
Mă mut în casa mea nouă
Carte pentru copii, în care se explică ce se
întâmplă atunci când instituţia rezidenţială 
se închide
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Dragi copii!

Dragi îngrijitori și părinţi!

Scopul acestei cărţi este să le explice copiilor ce se întâmplă şi la ce să
se aştepte atunci când instituţia rezidenţială se închide. Cartea aparţine
copilului şi îi oferă posibilitatea să completeze paginile şi să scrie orice
întrebări pe care le are la acel moment.

Cartea este scrisă pentru copiii cu vârsta între 8 și 16 ani. A fost utilizat 
un format uşor de citit, astfel încât cartea să fie accesibilă și copiilor cu
dizabilități intelectuale. Unii copii ar putea avea nevoie de ajutorul vostru
pentru a o citi și a completa fişele cu activități.

Echipa Lumos a scris o carte similară pentru copiii mici şi pentru cei care
abia învață să citească.

Această carte trebuie să facă parte dintr-un şir de activităţi de suport în
pregătirea copiilor pentru schimbările ce îi aşteaptă și pentru mutarea în
casa lor nouă.

Aceasta este cartea voastră, pe care 
o puteți păstra și folosi cum doriți.

Aici veți afla despre ce se va 
întâmpla în procesul de închidere 
a instituției rezidențiale.

În carte veți găsi și fişe cu activități, 
pe care le puteți folosi pentru a vă 
pregăti de mutare în noua voastră 
casă. La fel, în carte puteți scrie orice 
întrebări sau gânduri pe care le aveți.
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Această carte este pentru tine,
în cazul în care trăiești într-o
instituție rezidențială, care se

va închide curând.

ÎNCHIS

Statul închide instituţiile rezidențiale. 
Aceasta se întâmplă fiindcă acum știm 
că cel mai bine pentru copii și tineri 
este să crească în familii sau să 
fie îngrijiţi în servicii substitutive 
de tip familial.

Atunci când auzim că un eveniment
major ne va schimba vieţile, 
aceasta ne poate speria. Acest 
lucru se întâmplă chiar și atunci 
când schimbarea este benefică. 
Este firesc ca uneori să te simți un
pic speriat și îngrijorat de faptul 
că instituția rezidențială se închide. 
Alteori, te poți simți încântat și 
bucuros de această schimbare.

Probabil ai o mulțime de întrebări la care vom încerca să răspundem în
această carte.

Aici sunt incluse și unele fişe cu activități, care te vor ajuta să te pregătești
pentru mutare. Pe unele pagini vei găsi spații libere, unde vei putea scrie
orice întrebare pe care o ai. Ultimele pagini ale cărții sunt albe şi le vei
putea folosi după bunul tău plac.

Poți vorbi cu echipa de proiect despre ceea ce simţi și-i poţi întreba orice
doreşti să afli despre mutare.
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Numele:

Această carte este pentru...

Aici poți să desenezi portretul tău
sau să lipești o fotografie!



3 lucruri care sunt 
importante pentru mine...

4

F i
şa

cu
activitatea 1 Totul despre mine

Poți arăta această pagină echipei de proiect în procesul 
de evaluare, pentru a le explica mai bine ce este important
pentru tine.

Îmi 
place   

3 persoane cu care pot vorbi:

Emisiune TV

Animal

Lecție 

Vedetă 
sportivă

Vedetă a 
muzicii pop

Carte

Mâncare

Numele 
meu este:

1.

2.

3.

3 lucruri cu care mă 
mândresc cel mai mult...

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Ce vreau
să spun
lumii 
este că...
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place
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Stema „Eu și prietenii mei”
Creează o stemă pentru tine și prietenii tăi. Ai putea 
desena și scrie lucruri care te reprezintă pe tine și pe 
prietenii tăi, dar și ce vă place să faceţi.
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F i
şa

cu
activitatea 2



Despre ce este această carte?
În această carte vei afla despre schimbările
care vor avea loc odată cu închiderea
instituției rezidențiale și cum aceste
schimbări te-ar putea afecta pe tine.

6

Pagina 8
De ce se închide instituția rezidențială? Aici sunt explicate
motivele pentru care instituțiile rezidențiale se închid 

9
Unde voi locui? 
Diferite tipuri de case noi care există în comunitate

12
Viaţa în comunitate 
Cum ar putea arăta noua ta comunitate

13
Diferite tipuri de case noi 
Mai multe informaţii despre tipurile de case noi

25
Frecventarea unei şcoli noi
Informații despre școala nouă la care vei merge

26
Serviciile noi 
Informaţii despre noile servicii din comunitate

28
Echipa de proiect 
Informaţii despre echipa care te va sprijini

30
Decizia privind locul tău de trai 
Se referă la evaluare și şedința pentru discutarea cazului

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă

Pagina

Pagina

Pagina

Pagina

Pagina

Pagina

Pagina



7

51
Casa ta nouă 
Pregătirea casei tale noi și mutarea în ea

55
Siguranța în noua ta casă 
Cu cine poți vorbi dacă nu te simți în siguranță

60

Activităţi pentru păstrarea amintirilor 
Metode creative de a-ţi reaminti momentele deosebite64

Drepturile tale 
Drepturi importante pe care fiecare copil le are72

Listă de termeni 
Explicaţia unor cuvinte mai dificile din această carte75

Fişe cu activităţi Tot setul de fişe cu activități, dacă
dorești să le folosești din nou82

Pagini goale 
Foi pe care poți scrie sau desena orice dorești98

44
Programe de pregătire 
Cum te vei pregăti pentru mutarea în casa ta nouă

41
Planul tău de îngrijire și ședințele de revizuire
Informații despre planul care te va ajuta să te muți

Date de contact Pagini pentru a scrie datele de 
contact ale persoanelor importante pentru tine
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De ce se închide instituția rezidențială?

Timp de mai mulți ani, oamenii au crezut 
că cel mai bun mod de a avea grijă 
de copiii care nu pot trăi cu familiile
lor era să construiască instituții 
rezidențiale mari. 

Instituţiile rezidențiale sunt un fel 
de case unde mai mulți copii 
locuiesc împreună şi sunt îngrijiţi 
de educatori şi alte persoane.

