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Proiectul DidactAcces –POCU/784/6/24/139602 are ca principal obiectiv
acordarea de suport educațional pentru disciplinele matematică, informatică și sprijin
psiho-social pentru 270 preșcolari și elevi din județul Brăila, din care minimum 28
aparținând minorității rrome și minimum 44 din mediul rural care au cel puțin un părinte
plecat în străinătate în ultimele șase luni. De asemenea, în cadrul proiectului se vor oferi
servicii de consiliere socială și servicii de dezvoltare parentală pentru minimum 200 de
reprezentanți ai copiilor din grupul țintă (părinți/tutori/persoane) care au în grijă copiii cu
părinți plecați la muncă în străinătate.

Activitatea 5.1. Dezvoltare de parteneriate între școli, autorități locale, instituții
locale, ONG-uri și comunitate are rolul de a crea o structură consultativă comunitară
pentru a contribui la nivelul județului Brăila la o mai bună identificare, protecție și
monitorizare a copiilor având părinți plecați în străinătate, precum și în scopul asigurării
sustenabilității din perspectiva instituțională și/sau financiară.

Vom aborda câteva aspecte legate de metodele de combatere a neglijării
copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și a unor metode de dezvoltare personal
pentru acești copii.



Din perspectiva Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, copiii singuri acasă care nu sunt lăsaţi în grija unui adult
capabil să răspundă nevoilor de creştere şi dezvoltare a copilului, sunt copii
neglijaţi.

Copiii singuri acasă suferă de neglijenţa emotională din partea
parinţilor plecaţi deoarece absenţa fizică a parinţilor îi lipseşte pe aceştia de
contactele fizice cu parinţii, de semnele de afecţiune directe şi nemijlocite, de
atenţia şi grija părintească pe care parinţii ar putea-o oferi fiind prezenţi.
Pentru unii copii lăsaţi în grija rudelor apropiate cu care copiii au avut ocazia
să dezvolte legături de ataşament înca dinaintea plecării parinţilor, nevoia de
afecţiune a copiilor este în parte acoperită de îngrijirea şi afecţiunea oferită de
aceste rude. Există familii în care bunicii, matuşile, unchii desemnaţi de părinţii
plecaţi să aibă grijă de copiii lor au reprezentat persoane resursă şi de sprijin
pentru copii încă dinaintea plecării ambilor părinţi în străinătate. În acele
cazuri, copiii deşi resimt dorul de parinţi şi suferă neglijarea emoţională din
partea părinţilor plecaţi găsesc suportul afectiv necesar la persoana de
îngrijire.



Chiar dacă numai unul dintre părinţi este plecat, este
necesară o evaluare atentă a părintelui în grija căruia a rămas
copilul pentru a vedea măsura în care acesta este capabil să
răspundă nevoilor fizice, medicale, educaţionale şi emoţionale ale
copilului.
Atât în cazul copiilor cu ambii parinţi, cât şi în cazul copiilor cu un
singur părinte plecat există riscul altor forme de neglijare
emoţională:
• neglijare alimentară (privare de hrană, absenţa mai multor
categorii de alimente esenţiale creşterii, mese neregulate, etc.);
• neglijare vestimentară (haine nepotrivite pentru anotimp,
haine prea mici sau prea mari, haine murdare);
• neglijarea igienei (lipsa igienei corporale, mirosuri
respingătoare, paraziţi);



• neglijare medicală (absenţa îngrijirilor necesare, omiterea vaccinărilor
şi a vizitelor de control, neaplicarea tratamentelor prescrise);
• neglijarea locuinţei (locuinţă prost intreţinută, neîncalzită, risc de
incendiu, mobilier absent sau aflat în stare de degradare, substanţe toxice
aflate la îndemâna copilului, etc.);
• neglijarea educaţiei (sub-stimulare, instabilitatea sistemului de
pedepse şi recompense, lipsa modelelor de învăţare a abilitaţilor de viaţă
independentă, lipsa de urmărire şi supraveghere ca şcolar).



