
Soarele fericit
Azi am desenat un soare, cu pulbere de acua-

relă și mi-am imaginat că e pulbere de aur. Nu 
am reușit să-i fac un contur perfect, dar el mi-a 
șoptit un cântecel:

Sunt Soarele perfect,
sunt mica rază de soare,
sunt rotund și plin
și nu mai încap în mine de bucurie!
Sunt Soarele tuturor copiilor, al tuturor  celor 

ce au avut îndrăzneala să mă deseneze, picteze 
sau coloreze, fără să știe că asta nu se poate!

Sunt Soarele fericit și-mi plac micuții sori 
imperfecți, dar atât de naturali și plini de 
drăgălășenie pe care-i fac copiii. Să știți că am 
și eu totuși o suferință, sunt atât de departe și 
nu pot îmbrățișa omenirea decât într-un mod 
discret, altfel aș mistui-o. Dar dorul acesta mă 
mistuie pe mine. De aceea, vă rog faceți voi ceea 
ce aș vrea să fac eu:

Mamelor ce aveți copilași, îmbrățișați cu căl-
dură și pe cei care au fost abandonați, să simtă 
măcar pentru o clipă că sunt iubiți.

Frățiorilor, ce faceți tumbe și jocuri ștrengărești 
și râsete ce-ajung până la cer, îmbrățișați și pe 
copiii care nu au bucuria să aibă un frățior!

Oferiți un surâs și o mână întinsă celor bolnavi 
și cu handicap, obișnuiți să vadă mereu ochi 
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încruntați și priviri scrutătoare sau aprecieri de 
genul: Lasă-l, că este altfel!

Învățați să vă îmbrățișați mai des părinții și 
bunicii, pentru că s-ar putea ca mâine să nu 
mai fie.

Nu-i lăsați pe săraci să moară în sărăcia lor! 
Să facem pentru ei mai mult și împreună!

Iubiți natura! Ea vă zâmbește în fiecare 
dimineață.

Spuneți mai des Te iubesc! și eu voi zâmbi 
de acolo de sus.

Sunt Soarele perfect,
sunt mica rază de soare,
sunt rotund și plin
și nu mai încap în mine de bucurie!
Știu că veți fi buni și plini de lumină.

Monica Buțu, 
degetelecolorate.wordpress.com

Motto: 
Exist ca să te învăț Iubirea!
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Toate informațiile vehiculate astăzi în legătură cu 
educația copilului afirmă că se bazează pe o psihologie 
pozitivă, înțeleasă la nivelul simțului comun ca absență a 
constrângerilor, egalitate între părinte și copil, dragoste 
necondiționată, anularea recompenselor și sancțiunilor în 
educație. Care dintre acestea caracterizează de fapt psiho-
logia pozitivă? Ce înseamnă mai exact psihologia pozitivă?

Educația pozit ivă 
se bazează pe principi-
ile psihologiei pozitive, 
care se ocupă de studiul 
calităților și virtuților care 
îi ajută pe oameni să evo-
lueze pozitiv, să se dez-
volte și să ducă o viață 
fericită. Deoarece aceste 
calități se formează încă 
din copilărie, a apărut 
conceptul de educație 
pozitivă, în încercarea 
de a îmbina rolul școlii 
de a transmite copiilor 
cunoștințe cu acela de 
a forma competențe de 
viață.

Educația pozitivă este centrată pe recompense și laude, iar 
psihologia pozitivă este centrată pe ideea de a ajunge la starea 
de bine. Acestea două converg în scop educativ atât timp cât 
pozitivezi relația, dar la a educa fără limite și fără reguli, în deplină 
libertate putem ajunge doar când copilul sau adolescentul este 
capabil să își stabilească singur limite și reguli. Într-o organizație 
nu te lasă șeful să faci singur totul, liber, de la început, această 
autonomie o obții treptat. A nu avea deloc reguli înseamnă a-i 
afecta pe cei din jur, prin comportamentele noastre fără limite. 
Noi nu trăim singuri, trăim într-un mediu social.

Părinții care spun că nu limitează, nu dau reguli și nu aplică 
pedepse consideră că astfel își feresc copiii de frustrare. Eu vin 
să-i întreb, acești copii nu vor fi frustrați mai târziu când toți se 

Biblioteca DownArtTherapy
Biblioteca „Sfântul Nicodim de la 
Tismana”, dedicată dizabilității în 
general și sindromului Down în 

special, vă stă la dispoziție. 
O listă actualizată a volumelor 

disponibile găsiți pe: 
asociatiadart.org/biblioteca. 
Materialele se împrumută 

gratuit, informații suplimentare la 
0758.01.01.01. (R.B.)

Conf. univ. dr. Georgeta Pânișoară este 
coordonatorul principalei colecții de carte de 
Psihologia copilului și parenting cu referențial 
științific din România, cadru didactic la Facul-
tatea de Psihologie și Științe ale Educației din 
cadrul Universității București, unde susține mai 
multe cursuri, între care: Dezvoltarea psiho-
emoțională a copilului și adolescentului, Moti-
varea și recompensarea în muncă, Psihologia 
vârstelor, Psihologia educației, autor a nume-
roase lucrări de specialitate. Doamna Georgeta 
Pânișoară, împreună cu domnul Prof. Univ. 
Dr. Ion-Ovidiu Pânișoară sunt în același timp 
părinții Diandrei-Maria, rol din care redau nume-
roase informații și bune practici educaționale 
accesibile pe www.performante.ro.

http://asociatiaDART.org
http://facebook.com/asociatia.dart.tgjiu 
http://facebook.com/groups/sindrom.down.gorj/
http://asociatiadart.org/revistazambetdecopil
http://tipografiateodamarart.wordpress.com
http://provitatargujiu.wordpress.com
http://asociatiadart.org/biblioteca
http://www.performante.ro
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vor feri și chiar vor fugi de ei? Copilul care vine aparent fericit 
(crescut fără reguli) va fi cel mai pedepsit copil, care va resimți 
cea mai mare frustrare, fără a mai putea fi rezolvată. O educație 
se realizează învățând pas cu pas cum se rezolvă situații. Trăim 
într-o societate în care vrem să trăim cu toții bine, iar pentru asta 
există reglementări, utile nu doar nouă, ci și celor din jur. Se 
confundă de către mulți educația pozitivă cu educația centrată pe 
elemente pozitive, opusul ei fiind educația care aplică și pedepse 
aversive. Aceasta este dusă la extreme, fără reguli, cu deplină 
libertate pentru a evita frustrările, consecințele, însă frustrarea 
oricum apare, ulterior, chiar mai pregnant. În ultimii 2-3 ani s-a 
vorbit mult de Martin Seligman ca părinte al psihologiei pozitive 
care are ca deziderat atingerea stării de bine. Educația pozitivă 
ar însemna să-i învățăm să evolueze pozitiv. Primele cercetări 
ale lui au constat în exerciții de meditație pozitivă la ceea ce 
se întâmplă pozitiv pentru un timp de 21 de zile, apoi a extins 
exercițiul la a conștientiza de ce trebuie să fim recunoscători și 
să ne manifestăm recunoștința pentru lucrurile normale pe care 
altfel nu le conștientizăm. Aceste experimente au avut rezul-
tate pozitive în sensul că a modificat în bine starea de spirit a 
participanților. Noi lucrăm acum la o aplicație în care valorificăm 
aceste idei, care va fi curând disponibilă pe magazinul Google 
Play: Think Positive.

Este bine ca părintele să fie prietenul copilului? Care 
este cel mai indicat stil parental?

Psihologia pozitivă înseamnă pentru unii o educație parentală în 
care părintele și copilul sunt prieteni. Într-o anumită măsură părintele 
trebuie să fie prietenul copilului său, 
dar acest rol trebuie modificat în 
funcție de context. Un părinte-prieten 
oferă un cadru mai puțin organizat 
de educație decât un părinte-părinte 
care își asumă mai degrabă rolul de 
formator. Sunt adepta analizelor per-
sonalizate ale situațiilor, astfel încât 
să abordăm rolul adecvat fiecărui 
context. O grămadă de cercetări 
realizate la Harvard și Cambridge 
arată că stilul exigent care implică 
suport afectiv și reglementări stricte 
este cel mai bun. Implicând și reguli 
reglementezi cum să ajungă copilul 
spre eficiență pe calea mai scurtă. 
Copilul, știindu-se sprijinit emoțional, 
se simte mai puțin singur și pășește 
cu încredere pe drumul acesta. Însă 
uneori, pentru a-i feri de pericole 
este bine să fim autoritari, interzicându-i anumite lucruri, cum ar fi 
conectarea la anumite site-uri periculoase la anumite vârste.

Unii părinți afirmă că școala nu pregătește copiii pentru 
succesul în viață, astfel încât noile abordări în parenting 
devin o alternativă mai bună de educație!