Însă problema instituţiilor rezidențiale mari este că au prea multe reguli.
De asemenea, toți cei care locuiesc acolo sunt trataţi la fel și nu prea pot
lua decizii în privința propriilor lor vieți.

O altă problemă este că unele instituţii sunt departe de localităţi și de
familiile copiilor care locuiesc acolo.

Instituţia rezidențială se închide deoarece
copiii și tinerii sunt îngrijiți mai bine în familii
sau în servicii substitutive de tip familial.
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Unde voi locui?

Astfel, trăind în comunitate, vei putea merge la o școală și folosi serviciile
locale, cum ar fi medicul sau dentistul, la fel ca și toată lumea care
locuiește acolo.

Stabilirea locului unde vei trăi depinde de multe lucruri, precum vârsta ta
și necesităţile pe care le ai. Vei participa și tu la luarea deciziei privind cel
mai bun loc de trai pentru tine.

Fiecare este diferit și
familia fiecăruia este

diferită.

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă

Când instituția rezidențială se va închide, toți copiii se vor muta în familii sau
case comunitare. Casele noi, în care vor locui copiii, se vor afla în comunitate.
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Unii copii vor trăi 
cu familiile lor.

Unii copii vor trăi în familia
asistenților parentali profesioniști.

Unii copii vor trăi într-o
casă comunitară.

Unii copii vor fi adoptați și 
vor trăi în noua lor familie.

Unde voi locui?

Acestea sunt diferitele tipuri de familii și case comunitare. Poți afla mai
multe despre ele începând cu pagina 13.

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă
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Vei face cunoștință cu 
persoanele noi care te vor
îngriji și, dacă noua ta casă
este aproape, atunci o vei
putea vizita înainte de a te
muta.

Închiderea instituţiei rezidenţiale poate dura mult timp deoarece este
important să ne asigurăm că noua ta casă este potrivită pentru tine.
Vei rămâne în instituţie până când casa ta nouă va fi pregătită. În
paginile următoare ale cărţii poţi afla mai multe despre diferite case.

Toți se vor muta 
într-o casă nouă.
Nici unul nu va 

rămâne aici, 
în instituție.

Calendar
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Viața în comunitate

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă



13

Diferite tipuri de familii și case comunitare

Viaţa alături de familia ta

Unii copii vor putea 
să trăiască din nou cu

părinții lor sau alți membri 
ai familiei lor.
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Unii copii vor putea merge să trăiască împreună cu familiile lor. Aceștia
pot fi părinții lor sau alt membru al familiei, precum bunicii, un unchi sau 
o mătușă, un frate sau o soră.

Asistentul social va vorbi cu tine și 
familia ta despre reîntoarcerea 
acasă. Dacă poți merge să 
trăiești cu ei, asistentul social 
va face un plan cu privire la 
sprijinul de care veți avea 
nevoie cu toții. 

Uneori copiii nu pot trăi acasă
cu părinții lor. Deși părinții își 
iubesc copiii, ei nu pot avea 
întotdeauna grijă de copii, din 
diferite motive. Chiar dacă nu poți 
trăi cu familia ta, ei vor fi anunțați 
despre schimbările care vor avea loc. 
Părinților tăi li se va spune unde se află casa ta pentru a te putea vizita,
doar dacă nu va exista un motiv serios pentru care nu vor putea face
acest lucru.
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Viaţa alături de familia ta – 

Asistentul social s-a dus să discute
şi cu părinții ei. Aceştia au spus că
ar dori ca Florica să vină acasă și
să meargă la școala din localitate. 

Școala de lângă casa părinților
săi devenise o școală incluzivă.
Asta înseamnă că Florica poate
merge acum la această școală și
poate primi sprijin suplimentar
pentru a învăța alături de ceilalți
copii din clasa ei.

Când s-a decis că instituția se va
închide, asistentul social a venit și a
vorbit cu Florica despre locul unde ar
dori să trăiască. Ea a spus că și-ar
dori să plece acasă la familia sa. Ea
îşi vizita familia și stătea cu ei în 
timpul vacanțelor școlare.

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă

Florica are 11 ani și are nevoie de ajutor 
suplimentar pentru a învăța. În localitatea
familiei Floricăi, școala nu era incluzivă și nu
oferea educație specială copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale. La vârsta de 8 ani,
Florica a trebuit să-și lase familia și să se
mute într-o instituție rezidenţială, ca să 
poată avea acces la educaţie acolo.
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După ședință, Florica a început să se
pregătească de plecarea acasă. A început să-și
viziteze părinții mai des. A vizitat noua sa școală
și a făcut cunoştinţă cu noua ei profesoară. Ea
și mama ei au mers la cumpărături pentru a
cumpăra niște vopsea, iar Florica și-a ajutat
tatăl și fratele să vopsească dormitorul ei.

De asemenea, Florica a început să-și ia
rămas bun de la toţi prietenii săi din instituția
rezidențială. Ea a făcut o mulțime de fotografii
cu prietenii și profesorii. În ultima sa zi la
instituție, Florica a avut o petrecere, iar toți
prietenii i-au scris mesaje, semnând cu 
numele lor în cartea ei.

Acum, Florica trăiește acasă cu părinții și cu
cei 2 frați. Ea merge la școală, unde are un
cadru didactic de sprijin care o ajută atunci
când îi este greu. La început, Florica era
puțin speriată la școală, iar acum și-a făcut
prieteni și se bucură de timpul petrecut acolo.

Florica și părinții ei au mers la o întâlnire, numită ședință pentru discutarea
cazului, împreună cu asistentul social, 
un îngrijitor și un profesor de 
la instituția rezidențială. 
Toți au căzut de acord ca 
Florica să meargă acasă 
și să trăiască cu părinții și 
frații ei.

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă
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Familia asistentului parental profesionist
este familia unde copilul locuieşte 
împreună cu asistentul său 
parental. Asistenții parentali 
profesioniști sunt persoane 
alese pentru a avea grijă de 
copii în propria lor casă.

E posibil ca în casa asistenţilor 
parentali profesionişti să trăiască 
alţi membri ai familiei şi alţi copii de
care ei au grijă. Datoria asistenţilor 
parentali profesionişti este să protejeze 
copiii și să-i îngrijească bine.