Manifestări psiho-comportamentale ale copiilor rămaşi singuri acasă sunt date de
experienţa în lucrul cu copiii singuri acasă precum şi teoriile psihologice ale dezvoltării arată
că pe fondul acestor fenomene de neglijare, copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
pot dezvolta urmatoarele manifestări psiho-comportamentale:
• Deteriorarea conduitei şcolare (scăderea performanţelor şcolare, absenteism, risc
de abandon şcolar, conflicte cu profesorii şi colegii) pe fondul lipsei autorităţii părinţilor şi ca o
consecinţă a lipsei de aspiraţii pe termen lung;
• Sentimente de abandon, de nesiguranţă, tristeţe, anxietate, stări depresive toate
ca urmare a dorului de părinţi, a nevoii de afecţiune părintească, de apreciere din partea
părinţilor şi pe fondul dezvoltării unor distorsiuni cognitive.
• Atitudine de indiferenţa, încăpătânare care poate merge uneori până la
comportament agresiv ca rezultat al frustrării şi al nevoii de atenţie. În momentele dificile cu
care se confruntă copilul interpretează absenţa părinţilor ca o manifestare a indiferenţei
acestora faţă de el şi de nevoile lui.



• Tulburări de atenţie (scaderea capacitaţii de concentrare pentru
realizarea sarcinilor şi ,,evadarea din realitate’). Obiectul principal al gândurilor
copiilor sunt părinţii plecaţi, situaţia lor, momentele cand vor comunica cu ei,
când vor primi pachete, etc.
• Absenţa aspiraţiilor pe termen lung (nu se pot proiecta în viitor) sau
prezenţa unor aspiraţii nerealiste determinate de distorsiuni cognitive de genul:
,,ca sa ai bani, nu trebuie să înveţi’’, ,,când voi fi mare, voi pleca şi eu să
muncesc în străinătate şi pentru asta nu trebuie să ai carte.,, etc. Apariţia sau
dezvoltarea acestei atitudini negative faţă de educaţie este favorizată în special
de modelele oferite de acei părinţi care deşi absolvenţi de studii superioare, în
străinătate efectuează munci necalificate. Copiii şi tinerii află aşadar că în
străinătate lucrând ca muncitor necalificat poţi caştiga considerabil mai mult
decât dacă munceşti în tară şi în domeniul în care ai calificare.



• Tulburări ale stimei de sine: supraapreciere faţă de alţi copii care nu
au la fel de mulţi bani sau aceeaşi vestimentaţie sau accesorii pe care ei le
primesc din străinătate, sau subapreciere în relaţie cu egalii lor ai caror parinţi
sunt prezenţi la evenimentele imortante din viaţa lor ( serbări şcolare, şedinţe
cu părinţii, aniversări, sărbători, etc.)
• Toleranţă la frustrare de nivel prea scăzut sau dimpotrivă de nivel
prea ridicat în directă relaţie cu capacitatea de adaptare a copilului, cu
mecanismele de apărare ale acestuia.
• Lipsă de motivaţie, stări de apatie (indiferenţă faţă de ceea ce se
intamplă in jur), oboseală (lipsă de energie, de vointă pentru a depune eforturi
cognitive la scoală, de a se implica în activităţi variate de timp liber specifice
vârstei) fie pe fondul tristeţii şi al stărilor depresive, fie determinate de
supraîncărcarea cu sarcini specifice adulţilor.



