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„

Mark Cook
Fondator Hope and Homes for Children
Noi am avut norocul să fim crescuți de părinți
iubitori, care au făcut mari sacrificii pentru ca
noi să ne putem împlini visurile și potențialul. Privind înapoi,
ne dăm seama că am luat asta oarecum de-a gata și nu
am apreciat pe de-a-ntregul că, de fapt, câștigasem la
loteria vieții.
În ultimii 24 de ani, am întâlnit nenumărați copii din toată
lumea pe care aproape sigur nu îi așteaptă un viitor fericit.
Asistând la chinurile prin care trec acești copii, viețile
noastre s-au transformat pe măsură ce ne-am dat seama
că iubirea, în special iubirea necondiționată din sânul
familiei, este elementul cheie în viață.
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Ceea ce am descoperit acum 20 de ani în România ne-a șocat,
ne-a îndurerat și a avut un impact profund asupra vieții noastre
de atunci încoace.
Alături de Ștefan Dărăbuș, am descoperit 60 de bebeluși ascunși
undeva la etajul superior al spitalului din orașul Cavnic. Stăteau
întinși în tăcere în pătuțuri, acoperiți de propriile dejecții.
Imaginea asta ne-a dat fiori și ne-am dat seama că trebuia
neapărat să-i salvăm. Aceasta a fost scânteia care ne-a împins
pe drumul dezinstituționalizării.
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Succesul activității noastre în România li se datorează în primul
rând membrilor echipei noastre, toți români, care au dat dovadă
de enorm de multă compasiune și de curaj și, în al doilea rând,
reprezentanților instituțiilor statului la toate nivelurile, care i-au
susținut în acțiunile lor.
Din nefericire, sunt multe țări în întreaga lumea unde copiii
sunt încă plasați în orfelinate, dar România a devenit un lider
la nivel mondial, care a demonstrat cum putem să schimbăm
din temelii un astfel de sistem, să eliberăm copiii captivi în
instituțiile de stat și să-i ajutăm să ajungă iar în mijlocul unor
familii iubitoare. Cel mai important lucru este acela că viețile
acestor copii, începute sub auspicii negative, se vor îndrepta,
iar ei vor avea șansa de a-și împlini adevăratul potențial.
Astfel, ei vor deveni adulți care vor avea un impact pozitiv
asupra țării lor și nu poveri pentru aceasta.
Caroline visa să închidă toate orfelinatele din
România; curând, visul ei va deveni realitate.
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De la vis
la realitate