Unii copii vor trăi acolo o perioadă scurtă, de exemplu câteva săptămâni.
Alţi copii ar putea trăi acolo mai mult timp, până cresc mari.

Dacă vei pleca să trăiești într-o astfel de familie, s-ar putea să ai propria
ta cameră. Vei putea face tot ce îți place, iar prietenii tăi te vor putea
vizita. Vei putea să-ți vezi părinții și familia în timp ce vei locui acolo, dacă
aceasta este cel mai bine pentru tine.

Fiind în asistență
parentală

profesionistă, copiii
sunt trataţi ca parte a
familiei asistentului

parental.

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă

Diferite tipuri de familii și case comunitare

Viața în familia asistenților parentali profesioniști
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Viaţa în familia asistenților parentali profesioniști – 

Pavel are 8 ani și a trăit într-o instituție
rezidențială de la vârsta de 2 ani. Deși mama
lui îl iubea, ea nu a putut avea grijă de el în
mod adecvat fiindcă nu se simțea prea bine.

Asistentul social a vorbit cu mama sa și cu
îngrijitorii săi. Ei au căzut de acord că ar fi
bine ca Pavel să trăiască într-o familie.
Mama lui s-a bucurat de această idee,
atât timp cât Pavel va putea să o viziteze.

Când s-a decis că instituția se va închide,
asistentul social a venit să vorbească cu
Pavel despre ce-și doreşte el. Pavel vroia
să trăiască cu mama lui, însă știa că ea
nu se simte bine. Asistentul social l-a 
întrebat pe Pavel dacă ar dori să trăiască
într-o altă familie. Pavel i-a spus că ar
dori, însă totodată ar dori să-şi poată
vedea mama uneori.

A avut loc o întâlnire, numită ședință pentru discutarea cazului, în care trebuia
să se decidă unde va trăi Pavel. Pavel nu a vrut să participe la această
ședință, însă i-a spus asistentului social ce vroia să le spună participanţilor la
ședință. Mama lui a venit la ședință
împreună cu asistentul social, 
îngrijitorul lui Pavel și profesorul 
său. La ședință s-a decis că Pavel 
va merge și va trăi într-o familie 
de asistenți patentali profesioniști.

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă
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Pavel a făcut cunoştinţă cu familia asistentului
parental profesionist înainte de a se muta. În
timpul primelor întâlniri, Pavel era foarte 
nervos, însă familia nouă a adus o minge de
fotbal și ei au jucat fotbal împreună. El s-a
întâlnit cu noua familie de câteva ori și le-a
vizitat casa.

Pavel era trist că se despărțea de prietenii din
instituția rezidențială, însă noua familie a 
asistentului parental profesionist i-a spus că el
va fi ajutat să păstreze legăturile cu prietenii.
Înainte de a pleca, Pavel a făcut multe fotografii
și a luat numerele de telefon ale prietenilor,
pentru a-i putea suna. De asemenea, a avut o
petrecere cu toți prietenii săi.

Acum Pavel trăieşte fericit în familia 
asistentului parental profesionist. La început
a fost neobişnuit pentru el și a trebuit să se
deprindă cu multe lucruri noi. Acum el s-a
acomodat și îi place să se joace cu fratele 
și sora din noua familie. Pavel încă se mai
întâlneşte cu vechii săi prieteni și își vizitează
mama în timpul vacanțelor școlare și în
zilele de odihnă.

Asistentul social a căutat asistenţi
parentali profesionişti, cărora le plăcea să
facă aceleași lucruri ca și lui Pavel. Pavel
a dorit mult să meargă la aceeași școală,
iar asistentul social a reușit să găsească
o familie care trăia aproape de școala lui.

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă
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În casele comunitare, un
grup de copii locuiesc

împreună şi sunt îngrijiţi
de pedagogi sociali.

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă

Diferite tipuri de familii și case comunitare

Viaţa într-o casă comunitară

De obicei, în casele comunitare locuiesc aproximativ ___ copii și tineri.
Alte case pot fi mai mici, cu mai puțini copii. În casele comunitare va lucra
o echipă de îngrijitori care sunt pedagogi, iar unii dintre aceştia s-ar putea
să fi lucrat anterior cu copiii în instituţia rezidenţială. 

Dacă vei pleca să trăiești într-o casă 
comunitară, atunci vei putea 
avea propria ta cameră. 

Prietenii tăi vor putea să te 
viziteze acasă și vei putea 
să te ocupi cu activităţile 
preferate.

Vei putea să-ți vezi părinții 
și familia în timp ce vei locui 
acolo, dacă aceasta este cel 
mai bine pentru tine. Unii dintre
prietenii tăi din instituţia 
rezidenţială ar putea locui împreună 
cu tine în casa comunitară. S-ar putea să fie 
și copii din alte instituții rezidențiale, care vor putea deveni noii tăi prieteni.
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Viaţa într-o casă comunitară – 

Marc are 15 ani și suferă de paralizie cerebrală,
ceea ce înseamnă că mușchii lui nu funcționează
bine. El se deplasează cu ajutorul unui scaun cu
rotile și îi este greu să vorbească. El a trăit în
instituția rezidențială de când era un bebeluș
deoarece, deși părinții îl iubeau, ei nu puteau avea
grijă de dânsul, pentru că în apropierea localităţii
lor nu existau serviciile necesare de sprijin familial.

Ea i-a explicat că se construieşte o
casă comunitară şi că unii copii din
instituția rezidențială vor trăi acolo. Ea
l-a întrebat pe Marc dacă și-ar dori să
locuiască acolo.  

Asistentul social a vorbit și cu părinții
lui Marc, care s-au gândit că această
casă comunitară va fi potrivită pentru el.

Când s-a decis că instituția se va închide,
asistentul social a venit și a petrecut ceva
timp cu Marc pentru a înțelege ce vrea el.
Doamna a folosit limbajul semnelor și 
desene pentru a-i explica că instituția se
închide și a-l întreba unde și-ar dori să
locuiască.