• Dificultăţi de adaptare. După plecarea părinţilor copiii traversează o
perioadă de adaptare la noua situaţie, la schimbările apărute în viaţa lor. În lipsa
unei pregătiri adecvate a copiilor din partea părinţilor sau a unei consilieri, copiii
pot dezvolta în această perioadă de adaptare intoleranţă la stres (copiii putând
deveni anxioşi, depresivi, iritabili şi agresivi).
• Comportamente (pre)delincvente (aderearea acestora la grupuri
delincvente, comportament agresiv, abuz de substanţe, implicarea în comiterea de
infracţiuni, frecventarea de localuri, săli de jocuri, etc.) este o modalitate de a
suplini nevoile de apreciere, de atenţie şi afecţiune nesatisfăcute.
• Conduite suicidare. În anii 2006-2007 s-au inregistrat câteva cazuri de
suicid în randul copiilor a căror părinti se aflau la muncă, în străinătate. Factorii
determinanţi ai suicidului la copii si adolescenţi sunt: frica sau sentimentul de
abandon, frica de pedeapsă, frica de eşec şcolar, imposibilitatea de adaptare la un
ritm nou şi dificil de viaţă, tulburări de ataşament datorate separării de mamă care
au creat sentimente de insecuritate şi angoasă, istoric de frustrări afective
precoce, situaţia de copil nedorit şi de abandon.



Sunt mai multe riscuri la care copiii singuri acasă sunt expuşi, printre
acestea amintim:
• Supraîncărcare cu sarcini: preluarea responsabilitaţilor de adult (gătit,
menaj, spălatul hainelor, plata facturilor lunare, etc.), îngrijirea şi creşterea
fraţilor mai mici.
• Vulnerabilitate la abuzuri fizice, psihice, sexuale, exploatare prin
muncă, trafic de copii şi prostituţie. Agresorii sexuali, traficanţii de persoane,
adulţii sau copiii violenţi, persoanele care exploatează copii prin muncă îsi aleg
victimele din rândul copiilor neglijaţi, nesupravegheaţi.
• Insuficienta dezvoltare a abilitaţilor de viaţă independentă necesare
pentru a face faţă dificultaţilor viitoare ca adult: independenţă în luarea deciziilor,
încrederea în forţele proprii, abilitaţi de management al timpului şi al banilor,
controlul şi exprimarea emoţiilor, relaţionare şi comunicare, etc.



• Însuşirea deficitară a normelor etico-morale: în absenţa unui model
familial funcţional, a unui mediu sigur şi coerent, copiii singuri acasă pot
internaliza modelul de neglijare afectivă din cadrul familiei de origine pentru a-
l aplica ulterior la vârstă adultă.
• Debut precoce al vieţii sexuale: în special puberii şi adolescenţii vor
căuta afecţiunea şi aprecierea de care au nevoie nu numai în grupul de
prieteni ci şi în relaţiile intime. Lipsa unei educaţii adecvate privind viaţa
sexuală, lipsa supravegherii, supraaglomerarea cu sarcini, în familie pot
conduce la relaţii intime, fugă de acasă, concubinaj, comportamente cu risc
crescut pentru contractarea unor infecţii cu transmitere sexuală sau chiar
apariţia de sarcini nedorite la vârste fragede.



În urma studiilor realizate de specialişti a reieşit faptul că, în mediul
rural, un copil din zece chiuleşte de la şcoală în mod constant după plecarea
părinţilor la muncă în străinătate. Este adevărat că o parte din copiii celor
plecaţi duc o viaţă mai bună graţie banilor pe care îi trimit părinţii. Şi totuşi
banii nu ţin locul afecţiunii. În conformitate cu statisticile apărute în zona
Moldovei, părintele care optează pentru munca în străinătate este mama, iar
decizia de a pleca este mai frecventă pentru ambii părinţi, în familiile cu copii
de şcoală generală sau de liceu.

Copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate au o situaţie materială
mai bună comparativ cu ceilalţi. Majoritatea deţin telefoane mobile şi işi petrec
vacanţele în străinătate. Cu toate acestea, copiii suferă din cauza deteriorării
relaţiei cu părinţii, existând o asociere semnificativă între absenţa părinţilor şi
frecvenţa simptomelor de deprimare la aceştia.