„

Ștefan Dărăbuș, Ph.D.
Director regional, Europa Centrală și de Sud
Hope and Homes for Children
Nu o să-l uit niciodată pe Ionuț, ajuns la nouă ani în
Centrul de Plasament pentru Irecuperabili (da, chiar așa
se numea) și etichetat drept „handicapat” pentru că avea un picior
rupt—căzuse de la etajul 1 al blocului în care locuia cu tatăl său și
nu vorbea deloc. De fapt, Ionuț nu vorbea pentru că era sub șoc.
Mama îl părăsise (plecase în străinătate), iar tatăl a decis atunci
să-l lase în orfelinat—nu se descurca doar el cu copilul. Rămas
dintr-o dată singur, Ionuț nu a scos un cuvânt timp de două luni.
Ca Ionuț, mai erau mulți copii. Rupți de părinți, în stare de șoc,
își manifestau durerea și neputința prin tăcere, prin înfometare,
prin însetare, prin autoagresivitate – în multe alte moduri, dar
acestea erau, deseori, interpretate drept handicapuri. Trauma
abandonului e cruntă și au suferit-o foarte mulți copii în țara
noastră. Pentru că știam ce înseamnă, mi-am dedicat copiilor
din orfelinate ultimii 20 de ani. Ca mine au făcut și colegii mei,
o echipă de poveste, niște oameni absolut aparte și cu o forță
de acțiune fantastică.
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În 1998 terminam facultatea. Deja lucram cu soții Caroline și Mark
Cook la proiectul de închidere a unui orfelinat din Cavnic.
Aveau ei ideea asta care-mi plăcea fantastic: să aducă înapoi în
familiile lor, în asistență maternală sau în case obișnuite, toți copiii
din acel orfelinat. Prima dată pe aceia, apoi pe toți ceilalți. Pe toți
ceilalți din România. Atunci, vreo 100.000 de copii supraviețuiau
într-un coșmar, în condiții de lagăr, în orfelinate. Vedeam, zi de
zi, atâta durere, atâta tristețe și disperare, atâta resemnare și
capitulare în secțiile de pediatrie ale maternităților, în „leagănele”
pentru copii până la trei ani, în celelalte instituții—și îmi doream
să se sfârșească odată.
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Acum, plimbându-mă pe străzi, întâlnesc tineri adulți, stăpâni pe
viețile lor. În sinea mea, îmi amintesc de ei micuți, neajutorați, speriați
și cu privirea pierdută. Viețile lor sunt pe calea cea bună și datorită
nouă. I-am scos din orfelinate. Le-am dat o familie. I-am mutat în
sutele de case familiale pe care le-am dezvoltat. Au ajuns în asistență
maternală, i-am ajutat să meargă înapoi în familiile lor sau au fost
adoptați. Oricum, de la 100.000 de copii în orfelinate atunci, în 1998,
acum sunt mai puțin de 7.000. Și aceștia vor ajunge tot în familii sau în
medii familiale.
Pe alții, i-am sprijinit să rămână cu părinții lor, nici nu au mai ajuns
în sistemul de protecție de stat. Le-am făcut sau le-am reparat
casele, le-am plătit chiria, le-am găsit slujbe părinților sau i-am
sprijinit câțiva ani, cât au trecut prin perioade crunte de sărăcie.

În 20 de ani, s-au strâns vreo 50.000 de copii pe care,
într-un fel, i-am salvat.

Acum 18 ani, într-una din vizitele ei, Caroline ne-a împărtășit
și nouă visul ei: ea vedea, de pe atunci încă, o Românie fără
orfelinate. Atunci, părea o utopie. Încet-încet însă, pas cu pas,
utopia s-a transformat în posibilitate, iar posibilitatea a devenit
certitudine. Acum, e doar o chestiune de timp. Încă puțin timp, și
instituționalizarea ca formă de așa-zisă „protecție” a copilului
nu va mai exista în țara noastră.
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Suntem o organizație globală, fondată în Marea Britanie
în anul 1994, de către soții Mark și Caroline Cook. Cei doi
au fondat o organizație care își propunea să reconstruiască
orfelinatele distruse în urma războiului din Bosnia. Lucrând
cu copiii din orfelinate, și-au dat seama că nevoile copiilor
rămași orfani sau abandonați nu puteau fi împlinite în astfel
de instituții: ei aveau nevoie de dragostea și siguranța
unei familii.

În România ne-am început proiectele în 1998.
Misiunea noastră este să fim catalizatorul
eliminării globale a instituţionalizării copiilor.
Și suntem pe drumul cel bun.
Credem că toţi copiii au dreptul să trăiască
într-un mediu familial.
Obiectivul nostru pentru următorii 10 ani:
orfelinatele să nu mai fie considerate o formă
acceptabilă de îngrijire a copiilor, la nivel global.
12

Ţările în care derulăm proiecte
Hope and Homes for Children derulează programe pentru
reformarea sistemelor instituționalizate de îngrijire a copilului și
pentru prevenirea abandonului în 30 de țări din Europa, Africa și
America de Sud, prin birourile proprii sau prin organizații partenere.