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă
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Înainte de a pleca din instituția rezidențială, Marc
a primit în dar un aparat de fotografiat, şi fiind
ajutat de persoana care-l îngrijea, el a făcut multe
fotografii cu prietenii și educatorii lui din instituția
rezidențială. Împreună cu ceilalți copii care urmau
să se mute, el a făcut și un colaj de fotografii,
pentru a-l lua în noua sa casă. De asemenea,
ei au avut și o petrecere înainte de a se muta.

Marc și prietenii lui au mai avut o petrecere
atunci când s-au mutat în casa lor nouă!
Marc este fericit în noua lui casă, are 
propriul lui dormitor și se bucură că
merge la școala din comunitate,
împreună cu alți copii cu dizabilități.

După ședință, Marc a început să se pregătească
de mutarea la casa lui nouă. El s-a întâlnit cu
ceilalți copii care se vor muta odată cu dânsul.
Marc a făcut cunoştinţă şi cu persoanele noi
care îl vor îngriji. El a avut posibilitatea să
viziteze noua sa casă înainte de a se muta și
a fost la cumpărături cu pedagogii sociali pentru
a alege patul și perdelele pentru noua sa cameră.

Marc a vrut să meargă și el la ședință pentru a decide şi a planifica unde
va locui. Asistentul social, îngrijitorul și 
logopedul său au fost, 
de asemenea, prezenți.
Prin limbajul semnelor, 
Marc le-a explicat că 
i-ar plăcea să se mute 
în casa comunitară.

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă
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Copiii care sunt 
adoptați vor deveni 
parte a familiei noi, 

conform legii.

Unii copii, care nu vor putea niciodată 
trăi în familiile lor şi nici nu-şi 
vor putea vedea părinţii, ar 
putea fi adoptați.

De obicei sunt adoptați 
copiii mici. Aceasta 
înseamnă că ei vor 
face parte dintr-o 
familie nouă pentru 
totdeauna. Acest lucru 
se decide de către un 
judecător într-o instanță.

Pot fi și alți copii în 
noua ta familie cu 
care vei locui. Dacă 
ești adoptat, vei avea 
camera ta și vei putea să te ocupi 
cu activităţile tale preferate. 

Echipa de proiect va discuta cu tine despre cum ai vrea să fie noua ta
familie. Ei vor căuta o familie în care tu vei fi fericit și care va avea multă
grijă de tine.

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă

Diferite tipuri de familii și case comunitare

Viaţa într-o familie adoptivă
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Viaţa într-o familie adoptivă – 

Marta are 3 ani și a trăit într-o instituție
rezidențială de la vârsta de 6 luni. Mama ei 
a murit când Marta era mică, iar tatăl ei s-a
mutat în altă parte a țării. El a spus că nu
poate avea grijă de Marta.

Asistentul social a vorbit și cu alte
persoane care o știau bine pe
Marta, cum ar fi îngrijitorii ei. 
Asistentul social a vorbit cu tatăl
Martei şi el a spus că nu poate
avea grijă de fiica sa.

Când instituția s-a închis, Marta era prea
mică pentru a spune unde ar vrea să
locuiască. Asistentul social a petrecut ceva
timp pentru a se juca cu ea şi pentru a o
cunoaște, aflând ce-i plăcea Martei, dar și
lucrurile pe care ea le putea face bine.

A avut loc o întâlnire, numită ședință pentru discutarea cazului, la care
asistentul social a participat împreună cu persoanele care o îngrijeau pe
Marta. Marta era prea mică pentru 
a participa și ea. La şedinţă 
s-a decis că Marta ar trebui 
să fie adoptată și să devină 
parte a unei alte familii, prin 
lege, fiindcă ea nu va putea 
niciodată locui cu familia sa.
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După ședință, asistentul
social a început să caute 
o familie în care Martei i-ar
plăcea să trăiască și să
devină parte din acea 
familie.

Înainte de a pleca din instituția
rezidențială, Marta a avut o petrecere
cu tort și alte feluri preferate de
mâncare. Îngrijitorii ei au putut să-și
ia rămas bun și au făcut multe 
fotografii, la care Marta se va uita
când va fi mare.

În prezent Marta locuiește în casa
ei nouă, la început îi părea ciudat
și un pic înfricoșător pentru că
totul era nou și diferit. Acum s-a
acomodat și îi place noua sa
viață. Marta face parte acum din
noua sa familie, conform legii.

Odată ce familia a fost găsită, ei au 
petrecut timp cu Marta în instituția
rezidențială, pentru a o cunoaște mai bine.
După câteva vizite, Marta a început să
viziteze familia în casa lor. Acolo, ea a putut
să se joace cu o mulțime de jucării noi și 
a făcut cunoştinţă cu o soră nouă mai
mare, după care s-a jucat și cu o pisică.
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Frecventarea unei şcoli noi

Toți copiii vor merge în
fiecare zi la o școală din

comunitate, iar după 
ore vor pleca acasă.

Unii copii cu dizabilități ar
putea merge la o școală
generală, având suport 
didactic suplimentar.

În această școală, copiii 
cu și fără dizabilități învață
împreună. Acest tip de
educație este uneori numită
educație incluzivă.
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Atunci când te vei muta în casa ta nouă, vei merge la o şcoală nouă.
Școala ta nouă va fi în comunitate, aproape de locul unde vei trăi. Vei
pleca la școală în fiecare zi, vei putea merge pe jos sau lua un autobuz
până la școală.

Unii copii cu dizabilități vor merge
la o școală care oferă educaţie 
specială.

Toți copiii cu dizabilități au nevoie 
de sprijin suplimentar pentru a 
învăța într-o şcoală.
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Serviciile noi

Când se va închide instituția rezidențială, vor fi create noi servicii, iar 
altele vor fi îmbunătățite. Aceste servicii vor sprijini familiile și copiii în
diferite moduri, căci toți sunt diferiți. Dacă aceste servicii vor exista,
instituțiile rezidențiale nu vor mai fi necesare.

Servicii comunitare pentru fiecare 

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă

Sprijin acordat familiilor, pentru a fi ajutate să aibă grijă de copiii
lor acasă
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Servicii pentru copiii și 
familiile care au nevoie de 
ajutor suplimentar

Instituțiile
rezidențiale nu vor

mai fi necesare
dacă vor exista 

servicii
corespunzătoare!

