
nu mai funcționeze bine. După ce a venit din Ucraina,
a petrecut o săptămână în spitalul de copii din orașul
nostru, unde a început să fie hrănit adecvat. Conner
s-a născut cu o problemă la inimă care s-a rezolvat
spontan pe vremea când era încă în Ucraina. El are și

gastropareză (stomacul lui nu digeră alimentele și nu
elimină conținutul în duoden) și hipotiroidism. Conner
nu lasă niciuna din aceste probleme să îl doboare. El
este plin de bucurie și dragoste. El este o adevărată
binecuvântare pentru toți cei care îl întâlnesc.
Cooper este băiatul îmbrăcat ca Larry-Castravetele

în poza de mai sus. Punctul forte al lui Cooper este
perseverența. El a trecut prin tot soiul de încercări.
Cooper a fost născut cu picior varus equin bilateral care
nu a fost tratat atunci când era în Ucraina. Primii şase
ani ai vieții sale, Cooper i-a petrecut închis într-un pătuț,
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fără nici un fel de stimulare emoțională sau intelectuală,
fără jucării și fără dragoste. El nu putea sta în poziție
verticală din cauza problemei de la picioare. Când noi
l-am adoptat, aproape de vârsta de 7 ani, el cântărea
doar 9,5 kilograme (normal ar fi fost 23 de kilograme).
Problema de la picioare a fost rezolvată în primele 3
luni de când l-am adus acasă și Conner a început să
meargă singur chiar în același an. El are autism, hipotiroidism, anemie și o tulburare de somn. De asemenea,
el era și subnutrit atunci când l-am adoptat. Acesta a
fost motivul pentru care el a și fost internat la spitalul

de copii timp de o săptămână.
Cooper și Conner nu vorbesc și prezintă un retard sever din cauza celor 6 ani de instituționalizare.
Totuși, noi credem că deja visele lor au un răspuns:
au o FAMILIE!
A avea doi fii cu sindrom Down ne-a adus mai
multă bucurie în viața noastră decât ne-am fi putut
noi imagina vreodată. Toți sunt valoroși în ochii lui
Dumnezeu.
Traducere: Mihaela Bîrsan
stiripentruviata.ro

Zeci de târgujieni au participat pe 26 martie
2016 la „Marşul pentru viaţă, pentru femeie,
pentru familie”, eveniment care a avut ca scop
tragerea unui semnal de alarmă privind natalitatea scăzută, cauzată de numărul mare de avorturi. Programul activităţii desfăşurate a început
cu săvârşirea Acatistului Buneivestiri la Biserica
„Înălţarea Domnului” şi a continuat cu un marş ce
a pornit din faţa Bisericii, pe traseul: strada Victoriei – Piaţa Prefecturii – Masa Tăcerii – Poarta
Sărutului – Coloana Fără Sfârşit. Evenimentul
s-a încheiat cu „Conferinţa: autism. sindrom

Down. diz – ABILITATE?” Organizatori: Asociaţia
Down Art Therapy, Asociaţia Provita filiala Gorj,
A.S.C.O.R. Târgu-Jiu, Asociaţia Vasiliada filiala
Târgu-Jiu. (Catalin Pleșu) Foto: Marșul pentru
Viață Târgu-Jiu
Sursa: magazincritic.ro

Fotoreportaj: „Marşul pentru viaţă, pentru
femeie, pentru familie” la Târgu-Jiu

Nota noastră: Conferința susținută de
doamna Liana Vîslan, președinte ALDO-CET
Băilești și doamna Laura Chîlnicean, președinte
Asociația Înțelege Autismul Arad, a fost de o
încărcătură emoțională aparte.
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Excursia-pelerinaj
la Hobița/Mănăstirea Tismana

Cultura și credința mână-n mână. Ambele
înfrumusețează sufletul.
Mai multe poze din excursia-pelerinaj Tg-Jiu/
Hobița/Măn. Tismana (11 iunie, de ziua Sf. Ierarh
Luca al Crimeii, chirurg de excepție al veacului

trecut și mare făcător de minuni), alături de unii
dintre copilașii noștri cu sindrom Down găsiți la
adresa: https://www.facebook.com/asociatia.
dart.tgjiu/
(R.B.)

Donații
Dacă doriți să ne sprijiniți:
Asociația Down Art Therapy
Cod SWIFT CECEROBU
CUI 3458 2574
IBAN RO 45 CECEGJ 0130 RON 0726 755
deschis la CEC Bank Sucursala Tg-Jiu
Sediu social: Mun. Tg-Jiu, Bld. Ecaterina Teodoroiu, bl. 38A, sc. 6, ap. 20, jud.
Gorj.
sau în numerar, vă eliberăm chitanță
pentru donația Dvs.
Totodată, puteți lua legătura cu noi
pentru a direcționa 2% din impozitul plătit
statului către asociația noastră. Formularul
îl găsiți aici:
https://asociatiadart.files.wordpress.
com/2015/06/2-dart.pdf
Vă mulțumim! Detalii la 0768.35.76.75.

Sfântul Maslu pentru
persoanele cu dizabilități
Biserica Înălțarea Domnului
Târgu-Jiu (zona Paralela 45)
30 iunie 2016, ora 17:00
(se organizează lunar, în ultima joi)
Organizator: Asociația Down Art therapy
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