Țări cu programe operaționale
Africa de Sud
Bulgaria
Bosnia-Herţegovina
Moldova

România
Rwanda
Sudan
Ucraina

Prin organizații partenere
Argentina
Chile
Cuba
Ecuador
Estonia
Ghana
Grecia
Guatemala
Haiti
Kenya
Letonia

Lituania
Mexic
Panama
Paraguay
Polonia
Serbia
Tanzania
Uganda
Ungaria
Uruguay
Zambia

Prin proiecte pilot
Africa de Sud
India
Uganda
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În anul 1998
Peste 100.000 de copii erau abandonați în
orfelinate în România. Hope and Homes for Children
a jucat un rol semnificativ în reducerea acestui număr.
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Astăzi
Mai sunt doar 6.500

de copii instituționalizați.
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progra
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ame
1

Închiderea instituţiilor de tip vechi: mutarea copiilor
într-un mediu cât mai apropiat de cel familial.

sistemului de protecţie a copilului:
2 Reforma
transformarea legislaţiei din România și a
infrastructurii de servicii.

3 Reintegrarea copiilor în familiile lor.
4 Prevenirea separării copilului de familie.
socio-profesională a tinerilor care
5 Integrarea
părăsesc sistemul de protecţie a copilului:
sprijin pentru viaţa independentă.

profesională și asistenţă tehnică:
6 Formare
pregătirea personalului din sistemul de protecţie
a copilului.

17

rezultate
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55
100
24
5.185
28.436
922
1.015
3.340
902
8.546

Orfelinate închise

Case de tip familial
Servicii sociale dezvoltate

(Centre Maternale, Centre de Zi,
Centre de Primire în Regim de Urgență,
Centre de Consiliere, Centre de Tranzit)

Copii pe care i-am scos din instituții

Copii a căror instituționalizare a fost prevenită

Copii reintegrați în familii
după închiderea orfelinatelor

Tineri sprijiniți pentru a începe o
viață independentă

Copii care au beneficiat de
serviciile sociale dezvoltate
Familii care au beneficiat de
consiliere în serviciile dezvoltate
Membri de personal din sistemul de
protecție a copilului instruiți
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închiderea i
de tip vechi
5.185 de copii au părăsit
orfelinatele pe care
le-am închis.
Misiunea noastră este să
închidem toate orfelinatele
din România până în
anul 2026.
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instituțiilor
Traumele și consecințele devastatoare ale instituționalizării
copiilor sunt printre cele mai dure forme de abuz și de violență.
Copiii care cresc în orfelinate manifestă întârzieri în
dezvoltarea fizică, emoțională, socială și cognitivă.
Tinerii care părăsesc instituțiile au probleme în a deveni
independenți și sunt expuși la abuz, exploatare, trafic sau
comportament antisocial.
Căutăm pentru copiii din orfelinate cele mai potrivite soluții,
cele mai apropiate de mediul familial. Odată scoși din instituții,
copiii pot fi reintegrați în familiile lor, atunci când acestea oferă
condiții potrivite, pot ajunge în grija unor asistenți maternali sau
pot fi adoptați.
Copiii care au nevoie de îngrijire specializată și pentru care
reintegrarea în familie și asistența maternală nu sunt posibile
sunt plasați în case de tip familial.
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„

În 2002–2003, când studiam psihologia, le-am văzut
pe Georgette Mulheir și pe dr. Delia Pop din echipa
Hope and Homes for Children la un post de televiziune din Baia
Mare. Am fost impresionată de modul în care vorbeau despre
munca lor cu copiii abandonați din Maramureș și mi-am dorit să
lucrez și eu cu Fundația.
În 2006, m-am angajat ca psiholog la Hope and Homes for
Children. Îmi amintesc de miile de copii pe care i-am întâlnit
și cu care am lucrat. Copii tipici si copii cu nevoi speciale,
toți minunați, dar mutilați de viața în instituții. Ca psiholog,
am descoperit în ei un univers emoțional fantastic. Am
învățat că, pentru a produce schimbare, e nevoie de răbdare,
perseverență și unitate. Am văzut cum, după mutarea într-un
mediu familial, ei devin mai umani, mai înțelegători, dornici să
devină independenți și autonomi, deoarece câștigă încredere
în ei înșiși și în viață.

„

Munca noastră nu se oprește doar la copii, ci continuă și cu
oamenii care sunt zi de zi acolo cu ei și care au puterea de a le
schimba destinul. Mediul familial e un mediu stimulativ pentru
învățare și dezvoltare personală, atât pentru copii, cât și pentru
cei care le sunt alături, și doar împreună putem schimba
în bine povestea copiilor dezinstituționalizați.