Sunt cercetări care arată că mulți oameni de succes au 
renunțat la școală, însă au renunțat la Harvard, nu la școală. Po-
pular circulă ideea că a avea 10 pe linie nu îți asigură succesul în 
viață. Acest lucru este adevărat pentru cei care nu au reușit să-și 
dezvolte competențe pe care nu le dezvoltă școala: inteligența 
emoțională, inteligența antreprenorială, inteligența socială - lipsa 
acestora pot bloca performanța. Sunt și competențe pe care nu 

le formează școala. Poate dacă acești copii ar mai lua un 10 la 
gândire critică și un 10 la antreprenoriat s-ar simți mai încurajați 
să gândească, să vină cu idei creative, s-ar simți mai bine, ar fi 
mai liberi. Școala ne ajută să fim destul de reproductivi în date pe 
care copiii nu le mai consideră relevante. Până la urmă școala te 
ajută să te organizezi, să reziști stresului și să muncești mult. Eu 
spun că școala ne învață multe lucruri bune, trebuie să vedem 
rolul ei formator. Însă avem foarte multe de format în afara școlii.

Care sunt cele mai importante valori pe care trebuie să 
le avem în vedere în cultivarea personalității copilului. Mai 
este „respectul” o valoare actuală? Cum îl dobândim?

Cred că este esențial să ne învățăm copiii ce înseamnă 
recunoștința și să îi ajutăm să își manifeste recunoștința cât mai 
frecvent. Psihologia pozitivă nu înseamnă doar să-ți imaginezi 
că nu există lucruri negative. Îl poți ajuta să mulțumească unui 
coleg care i-a dat lecțiile pentru ziua în care a lipsit de la școală 
sau puteți face împreună liste cu lucrurile pentru care sunteți 
recunoscători și cu persoanele cărora le datorați mulțumiri. 
Găsiți apoi modalități prin care să vă exprimați recunoștința față 
de acestea. Descoperiți „ce a mers bine azi”. Acest exercițiu s-a 
dovedit eficient în creșterea nivelului de mulțumire de sine. Îl poți 
realiza împreună cu copilul tău în fiecare zi, pe o perioadă mai 
lungă de timp (două-trei săptămâni) și apoi poți concluziona dacă 
a avut vreun efect asupra stării voastre de spirit. Este simplu: la 
finalul zilei, scrieți fiecare trei lucruri bune care s-au întâmplat în 
ziua respectivă. Puteți folosi fiecare un carnețel sau o agendă.

Seligman vorbește de valoarea modestiei, care este impor-
tantă în sensul de a nu te pune în 
valoare cu aroganță, cu tupeu, dar 
eu nu aș lua modestia în extrem. 
Consider că dacă ai niște realizări 
e bine să te mândrești cu ele în 
sensul de a avea o încredere în 
sine sănătoasă și o bază care să 
te ajute să construiești atunci când 
îți este greu.

O valoare pe care o consider 
importantă este respectul; să 
învățăm să trăim împreună. Din 
ce în ce mai greu putem lucra 
cu oameni în echipă, împreună. 
Cred că școala are prea puțin timp 
pentru a învăța împreună. Pare 
foarte dificil ca mai mulți copiii să 
se întâlnească pentru a lucra la 
un proiect, să găsească puncte 
comune, să accepte păreri diverse, 

să construiască de la o idee de bază a unuia. Ajungem să le 
cerem să lucreze împreună când ajung maturi. Când începem 
educația pentru cooperare? La 20 de ani… Dar ei până atunci 
s-au dus individual la concursuri, dându-li-se mereu exemple 
individuale despre performanța altora. Stimulăm foarte mult 
competiția de la vârste fragede, fără a stimula aproape deloc 
cooperarea. Ajungem să comparăm copiii foarte mici chiar și la 
desen, pe exemple inutil a fi comparate. Sunt exemple tragice. 
Cred că trebuie mai mult respect. Întâlnesc din ce în ce mai mult, 
chiar și de la oameni educați, ideea de a răspunde cu aceeași 
monedă, probabil pentru că oamenii ajung să fie dezarmați de 
ceea ce se întâmplă negativ. Imitația este un motor al educației 
sociale, nu imităm respectul pentru că nu vedem în jur respect.

Având copil la școală, mi se pare o alergare exagerată pentru 
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română și matematică, deși rezultatele nu sunt extraordinare 
nici în direcția formării cognitive. Ajungem să nu avem nici 
dezvoltare morală, nici formare cognitivă suficientă. Atunci ne 
întrebăm dacă suntem unde trebuie. Aș forma mai mult la copiii 
conștient, constant și repetat, mai mult respectul, cooperarea, 
perseverența, răbdarea, pentru că, prin aceste lucruri, poți ajunge 
să ai succes. Dacă nu îți însușești aceste valori nu poți lucra 
cu succes, inclusiv în rolul de a coordona propria echipă, dacă 
ajungi să ai o afacere. Înțeleg că școala prin curriculum încărcat 
nu oferă timp pentru a te ocupa de educația pentru valori, dar 
până la urmă aș face mai mult educație pentru valori, pentru că 
astfel avem un climat social mai bun și putem munci mai bine.

Părinții se tem adesea să nu repete greșelile parentale 
moștenite de la propriii părinți, alergând spre orice alte 
abordări care i-ar diferenția de practicile tradiționale. Este 
o abordare bună? 

Nu sunt terapeut, dar i-aș trimite la terapeut pentru a diag-
nostica ce nu este în regulă cu această relație cu trecutul. E 
în regulă să fii modern. Să te raliezi unor cercetări moderne 
în educație, e bine să existe o 
evoluție. A respinge cu orice preț 
orice tip de educație tradițională 
este problematic, trebuie văzut 
dacă într-adevăr au fost niște 
lucruri rele, cum ar fi pedepsele 
fizice, în rest, trebuie luat ce e 
bun din trecut.

Psihologia copilului pare 
un domeniu la care se pricepe 
toată lumea, ca la fotbal și la 
politică. Cum recunoaștem 
autenticitatea?

Ca părinte de bună credință 
este bine să cercetezi în plus 
cine îți poate oferi ceva de va-
loare. Trebuie verificat dacă are 
cursuri de psihologie, dacă are 
lucrări publicate în domeniu… 
Aș pune accent pe documenta-
rea minimală, pe verificarea bibliografiei pe care se susțin și mai 
ales pe experiența practică a expertului în domeniul psihoterapiei, 
al psihologiei educaționale… Atunci când există experiență în 
domeniu presupune a avea o formare inițială și experimentarea 
practică a cazurilor. Deși trăim într-o lume tot mai grăbită, mai 
presată de probleme, trebuie să ne facem puțin timp pentru a 
verifica. Părinții devin un fel de părinți taximetriști care își trans-
portă copiii între cursuri. Știu că nu avem timp, dar trebuie să 
scăpăm de superficialitate.

La ce riscuri ne expunem când citim traduceri ale unor 
cărți de specialitate?

Am avut experiențe cu părinți instigați de astfel de literatură 
neserioasă împotriva formării științifice. Noi nu putem opri piața 
liberă, cheia este la cititor. E nevoie de un pic de grijă. Așa cum 
ne alegem mâncarea, trebuie să avem grijă și cu lectura. Așa 
cum ne e teamă că mâncăm mere stropite, de ce nu ne e teamă 
că citim o carte toxică? Ar fi bine să ne educăm stilul de a citi 
în sensul de a nu le lua drept garantate. Dacă s-a publicat nu 

înseamnă neapărat că e bun. Avem de a face cu o piață mare 
în care unii fac afaceri. Poate este o limită a generației crescute 
în ideea de a nu pune la îndoială ceea ce este publicat.

Uneori însă alegerea unui anumit tip de literatură funcționează 
pe baza unei similarități de principii. Adică sunt persoane care 
consideră că unele principii funcționează pentru că și ei au 
aceleași păreri. Părinții nu trebuie să fie perfecționiști, dar nici 
nu trebuie să-și scadă standardele.

Ce impact au emoțiile în dezvoltarea personalității 
copilului? Cum le cultivăm pe cele bune, ce înțelegem din 
cele rele? 

Aș pleda foarte mult să îi învățăm pe copii despre emoții. Noi 
am lucrat foarte mult pe emoții, pe baza cunoștințelor cercetate 
de Ekman în cei 60 de ani de carieră. Jocul „Provocarea emoțiilor” 
lucrează această latură. Am adăugat emoțiile legate de extenuare 
și relaxare. Concluziile noastre arată că foarte mulți copii sunt 
epuizați. Ei se culcă târziu, nu dorm suficient și apoi învață toată 
ziua: școală, afterschool și încă multe alte cursuri. Jucându-se cu 
aceste emoții, ei le conștientizează și le pot observa în viața de 

zi cu zi. E important să îi ajutăm 
pe copii să-și conștientizeze 
emoțiile pentru că așa ajung 
să-și regleze comportamentul 
foarte bine și să performeze 
mai bine în viață, nu doar pe 
performanțe pozitive.