Deşi în marea majoritate a cazurilor plecarea la muncă este
temporară, efectele asupra copiilor pot fi similare cu cele ale unei despărţiri pe
termn lung sau definitive. Pe termen scurt, plecarea părinţilor se traduce, în
viaţa copiilor, prin agresivitate verbală sau fizică, marginalizare, anxietate, note
mici, chiul sau chiar abandon şcolar. Pe termen lung, aceasta generaţie de
copii lipsiţi de iubirea părinţilor şi de armonia familială poate deveni una de
adulţi -problemă. Agresivitatea multor copii din generaţia "Singur acasă",
refuzul lor de a accepta ca au probleme, durerea cauzată de lipsa părinţilor îi
transformă, la maturitate, într-o generaţie de adulţi neintegraţi social.

Copilul care creşte fără părinţi sau numai cu unul dintre ei, va deveni
un adult care nu inţelege sensul căsătoriei şi nu are încredere în valorile
familiei.



-

Plecarea părinţilor pentru perioade îndelungate de timp reprezintă o
cauză pentru comportamente deviante, pentru scăderea performanţelor
şcolare, pentru o degradare a stării fizice şi psihice a copilului cauzate de lipsa
controlului, a educaţiei, a modelelor pozitive, precum şi a problemelor de
comunicare, a dificultaţilor de adaptare, a deficienţelor de îngrijire, a
supraîncărcării cu sarcini etc.

Separarea copiilor de către unul sau de ambii părinţi plecaţi la muncă
în străinătate pe o perioadă prelungită de timp generează trăirea sentimentului
de abandon, cu repercursiuni asupra personalitaţii. Durata absenţei poate fi
asociată cu o serie de probleme, cu neasigurarea unor nevoi ale copilului. În
mediul şcolar principalele probleme identificate se referă la modul de
relaţionare cu colegii şi la modul de îndeplinire a cerinţelor didactice. Indiferent
de nivelul de studii al copiilor, pe fondul privării afective acut reclamate de
aceştia, violenţa verbală identificată iniţial în familia de origine este regăsită în
relaţia cu prietenii, colegii de şcoală şi persoana de îngrijire.



În mediul rural în special se constată o supraîncărcare cu
responsabilităţi dar şi un număr mai mare de situaţii în care problemele
financiare nu sunt rezolvate prin plecarea părinţilor.
Copilul care creşte fără părinţi sau numai cu unul dintre ei va deveni un
adult care nu întelege sensul căsătoriei, nu va avea încredere în instituţia
căsătoriei şi, în general, în oameni. Specialiştii susţin că adulţii care au
fost în preadolesceţă "singuri acasă" vor dori, in general, meserii care să
le aducă bani rapid: fotbalist, fotomodel, cântăreţ, dansatoare. Cei care
au fost abandonaţi de mici işi doresc mai degrabă meserii prin care să
impartă dreptatea, cum ar fi cea de poliţist.

Plecarea părinţilor la muncă în străinătate nu implică automat
apariţia problemelor prezentate anterior. Unii părinţi pleacă numai după
stabilirea unui ,,plan’’ care să le protejeze copiii şi care să le asigure
acestora acele servicii necesare suplinirii absenţei lor. În prea puţine
situaţii însă părinţii apelează la măsurile de protecţie prevazute de Legea
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.



Vă MULțUMESC!

Se recomandă ca familia în care se ia decizia ca unul sau ambii
părinti să plece la muncă în străinătate, pentru o perioadă mai scurtă sau
mai lungă de timp, sa solicite sprijin in vederea informarii si consilierii cu
privire la modalitaţile de pregătire a copiilor în vederea reducerii la minim a
riscurilor posibil psihotraumatizante ce ar putea să apară din acest
eveniment de viaţă.

De asemenea, pentru asigurarea unei protecţii profesioniste,
asistentul social trebuie să cunoască legislaţia in vigoare şi să internalizeze
conceptele de bază prevazute de standardele minime în domeniul protecţiei
drepturilor copilului.