Anamaria Vid-Pop
Psiholog

Managerul Departamentului Asigurarea Calității și Psihologie,
din 2006 la Hope and Homes for Children
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casa de tip f
Am deschis 100 de

case de tip familial.

1.260 copii

trăiesc astăzi ca într-o

familie cu mulţi fraţi.
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familial
Copiii din orfelinatele pe care le închidem care au nevoie de
îngrijire specializată și cei pentru care reintegrarea în familie și
asistența maternală nu sunt posibile sunt plasați în case
de tip familial.
În casele de tip familial trăiesc cel mult 10-12 copii.
Aici, se bucură de un mediu apropiat de cel familial - primesc
găzduire, îngrijire, educație, sprijin emoțional și consiliere
pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unui
trai independent.
Casele au curte și se află întotdeauna pe o stradă oarecare,
sunt perfect integrate în comunitate, iar copiii sunt implicaţi în
activităţile gospodărești, exact ca într-o familie, au prieteni pe
strada lor și merg împreună la școală.
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„

M-am alăturat Hope and Homes for Children în 2001,
chiar când Fundația a obținut personalitate juridică în
România. După ce am construit și reabilitat o parte din clădirea
fostului sediu, pregătind birourile pentru echipă, mică la început,
dar cu ţeluri mari, am participat direct la închiderea primelor
orfelinate. Am deschis primele servicii de tip rezidențial — case
de tip familial, centre de zi, centre de primire în regim de urgență,
centre maternale, implicându-mă în identificarea și achiziția
terenurilor, în construcția propriu-zisă a acestor clădiri, dar și în
mobilarea și dotarea lor. Îmi amintesc de fiecare moment în parte
și de fiecare casă pe care am construit-o.

„

În ultimii ani m-am ocupat mai mult de administrarea biroului
și de mobilarea și decorarea caselor pe care le dezvoltăm –
aceasta este contribuția mea, pata de culoare și veselie din
viața copiilor cu care lucrează echipa Hope and Homes for
Children. Atunci când dezvoltăm o casă ea trebuie să fie acasă
pentru copiii care vor ajunge să își trăiască viața în ea.

Gheorghe Lar,
Administrator

Din 2001 la Hope and Homes for Children
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reintegrarea î
798 copii s-au întors
acasă, în familiile lor.
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în familie
Până pe la 10 ani stau cu ochii pe uşă. Fabulează despre mama,
îşi spun poveşti.
Până pe la 15 ani îşi doresc să-şi rănească părinţii prin
indiferenţă, pentru că i-au abandonat. Dar aceştia nu sunt
niciodată acolo.
Pe la 18 ani, şi mai apoi tot restul vieţii, îşi doresc să se întoarcă
acasă. Cele mai fericite proiecte încheiate sunt acelea în care
copiii scoşi din instituţii se întorc în familiile lor.
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„

„

Nimic nu e mai important pentru copii decât să știe că
familiile lor îi doresc înapoi. Și de multe ori i-ar dori,
dacă ar ști că ei mai trăiesc.
Odată abandonaţi, copiii se pierd în vechiul sistem.
Primul lucru pe care îl facem e să le căutăm părinţii.

Camelia Arba

Asistent social

Din 2004 la Hope and Homes for Children
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prevenirea s
copilului de
Am deschis 2 centre maternale

și 7 centre de zi.
28.436 de copii au rămas

împreună cu familiile lor.
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separării
familie
39% din copii României trăiesc în condiții de sărăcie; nu au
haine și încălțăminte, nu frecventează grădinița sau școala și,
în unele zile, nu au ce mânca. De aceea, de multe ori, părinții
aleg să își lase copiii în grija statului, în orfelinate, unde vor primi
mâncare. Dar vor fi privați de afecțiune.
Noi credem că familia este prioritară pentru copil. De aceea,
sprijinim menținerea copiilor alături de părinții lor printr-o
abordare diversificată a asistenței oferite. Fiecare plan
de acțiune este personalizat, fiecare decizie este luată de
specialiști ținând cont de criterii și indicatori individuali.
Programul de prevenire a separării copilului de familie
este complementar și esențial programului de închidere a
orfelinatelor deoarece, pe măsură ce copiii sunt scoși din
orfelinate, este important ca alți copii să nu le ia locul.