Școli pentru fiecare din comunitate

Case comunitare și asistență
parentală profesionistă, create 
în comunitate pentru copiii care 
nu pot locui cu familiile lor
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Managerul de proiect

Fizioterapeutul

Un fizioterapeut este persoana care îi
ajută pe copiii cu dizabilități fizice să se
miște. Fizioterapeutul va învăța copiii să
facă exerciții speciale și le va arăta cum
să folosească echipamentul care îi va
ajuta să se deplaseze mai bine.

Un manager de proiect este persoana
responsabilă de închiderea instituţiei
rezidenţiale și crearea serviciilor noi. Datoria
managerului de proiect este de a se asigura
că în serviciile noi lucrează oamenii potriviți
cu o pregătire bună în domeniu.

Un asistent social este persoana care
ajută copiii și familiile. Ei te vor vizita în
casa ta nouă, pentru a fi siguri că ai tot 
ce îţi trebuie.

Asistentul social

Echipa de proiect

Un grup de oameni, numit echipă de proiect, se va ocupa de închiderea
instituţiei rezidenţiale. Ei vor ajuta la crearea noilor servicii în comunitate.

28 © Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă



Un psiholog este persoana care ajută 
copiii să înțeleagă și să vorbească 
despre ceea ce simt. 

Psihologul

Îngrijitorul tău va colabora strâns cu tine și
cu echipa de proiect. Datoria lor este să se
asigure că tu înțelegi ce se întâmplă și ce
va trebui să faci pentru a fi pregătit să te
muți în casa ta nouă.

Îngrijitorul

Un logoped este persoana care ajută
copiii care au probleme de comunicare.
Logopezii ajută copiii să comunice în
modul cel mai potrivit pentru ei, de 
exemplu cu ajutorul desenelor sau gesturilor.

Logopedul

29

De asemenea, datoria echipei de proiect este să te susţină și să te ajute
să te pregătești de mutare. Poți vorbi cu ei sau cu îngrijitorii tăi despre
ceea ce simți. Poți să-i întrebi orice doreşti să afli despre mutare.
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Decizia privind locul tău de trai

Decizia privind locul unde vei trăi este foarte importantă. Vei participa la
luarea acestei decizii. Echipa de proiect va aduna multe informații despre
tine și familia ta. Apoi vor avea loc ședințe pentru a face un plan. Planul
va include:

Vei putea decide și tu
unde ai dori să

locuiești!

•    Locul unde vei trăi

•    Şcoala la care vei 
     merge

•    Modul în care te vei 
     pregăti pentru 
     mutare

Echipa de proiect va trebui
să facă trei lucruri importante:

•    Evaluarea

•    Ședința pentru 
     discutarea cazului
•    Planificarea îngrijirii
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Evaluarea

Echipa de proiect se va întâlni cu tine pentru a afla mai multe despre 
interesele, prietenii, școala și familia ta. Îți vor vizita și familia pentru 
a discuta cu ei. La fel, vor discuta cu persoanele care te cunosc bine, 
cum ar fi îngrijitorii sau profesorii tăi. Poți vorbi cu echipa de proiect sau
cu asistentul tău social pentru a afla mai multe despre evaluare.

Echipa de proiect va
vorbi cu tine, cu familia
ta și cu persoanele care
te cunosc bine. Aceasta
va ajuta să luaţi decizia
privind locul tău de trai.

O evaluare este modul de a afla informații despre o persoană și familia
sa. Echipa de proiect va face evaluarea ta pentru a găsi cel mai bun loc
de trai pentru tine.
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Planificarea evaluării
Această fișă de lucru te va ajuta să te pregătești de 
evaluare. O poți completa singur înainte de evaluare sau
împreună cu echipa de proiect în timpul evaluării.

Scrie lucrurile importante pe care vrei să le spui cu referire la 
evaluarea ta:

Prietenii mei:

Familia mea:

Interesele și pasiunile mele:
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Viitorul meu:

Lucruri la care am nevoie să
fiu ajutat:

Sănătatea mea:

Școala mea:

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă
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Emoții și sentimente

Nesigur Confuz Supărat

Fericit Trist Speriat

EmoționatÎngrijorat Mânios

Aici sunt redate mai multe emoții și sentimente pe care 
oamenii le simt în diferite momente. Ai putea folosi aceste
imagini pentru a vorbi mai ușor cu echipa de proiect în 
timpul evaluării sau cu alte ocazii. Ele te pot ajuta să explici
cum te simți la un moment dat.
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Ședința pentru discutarea cazului

La ședință vor veni persoane care au participat la evaluare, dar și alte
persoane care te cunosc bine, cum ar fi profesorul și îngrijitorul tău.
La această ședință toți împreună vor decide:

•      Unde este cel mai bine pentru tine să locuiești

•      Ce fel de sprijin și îngrijire ai nevoie

•      La care școală ar trebui să mergi

•      Când ar trebui să te muți la casa ta nouă.

La ședința pentru 
discutarea cazului, toți
împreună vor decide

unde este cel mai bine
pentru tine să locuiești.

Ședința pentru discutarea cazului este o întâlnire unde se va discuta despre
tine, la care poți participa și tu dacă doreşti, astfel încât toți să asculte ceea
ce ai de spus. Familia ta va fi întrebată dacă dorește să vină la această
ședință, chiar şi dacă nu va fi posibil să trăieşti alături de familia ta.
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Planificarea ședinței pentru discutarea 
cazului
Această fișă de lucru te va ajuta să te pregătești pentru
ședință.

La ședință vor veni:

Data şi ora ședinței pentru 
discutarea cazului meu este:

Ședința pentru discutarea cazului va
avea loc la:
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Cele mai importante lucruri pe care aș vrea să le spun la ședință sunt:

Aici, poate ai dori să zici:

•      Unde ai vrea să locuiești 
•      Prietenii cu care ai vrea să 
      păstrezi legătura
•      Activităţile pe care ai vrea să 
      le faci în casa ta nouă.

Aș vrea să particip și
eu la această ședință: Da

Persoana care vreau să vină cu mine:

Aș vrea să particip și
eu la această ședință: Nu

Persoana care aș vrea să vorbească
în locul meu:

1.