La cursurile pe care le fac 
utilizez exercițiul de a obser-
va pe stradă oamenii fericiți. 
Dacă observația nu se face 
în mall unde oamenii merg 
să mănânce sau să cumpere, 
concluziile sunt aceleași: oa-
menii sunt triști. Probabil că 
oamenii aceștia au și motive 
de bucurie, important e să 
învețe să le conștientizeze. 
De asemenea este important 
să conștientizezi furia pentru a 
putea să o controlezi. Din ce în 
ce mai mulți adolescenți sunt 

anxioși și depresivi, de aceea este esențial să educăm emoțiile. 
Din păcate școala nu acordă suficient timp acestui domeniu, 
în sensul de a forma deprinderi, ca aceea de a sesiza emoții 
și de a-ți autoregla comportamentul. Astfel ne lipsește o parte 
importantă din noi, din a fi mai buni. Când avem de a face cu 
un bebeluș recunoaștem repede emoții, problema intervine 
după ce comunicăm prin limbaj. Părinții care își feresc copiii de 
emoții negative: tristețe, furie fac doar să amâne o problemă 
care oricum se va ivi. Dacă ei cunosc un astfel de loc ferit de 
emoții negative să ni-l spună și nouă. Părinții trebuie să-i învețe 
pe copii să lupte cu agresivitatea, cu eșecul, cu ceea ce vor 
întâmpina. O protecție excesivă nu le va folosi. Deși e bine să 
le asigurăm tot confortul emoțional, trebuie să le spunem că 
viața presupune și dificultăți, că există și eșec, că cei din jur nu 
se comportă cum am dori noi tot timpul și trebuie să învățăm 
să lucrăm cu situațiile acestea.

Interviu realizat pentru Antiparenting.ro de
Dr. Ana-Nicoleta Grigore

Foto: Maria Kuvaieva, fotomodel cu Sindromul Down, 
instagram.com/maria_kuvaieva_model/

http://instagram.com/maria_kuvaieva_model/
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Educația copiilor începe din ceasul zămislirii lor. Embrionul 
aude și simte în pântecele maicii lui. Da, aude și vede cu ochii 
mamei. Percepe mișcările și simțămintele ei, deși mintea lui 
încă nu s-a dezvoltat. Se întunecă chipul mamei, se întunecă și 
el. Se enervează mama, se enervează și el. Tot ceea ce simte 
mama – tristețe, durere, teamă, neliniște – trăiește și el. Dacă 
mama nu dorește embrionul, dacă nu-l iubește, el simte și se 
rănește suflețelul lui, iar aceste răni îl însoțesc toată viața. La fel 
se întâmplă cu simțămintele sfinte ale mamei: când are bucu-
rie, pace, iubire pentru embrion, le transmite tainic și acestuia, 
precum se întâmplă cu copiii născuți.

De aceea trebuie ca mama să se roage mult în perioada 
sarcinii și să iubească embrionul, să mângâie pântecele, să 
citească psalmi, să cânte tropare, să trăiască o viață sfântă. 
Acest lucru este aducător de folos și pentru ea, dar este și o 
jertfă de dragul embrionului, ca să devină copilul ei sfânt, să 

dobândească de la început trăsături sfinte. Ați văzut ce lucru 
delicat este pentru o femeie să poarte în pântece un copil? Câtă 
răspundere și câtă cinste!

O să vă spun ceva legat de alte ființe vii, dar neraționale, și 
o să înțelegeți puțin. În America au făcut următorul experiment: 
în două săli identice, cu aceleași temperaturi, același pământ și 
aceeași umezeală, se plantează flori. Există, însă, o deosebire: 
într-una din săli pun o muzică liniștită, odihnitoare. Rezultatul? 
Ce să vă spun! Florile din această sală prezintă uriașe diferențe 
față de celelalte. Au altă putere de viață, culoarea lor este mai 
frumoasă, iar creșterea cu mult mai grabnică.

Din cartea „Ne vorbește părintele Porfirie” (cap. „Despre 
educația copiilor”), Editura Bunavestire, Galați, 2003, trad. 

Ierom. Evloghie (Theofan) Munteanu
sfantulmunteathos.wordpress.com

Educația copiilor începe din ceasul zămislirii lor

Ghid pentru angajarea 
persoanelor cu Sindrom Down

Acest volum util și interesant, editat de Special Olym-
pics România și coordonat de Gabi Mihaela Comănescu, 
apărut în 2020 la Bragadiru, poate fi găsit la Biblioteca 
Județeană „Christian Tell” Gorj din Tg-Jiu, cât și citit online 
pe specialolympics.ro/resurse/ (R.B.)

Donații / 3,5%
Fie că doriți să ne sprijiniți activitatea sau proiectele 

actuale, fie doriți să dezvoltăm proiecte noi, ne 
puteți ajuta cu o donație, oricât de mică. Orice 

bănuț contează și are valoarea sa, dacă ne gândim 
la pilda biblică referitoare la bănuțul văduvei. De 
asemenea, puteți gratuit să direcționați 3,5% din 

impozit către noi. 
Formular pe asociatiadart.org/donatii. 
Pentru donații prin transfer bancar:

Asociația Down Art Therapy
Cod SWIFT CECEROBU

CUI 34582574
IBAN RO45CECEGJ0130RON0726755
deschis la CEC Bank Sucursala Tg-Jiu 

Contact: 0758.01.01.01.
Vă mulțumim pentru susținere!

Singura școală de balet din România cu secție 
dedicată persoanelor cu Sindromul Down, la Cluj
La Cluj-Napoca, în urmă cu mai mulți ani s-a deschis 

prima școală de dans cu secție dedicată persoanelor cu 
Sindromul Down. Ideea i-a venit unei tinere balerine care a 
dovedit că arta poate fi o metodă de terapie.

Daiana Jelescu, o tânără balerină care a terminat masterul 
la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca era 
de mică pasionată de arta baletului.

Ea a înființat școala Royal Dance Academy, care are și o 
secție de terapie prin balet, din care fac parte mai mulți tineri cu 
sindrom Down. Terapie prin balet – Asociația „Royal Ballet The-

rapy” și Royal Dance Academy este singura școală de dans din 
România care are o secție dedicată persoanelor cu dizabilități. 
Majoritari în trupa lor de balet sunt cei cu Sindromul Down. 

Royal Ballet Therapy este singura asociație din România 
care promovează incluziunea socială la nivel artistic, având ca 
beneficiari dansatori cu dizabilități fizice și psihice, copii proveniți 
din centre de plasament sau din familii defavorizate, precum și 
dansatori profesioniști.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, Daiana a povestit 
motivele care au dus la înființarea acestei școli și cum arta 
dansului, dar mai ales a baletului, poate fi o metodă de terapie.

http://sfantulmunteathos.wordpress.com
http://asociatiadart.org/donatii
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„Pasiunea mea pentru balet am descoperit-o la vârsta de 7 
ani și am fost îndrumată de părinți în direcția artistică, îmi plăcea 
să dansez prin casă, aveam mobilitate și flexibilitate, iar la prima 
mea oră de balet am decis ca asta doresc să fac pe viitor (…). 
Eu am început din timpul facultății o colaborare cu Asociația 
Down – Centrul Educațional «Raluca», ONG care avea benefi-
ciari persoane cu Sindromul Down și căutau o balerină sau un 
instructor de balet care să lucreze cu beneficiarii”, a declarat 
Daiana Jelescu pentru monitorulcj.ro.

Proiectul școlii Royal Dance Academy a început inițial în 
anul 2016, dar a fost deschisă oficial în luna septembrie a anu-
lui 2018 și înseamnă o școală de dans contemporan, modern, 
acrobatic și balet.

„Inițial proiectul a început în 2016, eu lucram cu ei în calitate 
de student, iar în 2018 am deschis o școală în care mi-am integrat 
toți cursanții pe care i-am avut până la ora aceea, inclusiv pe cei 
cu dizabilități și așa s-a creat conceptul de Royal Dance Academy 
care are două secții”, a adăugat Daiana Jelescu.

„Am lucrat cu ei exact cum lucrez cu ceilalți copii”

Potrivit Daianei Jelescu, cursanții cu Sindromul Down au 
vârste cuprinse între trei și 40 de ani, iar cursurile se desfășoară 
la fel pentru fiecare secție.

„Cursurile se desfășoară la fel, indiferent de secție. Practic ei 
(persoanele cu dizabilități – n. red.) lucrează pe aceeași progra-
mă ca și restul cursanților. Eu nu am adaptat programa în funcție 
de dizabilități, fiindcă am pornit de la premisa că au aceeași 
putere de muncă și la vremea aceea când am început cred că 
acesta a fost și norocul meu, nu știam exact cum ar trebui să 
lucrez cu persoane cu dizabilități pentru că nu exista în România 
conceptul acesta. Am făcut exact ceea ce știam mai bine, am 
lucrat cu ei exact cum lucrez cu ceilalți copii”, a declarat Daiana.

În cadrul școlii toate persoanele sunt bine venite, iar copiii 
mici cu Sindromul Down sunt integrați în clasele tipice, pe când 
cei de 30-40 de ani au o clasă specială pentru avansați.