33

„

Asistența socială în România a fost o profesie care a
trebuit reinventată în anii ‘90, atât pentru cei care
își doreau s-o practice, cât și pentru cei care aveau nevoie de
ajutor. Hope and Homes for Children a însemnat un mediu în
care s-au inițiat, format și dezvoltat profesional mulți asistenți
sociali tineri. A reprezentat terenul în care aceștia au putut să-și
descopere și îndrăgească meseria.
Nu faci asistență socială dintr-un birou îmbâcsit de dosare, cu
atât mai puțin reușești s-o iubești astfel. Importanța acestei
profesii, dar și fascinația ei, o afli în întâlnirile constante cu
copiii, cu părinții lor, cu tinerii vulnerabili, pe teren, pe terenul
lor — în familii, în instituții, pe stradă, în centre, la locul lor de
muncă, acolo unde reușești să-i cunoști cel mai bine, să vezi
concret ce le lipsește și să stabilești împreună cu ei cum să le
schimbi în bine situația.
Diversitatea de problematici abordate de Fundație și
dimensiunea lor ne-au menținut interesul și pasiunea. Dacă la
început lucram doar pentru câteva cazuri și câteva centre, acum
lucrăm pentru comunități, pentru grupuri de centre, contribuim
la crearea de sisteme de servicii și politici locale, județene,
regionale și naționale de asistență socială. Această dezvoltare
a activității nu ne-a făcut, însă, să renunțăm la munca directă
cu copilul, cu nevoia, vulnerabilitatea, potențialul și
năzuințele fiecăruia.

„

Radu Tohătan

Asistent social
Managerul Departamentului de Asistență Socială,
din 2001 la Hope and Homes for Children
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integrarea socio-pro
care părăsesc sistem

Am sprijinit 1.015 de tineri

pentru integrarea cu

succes în societate.
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ofesională a tinerilor
mul de protecție
În fiecare an, aproximativ 3.000 de tineri cu vârste cuprinse între
18 și 27 de ani părăsesc sistemul de protecție a copilului fără a
fi pregătiți pentru o viață independentă sau având o pregătire
extrem de limitată. Iar personalul care interacționează cu ei este
rareori instruit să îi ajute în acest sens.
Nepregătiți și ajunși pe cont propriu după o viață petrecută
în instituție, tinerii nu sunt capabili să facă față sarcinilor de zi
cu zi. Au abilități de comunicare slab dezvoltate, stimă de sine
redusă, probleme de comportament și de atitudine. Întâmpină
dificultăți în formarea de relații semnificative și riscă să fie
exploatați, pentru că sunt vulnerabili. Tinerii care părăsesc
orfelinatul se simt singuri, marginalizați, într-o lume care le
este străină.
Din 2003, lucrăm cu tinerii care părăsesc sistemul de protecție
la îmbunătățirea abilităților de trai independent prin consiliere și
sprijin material, creăm premisele pentru integrare pe piața muncii
prin consiliere, mediere și recomandări și asigurăm locuințe, cu
implicarea autorităților locale.
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„

17 ani alături de Hope and Homes for Children. Am început
cu naivitate și uimire. Veneam din mediul universitar, dornic
să încerc ceva nou, ceva care să nu fie rutină. Anii au trecut fără o
clipă de rutină, am învățat ceva în fiecare zi. De la copii am învățat
ce înseamnă iertarea, bunătatea, rezistența, curajul și să iubești pur.
Colegii mei minunați m-au învățat ce este excelența, integritatea
și puterea de a duce lucrurile la capăt, indiferent de obstacole.
Am învățat că „nu se poate” nu se aplică atunci când e vorba de
bunăstarea copilului.
Anii aceștia m-au pus la pământ și m-au înălțat. M-au adus în fața
unor decizii grele, am greșit amarnic și am izbândit miraculos.
Am văzut josnicia oamenilor care au refuzat să hrănească copiii
din orfelinat pentru că se temeau pentru locul lor de muncă. Am
învățat mărinimia celor care au muncit fără oprire să termine
noua casă pentru ultimii copii rămași în orfelinatul acela.