2.

3.

4.

5.

???
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Ce s-a decis la ședința pentru discutarea
cazului
Pe această fişă de lucru poţi scrie ce s-a decis la ședința
pentru discutarea cazului.

Persoanele care au participat la ședință:

Eu voi trăi la:

Eu voi trăi cu:

Numele și adresa îngrijitorului meu 
nou:

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă
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Eu mă voi muta la data de:

Eu voi merge la școala din:

Nu-ți face griji dacă
toate aceste decizii 
nu au fost luate la

ședință, ele vor fi luate
mai târziu!

Următoarea ședință va avea loc în
data de:

Sprijinul de care voi avea nevoie în casa mea nouă:

Sprijinul de care voi avea nevoie pentru a mă pregăti de mutare:
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Întrebările pe care le am despre noua casă
Poți să-l întrebi pe asistentul tău social orice te interesează
despre casa ta nouă...

Întrebări despre reîntoarcerea acasă...

Întrebări despre asistența parentală
profesionistă...

Întrebări despre adopție...

Întrebări despre casele comunitare...
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Planuri de îngrijire și ședințe de revizuire

După ședință, echipa de proiect va scrie un plan de îngrijire. Planul de 
îngrijire este un plan în care este scris ce trebuie făcut pentru a te ajuta 
să te muți și să te acomodezi în noua ta casă.

Fiecare copil va avea un
plan de îngrijire.

Ședințele de revizuire
vor avea loc pentru a
vedea dacă planul de 

îngrijire trebuie 
schimbat.

Poți avea un plan de îngrijire pentru toată perioada cât vei locui în noua ta
casă. Dacă îl vei avea, atunci se vor organiza cu regularitate ședințe pentru
a vedea dacă planul de îngrijire trebuie schimbat pe măsură ce crești și te
acomodezi în noua ta casă. Aceste ședințe sunt uneori numite ședințe de
revizuire. Ședințele de revizuire sunt mai mici decât ședințele pentru 
discutarea cazului. Poți participa și tu la ședința de revizuire, pentru a putea
spune ce crezi că trebuie să includă planul de îngrijire.
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Numele copilului

Data naşterii
Plasamentul actual

Plan de îngrijire

Data ședinței pentru 
discutarea cazului

Persoanele prezente la ședința
pentru discutarea cazului

Dorințele și opinia familiei
despre plasamentul viitor 

Rezultatul ședinței pentru
discutarea cazului

Reîntoarcere în familie                      Casă comunitară

Asistenţă parentală profesionistă           Adopție

Denumirea casei noi

Numele îngrijitorului

Motivul deciziei

Data aproximativă a mutării

Planul tău de îngrijire
poate arăta aşa…
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Rezumatul întregului plan

Necesități medicale

Necesități educaționale

Data revizuirii

Necesități emoționale și de dezvoltare

Necesități de îngrijire, inclusiv de siguranță și bunăstare

Contactul cu familia

Contactul cu prietenii

Necesități religioase, culturale și lingvistice
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Cum să te pregăteşti pentru mutare – 
programe de pregătire

44

Vei începe să te pregătești de mutare atunci când vei ști data când te vei
muta la casa ta nouă.

Unele persoane din echipa de proiect se vor întâlni cu tine pentru a
planifica programul tău de pregătire. Programul tău de pregătire este
planul care te va ajuta să te pregătești pentru mutare.
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Mutarea într-o casă nouă îți poate părea 
interesantă, dar poate și să te 
îngrijoreze. E posibil să te simţi 
supărat că îți părăseşti prietenii 
apropiaţi și îngrijitorii. E firesc 
să simți diferite emoţii.

Ceea ce te poate ajuta este 
să vorbeşti despre ceea ce 
simți cu persoanele în care ai 
încredere. Ai putea avea multe 
întrebări despre cum va arăta 
casa ta nouă.



Cum să te pregăteşti pentru mutare – 
programe de pregătire

Înainte de a te muta, te
vei pregăti o perioadă de

timp, întâlnindu-te cu 
îngrijitorii tăi noi, vizitând

localitatea ta nouă și
luându-ți rămas bun de la

prietenii din instituția
rezidențială.
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Toți copiii vor avea programe diferite de pregătire, însă toate vor fi 
interesante. Te vei întâlni cu îngrijitorii tăi noi, pentru ca să-i poţi cunoaște.

Dacă te muți într-o casă unde vor fi şi alți copii, va trebui să te
întâlnești şi cu ei cu regularitate. Vei putea vizita casa ta nouă și vei
face o mulțime de activități plăcute, pentru a te ajuta să fii gata pentru
mutare.
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Povestea vieții mele

Ce ți-ar plăcea să incluzi în cartea
ta? O carte sau o cutie privind

povestea vieții tale este făcută de
tine și povestește istoria ta –

deci, poți să o faci și să o
folosești aşa cum dorești.

46

Echipa de pregătire și asistentul tău social te pot ajuta să faci cartea sau
cutia privind povestea vieții tale.
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În timpul programului de pregătire, ai putea începe să creezi povestea
vieții tale. Adică poți crea o carte sau o cutie cu informaţii despre viața ta!

O poți face aşa cum dorești. Unor persoane le place să facă un album cu
fotografii despre viața lor, cu multe fotografii și imagini cu persoane și
evenimente importante. Altora le place să păstreze o cutie cu fotografii și
suvenire în ea. Poți folosi chiar și o cameră video pentru a înregistra
evenimente și persoane speciale și a face un filmuleț despre viața ta.



Povestea vieții mele 
Gândește-te cum va arăta coperta unei cărți despre viața ta.
O poți face cum dorești, folosind imagini, desene, fotografii,
cuvinte, materiale, abţibilduri sau orice altceva vei dori.
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Programe de pregătire  

Aici sunt câteva activități care 
te pot ajuta să te pregătești 
pentru mutare. Marchează 

dacă le-ai făcut!