„În principiu cei care au deja o vârstă înaintată, noi avem 
cursanți de 30-40 de ani cu Sindromul Down, au o grupă sepa-
rată pentru că sunt destul de mulți și lucrează la un nivel destul 
de avansat, iar cei care sunt mici se pot integra în grupurile de 

copii tipici”, a transmis Daiana Jelescu.

Soliștii trupei „Terapie prin Balet”, primii balerini cu 
dizabilități din lume care au dansat pe o scenă de Operă

Soliștii trupei „Terapie prin Balet” au devenit primii balerini 
cu dizabilități din lume care au dansat pe o scenă de Operă. 
Aceștia au reușit să lupte pentru incluziunea socială și au reușit 
să demonstreze celor din jur că nimic nu este imposibil dacă 
îți dorești. Dansatorii au colaborat cu Opera Maghiară de Stat 
în spectacolul „Connected”, organizat de Melinda Jakab, cât și 
cu Opera Națională Română în spectacolul „Flautul Fermecat”, 
regizat de Ina Hudea, și cu Academia de Muzică „Gheorghe 
Dima” pentru diferite reprezentații.

Școala de dans Royal Dance Academy a luat cu asalt lumea 
artistică și s-a bucurat de succes din prima clipă. La mai puțin 
de un an de la înființare, trupele școlii se bucurau de succes și 
în afara granițelor, dansând în orașe precum Verona și Chișinău.

„Prima dată au fost pe scena Academiei de Muzică după șase 
luni de la antrenamente. În România au dansat pe scena Operei 
Maghiare din Cluj-Napoca în cadrul spectacolului meu pentru 
licență, pentru că eu mi-am dat licența din Terapie prin balet. În 
2018, după ce am înființat Royal Dance Academy, am avut primul 
turneu oficial în Chișinău unde le-am oferit un spectacol unde au 
dansat atât cei cu dizabilități, cât și ceilalți copilași. Tot în anul 
2018 am dansat la Verona la un eveniment organizat la nivel 
mondial cu ONG-uri din întreaga lume, iar noi am fost pe partea 
de incluziune artistică și activități artistice în cadrul persoanelor 
cu dizabilități”, a declarat Daiana.

Asociația, implicată în mai multe acțiuni caritabile

Banii din spectacolele organizate de Royal Dance Academy 
sunt donați pentru diverse cauze sociale. De exemplu, ei au 
organizat un spectacol caritabil pentru a susține campania cu 
numărul 12 a celor de la Beard Brothers. Campania respectivă 
avea ca scop achiziționarea unei ambulanțe de tip C pentru 
SMURD Cluj-Napoca. 

„Am încercat în așa fel să facem încât cei cu dizabilități pe 
care îi susținem și lumea care ne susține pe noi să înțeleagă că 
este important ca toți să contribuim la societate, deoarece facem 
parte din ea. Nu am vrut ca oamenii să ne privească precum o 
asociație care cere, am vrut să ne privească precum o societate 
care și oferă. Am învățat cât este de important să te folosești de 
instrumentele pe care le ai, în cazul nostru fiind vorba despre 
artă, ca să faci pe porțiunea ta o lume mai bună. Acuma recent 
am organizat un spectacol caritabil pentru Spitalul Județean de 
Urgență. În trecut am colaborat cu Asociația Beard Brothers pentru 
achiziționarea unei ambulanțe de tic C pentru SMURD, înainte să 
fim oficial pe piață am organizat spectacol pentru Spitalul Clinic de 
Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București și 
continuăm să facem acțiuni caritabile”, a transmis Daiana.

Daiana Jelescu își dorește ca acest proiect și această școală 
de balet să se extindă la un nivel cât mai mare, însă pentru rea-
lizarea lui trebuie să fie mai multe persoane implicate. 

(monitorulcj.ro)

Special Olympics România a marcat 54 de ani de la fondarea 
mișcării Special Olympics International prin trei evenimente de 

Incluziune care au avut loc între 22-24 iulie
* Vineri, 22 iulie, s-a desfășurat Competiția de Bocce 

Special Olympics la care au participat 70 de sportivi 
* Vineri, 22 iulie, Arcul de Triumf, clădirea emblematică 

Globalworth Tower, Fântânile urbane din Piața Unirii și edificii 
din țară au fost iluminate în roșu, un clip cu imagini ale campi-
onilor Special Olympics România a rulat pe magazinul Cocor.

* Vineri, 22 iulie - Duminică, 24 iulie s-a desfășurat 
Forumul Familiilor Special Olympics unde au participat 
reprezentanți ai familiilor sportivilor din toată țara care au 
discutat cu medici specialiști despre provocarea problemelor 
de sănătate la copiii și tinerii cu dizabilități intelectuale. 
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București, 25 iulie 2022 – Între 22-24 iulie, Fundația 
Special Olympics România a celebrat cei 54 de ani de 
la fondarea mișcării Special Olympics de către Eunice 
Kennedy Shriver, prin trei evenimente de Incluziune: ILU-
MINAT PENTRU INCLUZIUNE, COMPETIȚIA DE BOCCE, 
FORUMUL FAMILIILOR.

În București, Arcul de Triumf - monument istoric, clădirea 
emblematică Globalworth Tower, Fântânile urbane din Piața 
Unirii și sediul Special Olympics România au fost iluminate 
în roșu vineri, 22 iulie, în semn de susținere a incluziunii 
sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale. Pe tot par-
cursul zilei de vineri, un videoclip de prezentare a sportivilor 
Special Olympics, campioni naționali și mondiali, a rulat pe 
ecranele Centrului Comercial Cocor (https://bit.ly/3J4qtb1).

În țară, partenerii noștri, Districtul Lions 124 România și 
Cluburile: Lions Bistrița, Lions Alba Iulia, Lions Arad 2007, 
Lions Arad, Lions Deva Sarmizegetusa, Lions Deva De-
cebal, Lions Bistrița, Lions Timișoara Diamond, Lions Ora-
dea, Lions Orăștie, Lions Club Constanța Balkanica s-au 
alăturat demersului de incluziune, iluminând în roșu clădiri 
reprezentative, repere culturale și sociale din localitățile 
lor. Postările cu imagini pot fi urmărite pe Facebook după 
haștag-ul #IluminatPentruIncluziune2022.

Evenimentul este unul cu tradiție pentru Special Olym-
pics România și este celebrat începând cu anul 2018, 
marcând anul acesta 54 de ani de când mișcarea Special 
Olympics luptă la nivel global pentru înlăturarea discriminării 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și pentru crearea 
unei societăți incluzive.

Mulțumim Administrației Monumentelor și Patrimoniului 
Turistic (din cadrul Primăriei Capitalei) pentru acordul de 
a ilumina monumentul Arcul de Triumf în culoarea roșie.

Mulțumim Fundației Globalworth, Districtului Lions 124 
România și cluburilor Lions pentru că s-au alăturat acestei 
inițiative.

Suntem recunoscători Centrului Comercial Cocor pentru 
amabilitatea de a furniza imagini cu sportivii Special Olym-
pics România pentru cel de-al V-lea an consecutiv.

Mulțumim Apa Nova pentru amabilitatea de a ilumina în 
roșu Fântânile din Piața Unirii.  

Forumul Familiilor Special Olympics România

Între 22-24 iulie 2022, s-a desfășurat Forumul Familiilor 
Special Olympics, locul unde părinții se întâlnesc și pot 
pune întrebări medicilor de familie sau specialiștilor în psi-

hoterapie, stomatologie, diabet, nutriție, ORL, oftalmologie.
Cei aproximativ 30 de participanți din București și din 

țară au aflat răspuns la dileme legate de starea de sănă-
tate post-pandemie. S-a discutat și despre competițiile 
Special Olympics care se vor organiza începând cu luna 
septembrie.

Forumul Familiilor a fost finanțat de Lions Clubs Inter-
national și Toyota.

La Competiția de Bocce au participat 70 de sportivi Spe-
cial Olympics, evenimentul fiind organizat la Baza Sportivă 
Motivation, din Bragadiru, jud. Ilfov. Ei s-au bucurat de par-
ticipare, premiere, reîntâlnirea cu prietenii lor. Evenimentul 
s-a desfășurat cu sprijinul financiar al Toyota. Partenerul 
tehnic al competiției a fost Hervis Sports&Fashion.

„A fost un tur de forță pentru participanții la evenimentul 
Iluminat pentru Incluziune. Unii dintre cei veniți din țară au 
participat la competiția de Bocce, apoi au fost la Arcul de 
Triumf, la Fântânile de la Unirea și la Cocor, iar sâmbătă 
și duminică au fost alături de noi la Forumul Familiilor. 
Mulțumim tuturor celor care s-au alăturat mișcării Special 
Olympics și au celebrat persoanele cu dizabilități inte-
lectuale. Împreună cu asociațiile din țară am stabilit noi 
parteneriate și am planificat evenimente care să vină în 
sprijinul BRAVILOR”, a declarat Viorel Mocanu, Director 
Sportiv Special Olympics România.