Hope and Homes for Children a schimbat vieți. Vieți care ar fi fost
terminate tragic altfel. Știm cum e să pierzi vieți. Dar știm și cum e
să le salvezi. Să întorci „destinul” de la marginea prăpastiei și să pui
în loc un viitor cu speranță și cu năzuință. Vedem asta în cei ce ne
salută pe stradă, deși cu greu îi mai recunoaștem – copiii pe care
i-am sprijinit au devenit adulți. Sau în cei care nu ne cunosc, dar îi
cunosc pe colegii noștri și ne dau toată încrederea lor, chiar dacă
ne văd pentru prima dată. Toți zâmbesc azi cu încrederea celui care
are lumea la picioare. Și eu le sunt recunoscător că mă lasă să fiu
parte din povestea lor.

„

Acești tineri ne arată că au fost ani bine folosiți și ne fac să visăm
și mai departe. Cum ar fi o lume fără orfelinate? O lume întreagă.
O lume cu copii fericiți, cu familii care-i învață iubire și dăruire.
Acolo trebuie să ajungem. Poate peste 30 de ani, poate
mai devreme. Dar în timpul vieții noastre, neapărat.

Otto Sestak

Head of Learning and Engagement,
din 2001 la Hope and Homes for Children
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formarea pro
10.200 de copii au
beneficiat de servicii
de îngrijire mai bune.
8.546 de profesioniști
au participat la programele

de instruire.
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ofesională
În anul 2002, Hope and Homes for Children a început să
pregătească personalul din instituţiile care urmau să fie
închise, un lucru unic pentru România la acel moment.
De atunci, Hope and Homes for Children a devenit furnizor
de astfel de servicii și oferă programe de pregătire care
se adresează atât personalului de îngrijire directă, cât și
managerilor de servicii.
Am dezvoltat o programă educațională proprie și am construit
un centru de formare în Baia Mare.
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În cei 20 de ani
de activitate în România,
am lucrat în 23 de județe
din cele 41 ale țării
și în București
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obiective
2018-2026

1

Eliminarea instituționalizării copilului în România
și participarea la închiderea tuturor instituțiilor
de tip vechi din țară.

2

Implementarea unui cadru legislativ care să
permită intervenții concrete și finanțarea în scopul
prevenirii separării copilului de familie.

3
44

Crearea și implementarea unui cadru legislativ care
să permită dezvoltarea stocului de locuințe sociale
pentru cele mai vulnerabile dintre familii și pentru
tinerii care ies din sistemul de protecție specială.

6.513
20.700
2.540
2.150
21.387

de copii vor părăsi instituțiile-țintă
de copii vor fi sprijiniți pentru
prevenirea instituționalizării
de manageri în serviciile sociale și
membri de personal din sistemul de
protecție a copilului vor parcurge
programe de formare profesională
datorită Hope and Homes for Children
de tineri care ies din sistemul de
protecție specială vor fi sprijiniți
pentru a fi capabili să aibă o viață
independentă
de copii din serviciile alternative
deja existente vor primi servicii de
mai bună calitate

impact

estimat
45
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scopul nostru
Închiderea tuturor instituţiilor

de tip vechi de protecţie a

copilului din România până în

anul 2026.
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contact
Sediul Central
Bd. București nr. 2A
430281 Baia Mare, Maramureș
+40 722 111 442
+40 362 80 55 44
office@hopeandhomes.ro

Departamentul
Fundraising și Comunicaree
Str. Tache Ionescu nr. 5, ap. 1
Sector 1, 010352 București
+40 31 108 66 79
bucuresti@hopeandhomes.ro

www.hopeandhomes.ro
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