Fotografii cu prietenii
și educatorii din
instituția rezidențială:

Cunoștință cu îngrijitorii
tăi noi:
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Carte/cutie cu 
informaţii despre 
instituţia rezidenţială:
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Vizită la școala 
ta nouă:

Vizită la casa ta și 
localitatea nouă
unde vei locui: 

Petrecere de 
rămas bun:

Cunoștință cu noii
copii cu care ai putea
locui:
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Planificarea pregătirii
Care crezi că sunt cele mai importante lucruri pe care 
trebuie să le faci pentru a te pregăti de mutare? Aici poți
scrie ideile tale...

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă
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Pregătirea casei tale noi

Echipa de proiect
sau îngrijitorii tăi
îți vor găsi un
medic și un 
dentist aproape
de casa ta.

Ei îți vor organiza
o vizită la școala
ta nouă.

Echipa de proiect și îngrijitorii tăi noi vor 
asigura pregătirea casei tale noi. 
Dacă foloseşti un scaun cu rotile,
ei se vor asigura ca noua ta 
casă să fie construită în așa 
fel încât să te poți mişca ușor.

Ei se vor asigura că noua ta 
casă are tot de ce ai nevoie 
pentru a te simţi confortabil şi 
că este un loc plăcut pentru a trăi.
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Echipa de proiect va continua să te sprijine în noua ta casă până te vei
acomoda. Dacă te muți într-o localitate aflată departe, s-ar putea să fii 
vizitat şi ajutat de un asistent social nou. Dacă simți că ești îngrijorat sau
preocupat în privinţa mutării, poți vorbi cu ei.
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Echipa de proiect te
poate ajuta să ții
legătura cu toţi 
prietenii sau 
îngrijitorii care sunt
importanţi pentru tine.

Echipa de proiect și 
îngrijitorii tăi noi vor 

asigura ca noua ta casă 
să fie pregătită pentru tine 

și te vor ajuta să te 
acomodezi în ea.



53

Mă mut în casa mea nouă
În ziua în care te vei muta, îngrijitorii tăi te vor ajuta să-ți
strângi lucrurile. Îţi poţi lua toate lucrurile în casa ta nouă.
Îngrijitorul tău nou sau altă persoană din echipa de proiect
te va conduce la casa ta nouă. Scrie sau desenează ce ai
vrea să iei cu tine în valiză!
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Viața în casa mea nouă

Viața în noua ta casă ar putea să ţi se pară neobişnuită la început. Acolo
pot fi persoane noi pe care trebuie să le cunoști și noi obiceiuri cu care
trebuie să te deprinzi. Îngrijitorii tăi noi te vor ajuta să te acomodezi.

Când te vei muta pentru prima oară 
în casa ta nouă, cineva din 
echipa de proiect sau 
asistentul tău social va 
continua să te viziteze. 
Dacă vei simți că ești 
îngrijorat sau preocupat, 
vei putea vorbi cu ei. 
Ei te vor ajuta să rezolvi 
orice problemă pe care 
ai putea-o avea.

Dacă vei avea vreo 
îngrijorare în casa ta nouă,
vei putea vorbi cu îngrijitorul

tău, asistentul tău social 
sau altă persoană din 

echipa de proiect.

Îngrijitorii tăi te pot ajuta să ții legătura cu prietenii și familia. Poți
face asta prin e-mail, telefon sau scrisori.
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Un pedagog
social de 
la casa
comunitară

Un profesor

Medicul tău

Alți adulți în
care ai 
încredere

Un membru
din echipa
de proiect

O persoană
din familia
ta

Asistentul
tău social

Îngrijitorul
tău
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În casa ta nouă, trebuie să te simți întotdeauna în siguranță. Dacă nu te
simți în siguranță sau ești îngrijorat de ceva, trebuie întotdeauna să vorbești
cu un adult în care ai încredere și cu care te simți confortabil. Acesta poate fi:

Siguranța în noua ta casă

Trebuie să te simți în
siguranță în noua ta casă, iar
dacă nu te simți, atunci trebuie

să spui despre asta unei 
persoane în care ai încredere. 
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Vechi și nou
Ce îți va lipsi după ce vei părăsi instituția rezidențială? 
La ce te aștepți în casa ta nouă?

Ce aştepţi cu nerăbdare să faci în casa ta nouă?...

Scrie sau desenează lucrurile și persoanele de care îți va fi dor 
după ce vei pleca din instituția rezidențială...
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cu
activitatea 11
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Viața mea nouă
Descrie viața ta nouă pe această pagină. Scrie sau
desenează lucrurile care aştepţi să se întâmple în viața 
ta nouă.
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F i
şa

cu
activitatea 12
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Speranțele și visurile mele pe viitor
Ce ți-ar plăcea să faci peste 10 ani? Scrie sau desenează 
viitorul tău în interiorul globului de cristal!..

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă

F i
şa

cu
activitatea 13
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SPERĂM 
CĂ ÎȚI PLACE 

SĂ TRĂIEȘTI ÎN 
CASA TA 
NOUĂ!
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Date de contact

Casa mea nouă
Adresa:
Numărul de telefon:

Îngrijitorul meu nou
Numele:
Numărul de telefon:

Managerul echipei de proiect
Numele:
Numărul de telefon:

Asistentul social
Numele:
Numărul de telefon:

Alt membru al echipei de proiect
Numele și rolul:
Numărul de telefon:

Pe aceste două pagini poți scrie datele de 
contact ale diferitor specialişti cu care vei 
comunica și ale organizațiilor locale.
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Școala
Adresa:
Numărul de telefon:

Spitalul
Denumirea:
Numărul de telefon:

Alte numere importante
Numele și rolul:
Numărul de telefon:

Alte numere importante
Numele și rolul:
Numărul de telefon:

Medicul de familie
Adresa:
Numărul de telefon:

Alt membru al echipei de proiect
Numele și rolul:
Numărul de telefon:
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Prietenii mei

Numele:

Adresa:

Numărul de telefon:

E-mail:

Aici poți scrie numele și datele de contact ale 
prietenilor tăi.