Despre Special Olympics România

Special Olympics este o mișcare globală care valorifică 
potențialul uman prin puterea transformatoare a sportului. 
Special Olympics ajută persoanele cu dizabilități inte-
lectuale să fie acceptate și implicate ca membri activi ai 
comunităților din care fac parte, pentru a crea o societate 
respectată și incluzivă pentru noi toți. Folosind sportul drept 
catalizator, împreună cu programele colaterale de sănătate 
și educație, Special Olympics luptă împotriva pasivității, 
a nedreptății și a intoleranței. În România, din anul 2003, 
Special Olympics a ajutat, până în prezent, peste 27.000 
de copii, tineri și adulți cu dizabilități intelectuale să fie 
cetățeni activi ai comunității. Special Olympics România își 
dorește să ajungă la fiecare dintre aceștia și la familiile lor 
prin competiții sportive, activități educative în școli, cursuri 
de formare pentru antrenori, evaluări ale stării de sănătate, 
evenimente de strângere de fonduri și prin soluții sustena-
bile pentru creșterea angajabilității persoanelor adulte cu 
dizabilități intelectuale.

Special Olympics România publică informații actualizate 
pe website-ul oficial (www.specialolympics.ro), pagina de 
Facebook (facebook.com/specialolympicsromania/), Insta-
gram (instagram.com/specialolympicsromania/), Youtube 
(https://bit.ly/3PGJPEL).  

(...) Pentru detalii: Oana Grecea, responsabil comuni-
care și PR la Special Olympics România

E-mail: o.grecea@specialolympics.ro sau telefon: 
0722.544.601.

Text și foto: MagazinCritic.ro

http://facebook.com/specialolympicsromania/
http://instagram.com/specialolympicsromania/
https://bit.ly/3PGJPEL
http://MagazinCritic.ro 
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O fetiță de 11 ani cu sindrom Down din Macedonia de Nord a 
mers luni la școală însoțită de președintele țării, după ce părinții 
colegilor au refuzat să-și mai lase 
copiii în clasă cu ea. Președintele 
Stevo Pendarovski a dus-o pe 
micuța Embla de mână la școală.

Embla merge la școala din 
localitatea Gostivar, la 70 km vest 
de capitala Skopje. La reîntoarce-
rea la școală pentru semestrul al 
doilea, după vacanță, Embla s-a 
trezit singură în clasă, după ce 
părinții colegilor au venit și și-au 
luat copiii acasă. Părinții informa-
seră școala că fetița ar fi agresivă 
și nu vor să mai învețe în clasă 
cu copiii lor. Președintele țării a 
vizitat casa fetiței și a mers cu 
ea de mână la școală, afirmând: 

„Copiii cu dezvoltare atipică nu trebuie doar să se bucure 
de drepturile lor, ci și să se simtă egali și bineveniți în lumea 

care le aparține în mod natural, băncile și curtea școlii. Este 
obligația noastră, ca stat, dar și ca indivizi, iar elementul-cheie 

în această misiune comună 
este empatia. Ea va ajuta copiii 
precum Embla, dar ne va ajuta 
și pe noi să învățăm de la ei cum 
să ne bucurăm cu adevărat, să 
împărtășim și să fim solidari.”

Pes te  90% d in  cop i i i 
diagnosticați cu sindrom Down 
înainte de naștere sunt avortați, 
de parcă un copil fără sindrom 
Down născut ulterior ar putea 
să-i suplinească. Fiecare per-
soană este unică și irepetabilă 
începând chiar de la concepție. 
Părintele Dumitru Stăniloae scria 
că din primul moment al conce-
perii omului el este înzestrat cu 

chipul nemuritor al lui Dumnezeu.
stiripentruviata.ro

Pe strada Lipscani nr. 104, la parterul unei clădiri aflate pe 
colț, privirile îți cad pe interiorul unui salon cochet, cu multe obiec-
te de porțelan, delicate, alb și roz. Este Fitoceainăria SanThe(1), 
redeschisă la începutul lunii iulie (2021 - n.n.) ca proiect dedicat 
incluziunii sociale a tinerilor cu Sindrom Down.

Deschiderea ei ne-a bucurat în mare măsură pentru că, 
asemenea celorlalte experiențe de angajare sau exersare a 
abilităților de lucru a tinerilor cu Sindrom Down (din proiectul 
,,Angajați, NU Asistați!”), atrage atenția atât familiilor, cât și 
angajatorilor despre potențialul acestor persoane.

Fitoceainăria SanThe (locul 1 în cadrul Great Initiatives 
al EU for Trisomy 21 - n.n.) este un proiect de parteneriat 
dintre Asociația Down Plus București (colaborator în proiectul 
,,Angajați, NU Asistați!”) și Direcția Generală de Asistență Soci-
ală a Municipiului București (DGASMB). Aici fac voluntariat 32 
de tineri cu Sindrom Down - câțiva dintre ei parte a proiectului 
,,Angajați, NU Asistați!”, care asistă și ajută în ture de câte doi, 
timp de trei ore, iar rândul le vine de două ori pe lună. Programul 
ceainăriei este de joi până duminică, în intervalul orar 14.00 - 
20.00, iar voluntarii se ocupă de servirea produselor comandate 
din meniu, fiind prezenți în ceainărie prin rotație, doi de la 14.00 
- 17.00, alți doi de la 17.00 - 20.00, în fiecare zi.

Despre proiect și despre tinerii implicați aici am stat de vorbă 
cu Georgeta Bucur, președintele Asociației Down Plus București. 
Prima idee încolțită de testare a abilităților a fost la o cantină 
socială, unde tinerii puteau încerca servirea persoanelor asistate. 
Doar că acolo veneau persoane din toate categoriile sociale și 
exista riscul ca înțelegerea și toleranța să nu fie potrivite. După 
alte câteva gânduri și frământări, a luat în calcul și Fitoceainăria 

Macedonia de Nord: Președintele a dus-o de 
mână până la școală pe o fetiță cu sindrom 

Down marginalizată de colegi

,,Ceainăria SanThe a făcut minuni și pentru 
tineri, dar și pentru părinți” – Georgeta Bucur, 

președinte Asociația Down Plus București
care stătea închisă. A preluat-o printr-un protocol cu Primăria 
Capitalei prin DGASMB, pe o perioadă de un an de zile.

„Ceainăria SanThe a făcut minuni și pentru tineri, dar și pentru 
părinți”, ne-a povestit domnia sa. S-au creat prietenii între mame, 
tinerii au un nou loc de socializare, mulți dintre ei și-au arătat 
potențialul. „Părinții au înțeles că nu le stric dosarul de pensie al 

copiilor lor, că e vorba de voluntariat și din partea lor, pentru că îi 
însoțesc în acest loc și stau cu ei pe parcursul celor trei ore. De 
regulă, mamele se află dincolo de tejghea, prepară cafelele sau 
ceaiul, iar tinerii servesc, strâng, spală și ajută dacă vor și dacă pot 
la curățenia finală”, mai spune Georgeta Bucur. O muncă de echipă, 
exersată de cei din Asociație de-a lungul timpului și al taberelor de 
pregătire în care merg tinerii. Georgeta Bucur își amintește cum, 
în multe din deplasările cu membrii Asociației, au învățat împreună (1) https://bit.ly/3T6OhiN – pagina lor de Facebook, n.n.

https://bit.ly/3T6OhiN 
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Rusul Evgheni Anisimov își crește singur fiul și lucrează 
pentru conștientizarea societății cu privire la copiii cu afecțiuni 
de sănătate. Soția sa a divorțat, pentru că nu a vrut să crească 
băiețelul lor cu Sindrom Down.

După ani de încercări, cei doi fuseseră foarte bucuroși să 
afle că, în sfârșit, vor avea un copil.

Mișa s-a născut în august 2018 și a fost imediat diagnosticat 
cu Sindrom Down. Cei doi au fost șocați, iar Anisimov recunoaște 
că a părăsit spitalul în lacrimi, așa cum fac majoritatea părinților 
în astfel de situații.

Totuși, tatăl a decis să-i ofere lui Mișa cea mai bună viață 
posibilă, chiar dacă soția nu era de acord. Mama ar fi vrut să 
plaseze copilul spre adopție, dar soțul a încercat să o încurajeze 
să-l crească împreună cu el. În cele din urmă, aveau copilul după 
care tânjiseră, iar el nu avea de gând să se despartă de Mișa 
doar pentru că nu era bebelușul perfect pe care și-l imaginaseră. 
Totuși, soția a cerut divorțul și i-a părăsit. 

Anisimov a reușit să găsească sprijin la cei din jur: propria 
mamă l-a ajutat să-l crească pe Mișa, prietenii s-au implicat, iar 
copilul a primit lapte matern de la mame donatoare.

Tatăl a putut să ia concediu de paternitate și a învățat să aibă 
grijă de Mișa. Acum băiatul merge la școală și la logoped. Tatăl și 
fiul se descurcă bine, iar Anisimov folosește rețelele de socializare 
pentru a împărtăși povești despre alte familii de copii cu dizabilități.

Rusul nu este singurul tată dispus să-și crească singur copilul 
cu Sindromul Down. 

Samuel Forrest și soția sa, Ruzan Badalyan, la nașterea 
primului lor copil, Leo, au aflat că acesta avea Sindromul Down. 
Tatălui, originar din Noua Zeelandă, i se părea că fiul său era 
perfect. Dar în Armenia este rușinos să ai un copil cu dizabilități. 
Aceștia sunt dați la orfelinat. 

După ce tatăl a refuzat să-și dea copilul spre a fi crescut 
de stat, soția a cerut divorțul. Din fericire, neozeelandezul a 
organizat o campanie pentru a obține sprijinul necesar ca să 
se stabilească împreună cu fiul în Noua Zeelandă. Soția și-a 
reconsiderat decizia, a anulat divorțul, iar acum familia este 
împreună în Noua Zeelandă. 

Este normal ca părinții să se întristeze atunci când află că au 
un copil cu o afecțiune de sănătate, dar în țările în care un astfel 
de diagnostic este considerat o rușine pentru familie, acești copii 
sunt adesea lăsați în orfelinate ani de zile. Mulți dintre ei mor 
prematur, în timp ce alții îmbătrânesc în orfelinat și sunt trimiși 
la case pentru adulți cu dizabilități. Unii își găsesc un cămin la 
familii adoptive din Statele Unite. 

Sunt două exemple de tați care și-au asumat copiii, opu-
nându-se presiunii sociale de a-i abandona, doar pentru că 
societatea nu-i consideră perfecți și egali în drepturi cu ceilalți 
copii și cu toți ceilalți oameni. 

(stiripentruviata.ro)

Adelina Fronea a trecut prin experiența unui avort când 
avea 19 ani. Prima mărturie(1) a făcut-o la evenimentul „Ba-
bies Go to the European Parliament”(2), o inițiativă din 2019 
a Alexandrei Nadane. De atunci, a simțit nevoia să facă mai 
mult, să facă ceva concret. Așa s-a născut organizația Life 
Call, care nu se mulțumește doar să promoveze valoarea 
vieții, ci sprijină și concret nașterea de copii, prin ajutorul 
oferit mamelor pentru a depăși criza de sarcină.

Adelina Fronea este psihoterapeut. Ea a renunțat la postul 
de Director de Resurse Umane într-o companie cu peste o mie 
de angajați pentru a înființa Life Call. O altă lucrare pe care și-a 
asumat-o în ultimii ani a fost să susțină seria de conferințe „De 

ce merită să aștepți”, în care le explică tinerilor de ce este bine 
să nu-și înceapă viața sexuală înainte de căsătorie.

- Când și de ce ai înființat LifeCall?
- Adelina Fronea: LifeCall a fost înființat în noiembrie 2019. 

Este o inițiativă care a dospit vreo cinci ani până să prindă 
viață. La început, eu aveam o altă traiectorie profesională și 
preocupări ușor diferite. Lucram în mediul de afaceri, eram 
Director de Resurse Umane într-o companie cu peste 1200 de 
angajați și nu aveam de gând, neapărat, să pornesc un astfel 
de proiect, deși mi se tot sugera că aș fi potrivită pentru asta. 

Am rezistat ideii până în 2018, când s-a întâmplat ceva 
suficient de puternic în viața mea, încât să îmi dau seama că 
eu nu îmi înmulțesc așa cum trebuie talanții pe care îi am. A 

Cum a ajuns un tată să-și crească singur 
fiul cu Sindrom Down

Adelina Fronea și Life Call: De la propria 
criză de sarcină la înființarea unei 

organizații de sprijin pro-viață

să se gospodărească, să pună masa, să așeze produsele în frigi-
der, să gătească, să strângă. Abilități care au fost utile în această 
experiență de ceainărie, dar care au fost din nou exersate cu două 
luni înainte de deschidere. Complementar, în proiectul nostru de 
angajare din cadrul inițiativei #ShiftVieti, tinerii au fost învățați să se 
prezinte la interviu, cum să-și scrie CV-ul, cum să se îmbrace, cum 
să procedeze când nu știu sau nu au înțeles ceva.

La Fitoceainăria SanThe parte din clienți vin special să cunoas-
că tinerii cu Sindrom Down. Unii vin chiar din alte orașe ale țării, 

părinți de copii cu Sindrom Down, cu speranțe în suflet pentru un 
viitor mai bun. Vin să vadă că se poate. Că e real, că Incluziunea 
există. Pe lângă aceștia, ceainăria și-a deschis porțile unor seri 
muzicale, în care diferiți artiști performează în fața unui public 
divers, iar tinerii cu Sindrom Down sunt mândri și încântați să îi 
servească. Puteți încerca spațiul lor cu o rezervare prealabilă, le-ați 
da prilejul tinerilor să se simtă utili și ați contribui, printr-o donație, 
ca astfel de inițiative să supraviețuiască și să se înmulțească.

specialolympics.ro
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fost un moment în care am știut și am simțit că drumul meu 
este altul și că e momentul să ajut femeile care se află în criză 
de sarcină. A fost un moment de genul: „Doamne, facă-se voia 
Ta, și nu a mea!”, și …m-am „aruncat”.

- Ce tipuri de activități desfășurați?
- Adelina Fronea: Pe lângă activități de advocacy, parti-

cipare la conferințe sau ateliere educaționale în școli, oferim 
și consiliere psihologică femeilor aflate în criză de sarcină, 
asistență socială, ajutor material și financiar în funcție de nevoi, 
precum și informare privind perioada celor nouă luni de sarcină 
și la ce se pot aștepta viitoarele mămici după ce nasc.

- Care este cel mai impresionant lucru pe care ți l-a 
spus una din personalitățile intervievate pe problematica 
pro-viață?

- Adelina Fronea: Cred că fiecare în parte a avut ceva care 
m-a emoționat profund și mi-a întărit ideea că drumul pe care 
am pășit este cel mai potrivit.

Dacă ar fi să aleg cel mai important lucru pe care mi l-a spus 
cineva într-un interviu, ar fi ceea ce mi-a spus medicul Andreas 
Vythoulkas(3): „Viața este un dar de la Dumnezeu. Din punctul 
meu de vedere, lucrurile sunt destul de simple, doar că de foarte 

multe ori noi încercăm să le facem mai complicate, depinde cum 
vrem să le prezentăm. Din momentul în care avem un embrion, 
din momentul respectiv avem viața. De la primele două celule, 
din momentul în care se formează embrionul, avem viața.”

- În afară de advocacy, oferiți și sprijin concret? Câți 
copii ați salvat de la avort?

- Adelina Fronea: Partea de advocacy ne-am asumat-o 
pentru a contribui la consolidarea unei culturii a iubirii și a vieții și 
pentru a întări credibilitatea LifeCall. Este un subiect polarizant 
și e important ca oamenii să aibă încredere că ceea ce facem 
chiar merită o atenție specială și nu ignorăm nici unul dintre 
aspectele importante.

Sprijinul concret pe care îl oferim diferă de la caz la caz. 
Sunt unele femei care au nevoie doar de consiliere psiho-
logică pentru a depăși faza de criză emoțională și pentru a 
vedea de fapt clar care este drumul firesc. Sunt alte femei 
care, pe lângă consiliere, au nevoie de ajutor material și/sau 
financiar și noi îl oferim. Nu mai spun de analize medicale, 
consultații și alte lucruri care pot lungi și ele destul de mult 
lista de cheltuieli.

Activitatea operațională a LifeCall a început în primăvara 
anului 2021, cumva în plină pandemie. Până atunci ne-am 
pus la punct cu ce anume vrem să facem și cum și am strâns 
donații pentru a începe să și implementăm proiectele și pentru a 
susține femeile în criză de sarcină. Primele cazuri au apărut în 
martie 2021. Până acum știm de trei copilași care s-au născut 
ca urmare a intervențiilor noastre directe și de încă trei care 
sunt pe drum să se nască.

De ce spun că știm de ei… pentru că în urma materialelor 
difuzate avem cunoștință de femei care au depășit criza de 

sarcină doar vizionându-le și urmărindu-ne pe canalele de 
socializare. Deci nu aș ști să dau un număr exact. Însă mă 
bucură când ajung la mine informații sau mesaje cum că, în 
urma vizionării unui interviu sau a unei conferințe, au ales să 
păstreze copilașul și îmi mulțumesc pentru asta. Una din mă-
mici, acum deja așteaptă al doilea bebe. Vedeți cât de important 
e cuvântul: poate să zidească sau să distrugă!

- Despre mamele în criză de sarcină ce ne poți spune? 
Unele dintre cele cu care vorbiți nu ajung să aleagă viața 
pentru copilul lor. Care sunt motivele?

- Adelina Fronea: Cele care ajung la noi cu 1-2 zile înainte 
de programarea la avort sunt destul de greu de întors din drum. 
Inima lor deja este prea împietrită. Sau intră într-o viziune de 
tip „tunel”, ajung să creadă că există doar „o singură opțiune”, 
care este avortul.

Or, tocmai asta este problema. Că societatea sau cultura 
în care trăim, care este din păcate o cultură a egocentrismului, 
ne transmite, prin diverse media, mesajul că există „o singură 
opțiune” atunci când ne confruntăm cu o criză de sarcină. Și 
această „unică opțiune” este, în mod invariabil, avortul.

Or, exact acesta este mesajul organizației LifeCall - și al 
mișcării pro-viață, în general. Mesajul este că, pe de o parte, 
nu există doar „o singură opțiune”, chiar dacă teama sau pre-
siunea celor din jur sau presiunea culturală și a mass-media 
într-acolo par să ne conducă. 

Prin LifeCall le oferim femeilor opțiunea să aleagă viața, atât 
prin consiliere, cât și prin sprijin concret, după cum am arătat. 
Pe de altă parte, „opțiunea” care este prezentată de regulă 
drept „singura opțiune” are multe costuri ascunse, despre care 
nu se vorbește, și, dincolo de moartea fătului sau a copilului, 
ea poate avea consecințe dramatice inclusiv pentru femei: de 
la depresii, la sindromul aniversării și chiar la suicid.

Dacă stăm să gândim lucrurile cu o minte rece, sau să le 
simțim cu o inimă caldă, o să vedem că singura opțiune este 
de fapt aceasta: să alegem viața pentru copiii noștri. Interesul 
femeii însărcinate nu poate să fie separat, în nici un fel, de 
interesul copilului.

Motivele pentru care femeile ajung să nu aleagă viața sunt în 
principal: amenințarea partenerului că le va părăsi, amenințarea 
părinților că nu le vor susține și că sunt o rușine dacă nasc, 
mai ales fiind prea tinere sau necăsătorite, lipsuri materiale și 
financiare, carieră, mediu violent, frica de a fi părinte.

- Vorbește-ne puțin despre psihologia crizei de sarcină. 
Cum să vorbim cu o femeie aflată în această situație? Cum 
să o liniștim?

- Adelina Fronea: În primul rând, o femeie aflată în criză de 
sarcină se confruntă cu o frică foarte puternică că nu ar putea 
face față circumstanțelor de viață: mâniei partenerului dacă va 
afla (mai ales dacă nu își dorește un copil), mâniei părinților 
(care i-au spus de nenumărate ori că un copil îl poți avea doar 
dacă ești căsătorită sau alături de cine trebuie), lipsurilor finan-
ciare și materiale sau o carieră care ar trebui pusă în așteptare. 

Ei bine, imaginația începe să îi joace feste și poveștile des-
pre ce ar putea să se întâmple mai rău îi cuprind mintea până 
la disperare, așa că ea crede că dacă face avort, va scăpa de 
starea ei emoțională pe care nu o mai poate gestiona.

De fapt și de drept, femeia în aceste momente trăiește 
un sentiment al singurătății și al lipsei de siguranță. Numai la 
gândul că va putea fi victimizată de cei din jur, pe fondul unei 
stime de sine scăzute, ea nu crede că poate să facă față sau 
să gestioneze ce își imaginează ea că se va întâmpla.

De aceea, primul pas în consilierea sau sprijinul femeii în 
criză de sarcină este ca, prin conversația cu ea, să îi trans-



11ZÂMBET DE COPIL, Anul 7, nr. 13, august 2022

Periodic gratuit cu apariţie semestrială, în tiraj de 21 exemplare

mitem sprijin și suport, siguranță și încredere și, apoi, pas cu 
pas, să o ancorăm în realitate și în ce este posibil, dincolo de 
circumstanțe. Să îi arătăm că nu este singură, că va avea, pe 
parcursul sarcinii și după, un sprijin concret. Acesta este un 
factor critic care atârnă decisiv în balanță și care, de regulă, 
poate înclina balanța în direcția alegerii firești – a vieții.

Abia apoi putem vorbi despre sarcina ei, despre bebelușul 
care crește în burtica ei. Abia apoi putem face planuri. Până 
nu aducem siguranța și confort emoțional, orice demers poate 
să eșueze.

Dacă acest prag este depășit, ea va putea să se conecteze 
cu faptul că în uterul ei nu se află doar un „produs de concepție” 
sau ceva care îi dă grețuri și amețeli - și că acolo, în pântecul 
ei, a apărut o viață, un copil, o ființă umană vie. Care este 
chiar copilul ei.

În cazuri extreme, dacă inima femeii nu se întoarce, îi putem 
arăta, într-un mod cât mai concret, și care sunt consecințele 
pe care avortul le poate avea asupra ei, a mamei - deoarece 
este clar că femeia nu conștientizează sau nu este interesată 
de consecințele pe care avortul îl poate avea asupra copilului, 
adică de faptul că acesta își pierde viața. O astfel de abordare 
este însă riscantă, deoarece poate distruge canalul de comu-
nicare cu respectiva femeie și nu o recomand.

Este atât de importantă misiunea unor asociații precum 
LifeCall, care oferă și sprijin material femeilor însărcinate, pe 
durata sarcinii și doi ani după nașterea copilului, și în același 
timp le ajută să își refacă viața și să își găsească un loc de 
muncă, pentru a putea să aibă grijă de ea și de copil.

- Și, în primul rând, cum să ne depășim noi propriile 
limite? Unii se tem să intre în intimitatea persoanei sau 
trebuie să facă un efort mare să se mobilizeze pentru a fi 
alături de cineva.

- Adelina Fronea: Este adevărat, și unii spun că „este 
alegerea fiecăruia” și că „nu trebuie să ne amestecăm noi”.

Însă, pe de altă parte, dacă noi am trece printr-o astfel de 
criză, dacă ne-am afla într-un astfel de moment de cumpănă 
și de derivă, ne-ar plăcea ca ceilalți să se dea în lături și să se 
ferească să ne ajute?

Cred că orice femeie își dorește ca, într-un astfel de mo-
ment, să aibă pe cineva lângă ea care să fie dispus să o asculte 
și să îi spună o vorbă bună. Și, dincolo de furtuna emoțională 
specifică crizei de sarcină, cred că orice femeie își dorește de 
fapt să audă că este susținută și sprijinită și să audă adevărul: 
că înăuntrul ei a luat naștere o nouă viață, că acolo se află o 
ființă umană. 

Legătura emoțională dintre mamă și copil începe să se dez-
volte încă de la momentul concepției, însă din cauza presiunii 
celorlalți și a emoțiilor, sau a fricilor și pornirilor contradictorii, 
sau a lipsei de experiență, o femeie poate nu este conștientă 
imediat de acest lucru. Întărind faptul că în pântecele femeii a 
luat naștere un copil, o ființă umană unică și irepetabilă, întărim 
de fapt un adevăr natural, pe care chiar Dumnezeu l-a pus în 
inima femeii.

Așadar, nu trebuie să ne fie teamă să fim alături de o femeie 
în criză de sarcină, dacă în acest fel putem să ajutăm nu doar 
mama, ci și copilul – salvându-i viața. Dincolo de aceasta, este 
datoria noastră să exprimăm, când avem ocazia, două ade-
văruri fundamentale – că un copil este o ființă umană unică și 
irepetabilă, încă din momentul concepției, și că interesul mamei 
nu poate fi în nici un fel separat de cel al copilului. Ceea ce 
spunem, de fapt, este că nu există doar „o singură alegere”, 
care este avortul. Și că alegerea bună este la îndemâna noastră 
- Dumnezeu ne-a dat sau ne va da, indiferent de circumstanțe, 

puterea și resursele să alegem viața.
- De ce crezi că avortul rămâne atât de adânc îngropat 

în istoria familiilor și femeile nu vorbesc despre el? Cum 
le putem convinge să vorbească, pentru a ajunge mărturia 
lor și la alte femei în situații similare?

- Adelina Fronea: Din păcate, comunismul a înrădăcinat 
în mentalitatea societății românești o mentalitate pro-avort. Să 
ne amintim că primul regim din lume care a legalizat avortul 
„la cerere” fără nici o restricție a fost regimul bolșevic, în Rusia 
anului 1920. Cea mai liberală și „progresistă” legislație cu privire 
la avort au introdus-o în istoria lumii bolșevicii. 

Primul regim care a legalizat avortul „la cerere” în România 
a fost regimul Gheorghiu-Dej, în 1957, în timpul epocii staliniste, 
într-o perioadă în care în Occident avorturile încă erau interzise. 
Occidentul, „lumea liberă”, s-a remarcat prin faptul că a insistat 
să rămână fidel moralei clasice, care desemna avortul drept 
crimă, până în anii ’70.

În România, peste 20 de milioane de copii au căzut victime 
avortului, din 1957 (anul „liberalizării” staliniste) până în prezent. 
Așadar, încă o dată populația României. Suntem în continuare 
o țară aflată în top 10 țări la rata de avort din Europa, conform 
Organizației Mondiale a Sănătății.

Așadar, avortul reprezintă o traumă majoră pentru foarte 
multe femei și familii din România - probabil că majoritatea 
familiilor din România au în trecutul lor povești legate de avort. 
Povești care rămân îngropate tocmai deoarece ele reprezintă 
traume, și au consecințe dramatice, după cum arată multe ca-
zuri pe care le cunoaștem, atât asupra femeilor, cât și asupra 
familiilor.

Nu este ușor să îți calci pe inimă și să vorbești public despre 
astfel de povești, adesea cutremurătoare. Totuși, mărturiile fe-
meilor care au trecut prin astfel de situații sunt foarte importante. 
Întâi, pentru că arată că aceste femei au trecut printr-o schimba-
re a inimii și regretă avortul – și adesea se implică în mișcarea 
pro-viață tocmai din dorința de a îndrepta cumva răul făcut în 
trecut. În al doilea rând, pentru că ele descriu consecințele pe 
care avortul le poate avea asupra femeilor și familiilor - unele 
femei spun că nu este zi în care să nu se gândească la copilul 
pe care l-ar fi avut și să nu regrete decizia proastă pe care au 
luat-o. Altele povestesc cum au decis să avorteze presate fiind 
de partener sau de soț, iar apoi s-au despărțit și au pierdut 
astfel și copilul și relația respectivă. În al treilea rând, astfel de 
mărturii le pot încuraja, într-un mod pozitiv, pe alte femei să 
aleagă viața – de exemplu, sunt mărturii ale unor femei care, 
după o primă alegere proastă, au regretat și au ales să aleagă 
viața pentru următorii copii. 

Mărturiile de acest fel ne dau dimensiunea umană a avortu-
lui și ne arată că, deși toți putem greși într-un anumit moment, 
ne putem ridica și putem să alegem viața – ajutându-i și pe 
alții să aleagă viața.

- Tema Marșului pentru viață(4) din acest an este „Ega-
litate, echitate și sprijin - din prima secundă și întreaga 
viață”. Ce prilej de reflecție îți oferă aceasta?

- Adelina Fronea: Tema ediției de anul acesta a Marșului 
pentru viață ne aduce, pe de o parte, în atenție adevărul fun-
damental că orice copil este o ființă unică și irepetabilă, încă 
din prima secundă.

Pe de altă parte, viața este un lucru extrem de fragil, în special 
într-o societate ca a noastră, aflată din păcate sub efectele unui 
război distructiv, un război întâi de toate cultural, orientat din păcate 
împotriva vieții. Așadar, susținerea vieții nu este posibil fără sprijin 
concret - emoțional, psihologic, spiritual, dar și material.

(continuare în pagina 12)
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Adelina Fronea și Life Call: De la propria 
criză de sarcină la înființarea unei 

organizații de sprijin pro-viață
(urmare din pagina 11)
Pentru o femeie, ideea că nu este singură, că va fi ajutată 

să ducă la bun sfârșit sarcina, să crească în primii ani copilul, 
să găsească un loc de muncă poate fi, de multe ori, factorul 
decisiv. Înlăturând cele mai mari temeri ale unor femei, care 
sunt prea adesea foarte mundane, legate de ziua de mâine, 
înlăturăm și cel mai mare obstacol din calea alegerii vieții.

Donând așadar pentru astfel de zone sau cauze cu ade-
vărat vitale, putem să contribuim, la propriu, la salvarea sau 
îmbunătățirea substanțială a unor vieți 
omenești. De exemplu, prin sprijinirea 
activității unor centre de consiliere, 
contribuim la salvarea vieților unor copii 
și la îmbunătățirea vieții unor mame 
singure sau familii.

- Ce program a avut Life Call în 
Luna pentru viață 2022?

- Adelina Fronea: Asociația Life-
Call a desfășurat în Luna pentru viață 
o campanie pe website și pe social 
media despre importanța sprijinirii 
vieții și a implicării concrete pentru 
sprijinirea femeilor aflate în criză de 
sarcină. Punctul culminant al lunii mar-
tie a reprezentat-o Gala LifeCall - „Din 
iubire pentru viață”, desfășurată de 
Buna Vestire la Restaurant Herăstrău, 
în București.

Le mulțumim tuturor celor care ne-
au fost alături la prima ediție a Galei 
LifeCall: Părintele Vasile Ioana, Vlad 
Miriță, Ozana Barabancea, Monica 
Bîrlădeanu, Christiana Budică, Raluca 
Angel, Bianca Brad, Maria Natură-
Miriță, Laura Lezis, Nadia Tătaru, 
Felix Tătaru, Dr. Andreas Vythoulkas, 
Ramona Cutină, Orlando Petriceanu, 
Andreea Medișanu Zamșa, Corina 
Petre, Marius Hâncu, Pavel Bârsan și Camelia Boerescu Tu-
tulan. Le mulțumim, de asemenea, tuturor voluntarilor LifeCall.

A fost o seară minunată sub binecuvântarea Maicii Dom-
nului, în duhul Bunei Vestiri! Chiar dacă a fost o gală intimă, 
roadele ei au fost pe măsura zilei binecuvântate sub auspiciul 
căreia s-a desfășurat acest eveniment.

- Sunt românii pro-viață? Ce se mai poate face pentru 
a avansa vizibilitatea acestei problematici în societate și 
pentru a sprijini femeile?

- Adelina Fronea: Realitatea este că societatea româneas-
că chiar se confruntă cu o lipsă de informare adecvată pe tema 
pro-viață și de cele mai multe ori este aleasă calea ușoară, la 
presiunea mediului și a circumstanțelor de viață.

Adică pântecele mamei în loc să fie un loc sigur în care 
pruncul să se dezvolte, devine o închisoare cu condamnare la 
moarte, doar pentru că în cele mai multe cazuri femeile nu au 
acces la consiliere și sprijin în astfel de situații și nici măcar nu 
știu că există așa ceva.

Așadar, primul lucru pe care îl putem face pentru a spri-
jini femeile este să oferim o informare corectă despre viață, 
arătând, așa cum subliniază medicul Andreas Vythoulkas și 
atâția alți medici, că viața începe din momentul concepției, 
de la primele două celule. Și, desigur, să facilităm accesul la 
consiliere și suport pentru astfel de situații.

Atunci când ceva nu funcționează la nivel social, ne 
așteptăm ca Statul să intervină și să ia măsuri. Ce se întâmplă 
însă atunci când statul nu intervine - sau nu are competențe? 

În astfel de situații, răspunderea cade 
pe umerii societății civile, care trebuie 
să se implice și să acționeze. Este cazul 
activităților de tip pro-viață. Societatea 
civilă este reprezentată de ONG-urile 
specializate - cum sunt ONG-urile pro-
viață. Iar aceste ONG-uri au nevoie 
de contribuția dvs., de sprijin concret 
pentru a își putea îndeplini misiunea.

Numai implicându-ne prin sprijin 
concret și susținând în mod constant 
o cauză vom putea obține, pe termen 
lung, schimbarea în societate pe care 
o dorim.

Este o bucurie mare când, în ciuda 
tuturor acestor circumstanțe vitrege, 
mama reușește să aleagă viața și să 
aducă pe lume un copil. Nimic nu se 
compară cu fericirea de a ține un copil 
în brațe - este ceva ce ne spun, iarăși 
și iarăși, mămicile care au depășit o 
criză de sarcină.

Vă invităm să vă alăturați misiunii 
LifeCall și să ne sprijiniți prin donații 
care ne permit să ajutăm atât mamele, 
cât și copiii să se bucure de darul vieții: 
www.lifecall.ro.

Și nu uitați - o femeie, care a făcut 
o dată avort, este mamă, chiar dacă nu 

a mai avut nici un copil născut, niciodată! 
(stiripentruviata.ro)

Vă recomandăm și:
- Criza de sarcină nu se vede. Avortul m-a învățat neiubirea / 
Adelina Fronea la Marșul pentru viață 2022 – 
https://bit.ly/3dAXU9e
- MagazinCritic: Influencer pentru Viață Lifecall. Dăruiește 
comunității interviurile Pentru Viață - https://bit.ly/3pBFBDO

N. n.
(1) http://stiripentruviata.ro/adelina-fronea-psiholog-am-19-ani-si-ma-uit-

ingrozita-la-un-test-de-sarcina-care-arata-pozitiv-marturii-despre-criza-de-
sarcina-77/

(2) http://stiripentruviata.ro/tag/babies-go-to-the-european-parliament/
(3) R.B.: Nu îl socotesc pe acest doctor pro-viață, cât timp promovează/

face FIV, o metodă lipsită de etică, imorală, ce presupune avort multiplu. Merită 
să moară mai mulți bebeluși pentru a naște unul? Adopția ar fi soluția pentru 
cuplurile infertile, nu trauma FIV/IVF.

(4) https://marsulpentruviata.ro/ sau la Tg-Jiu: 
https://asociatiadart.org/marsulpentruviata/
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