Numele:

Adresa:

Numărul de telefon:

E-mail:

Numele:

Adresa:

Numărul de telefon:

E-mail:
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Numele:

Adresa:

Numărul de telefon:

E-mail:

Numele:

Adresa:

Numărul de telefon:

E-mail:

Numele:

Adresa:

Numărul de telefon:

E-mail:
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Activităţi pentru păstrarea amintirilor

Este foarte important să ai amintiri. Aici
sunt câteva idei despre unele activități 
pe care ți-ar plăcea să le faci împreună 
cu echipa de proiect, care te vor ajuta 
să îți aduci aminte şi să înregistrezi orice
amintire specială pe care o ai despre
instituția rezidențială sau persoanele 
care sunt importante pentru tine.

Instrucţiuni:

1.    Pune în cutie orice amintiri pe care le ai despre instituția 
      rezidențială, de exemplu scrisori, desene, poezii, mesaje sau 
      citate de la prieteni, fotografii, lucrări artistice sau obiecte 
      speciale.

2.    Decorează cutia cu ajutorul abţibildurilor, desenelor sau 
      fotografiilor cu prietenii tăi.

Vei avea nevoie de:

•      O cutie simplă goală

•      abţibilduri

•      pixuri

Crearea unei cutii pentru păstrarea amintirilor
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Vei avea nevoie de: 

•      Un borcan gol și curat 
      de la dulceață sau 
      o sticlă sau 
      container de 
      plastic

•      sare

•      cretă colorată

•      bucată de carton

Instrucţiuni:

1.    Scrie 5 lucruri pe care ai vrea să le ții minte despre instituția 
      rezidențială, de exemplu prieteni, evenimente speciale, 
      persoanele preferate care au avut grijă de tine etc. 

2.    Umble un borcan cu sare, apoi scoate-o și împarte-o în 5 grămezi.

3.    Pune fiecare grămadă de sare pe o bucată de hârtie sau carton.

4.    Colorează cele 5 grămezi de sare, amestecându-le cu cretă 
      colorată mărunţită, de culori diferite.

5.    Pune fiecare grămadă de sare colorată în borcan și toarnă sare 
      necolorată între straturi, astfel încât culorile să nu se amestece.

6.    Alege o culoare diferită care reprezintă fiecare amintire și pune,
      pe fișa de lucru, o pată de culoare în drept cu fiecare amintire.
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Crearea unui borcan ce simbolizează
diferite amintiri



Crearea unei tapiserii (sau a unui covoraş) 
pentru casa nouă

66

Vei avea nevoie de:

•      Bucăți pătrate de material
    precum pânza de sac

•      Diferite materiale pentru cusut

•      Ac

•      Ață

•      Lână

•      Nasturi

•      Paiete

•      Foarfece

•      Clei

Instrucţiuni:

1.    Desenează o imagine pe bucata de material, prin coaserea sau
      lipirea unui desen pe pânza pătrată. Gândește-te la orice amintire
      specială pe care o ai despre instituție sau prieteni.

2.    După ce toate pătratele sunt gata, ele vor putea fi cusute 
      împreună.

3.    Poți face această activitate în grup cu prietenii tăi.
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Crearea ramelor pentru fotografii

Instrucţiuni:

1.    Taie cartonul pentru a face o fâșie de aproximativ 8 cm x 32 cm 
      lungime.

2.    Îndoaie fâșia de carton în jumătate, apoi desfă-o.

3.    Îndoaie celelalte două părți, apoi desfă-le pentru a obține patru 
      pătrate.

4.    Îndoaie cele două părţi din mijloc în formă de triunghi și apoi 
      îndoaie celelalte două pătrate împreună și lipește-le.

5.    Taie o bucată diferită de hârtie colorată, astfel încât să fie
      puțin mai mare decât fotografia ta.

6.    Încleie fotografia pe această bucată de hârtie și apoi lipește-o 
      de rama fotografiei.

7.    Decorează rama.

Vei avea nevoie de:

•      Carton colorat

•      Fotografii preferate

•      Abţibilduri

•      Pixuri

•      Clei

•      Hârtie
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Crearea unor tricouri personalizate

Instrucţiuni:

Poți să îmbraci tricoul și să-ţi rogi toți prietenii să scrie ceva pe el,
astfel încât să-ți aduci aminte de ei. Ei pot să facă asta cum
doresc: pot semna pe el, scrie un mesaj, desena o imagine, scrie 
o poezie sau o glumă. După ce au fost scrise toate mesajele, poți
scrie data, ca să nu uiți când au fost scrise aceste mesaje. 

Să nu speli tricoul, căci tot scrisul ar putea să se șteargă şi
mesajele vor dispărea!

Mesajele şi amintirile pot fi scrise și pe un chipiu.

Vei avea nevoie de:

•      Un simplu tricou alb
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Crearea unor brățări personalizate  

Instrucţiuni:

1.    Scrie 5 lucruri pe care ai vrea să le ții minte despre instituția 
      rezidențială.

2.    Alege o culoare diferită care reprezintă fiecare amintire și pune, 
       pe fișa de lucru, o pată de culoare în drept cu fiecare amintire.

3.    Taie cele 5 paie de băut de diferite culori pentru a face mărgele.

4.    Măsoară un fir de ață sau un şiret de aproximativ 30 cm.

5.    Trece firul de ață prin prima mărgea și fă un nod în jurul ei.

6.    Trece firul de ață prin restul mărgelelor. 

7.    După ce ai terminat, fă un nod la celălalt capăt pentru a finisa 
      brățara.

8.    Leag-o în jurul mâinii cu o panglică sau fundă.

Vei avea nevoie de:

•      O sârmuliță sau un şiret

•      5 paie de băut de diferite culori

•      O bucată de panglică

© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă



70

Vei avea nevoie de:

•      3 fire de ață de 
      diferite culori, de 
      aproximativ 2 m

•      Bandă adezivă
•      Foarfece

Crearea unor brățări ce simbolizează prietenia
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Instrucţiuni:

Pune cele trei fire de ață împreună pentru a
uni capetele. Îndoaie toate firele și fă un nod
la mijloc pentru a obține șase fire. Lipește
nodul de o masă cu banda adezivă.

Pornind de la stânga la dreapta, folosește
firul din stânga (în acest caz, cel de 
culoare roz) și fă un nod dublu în jurul
fiecărui dintre celelalte fire.

Folosește firul roz din stânga pentru a 
face un dublu nod în jurul primului fir 
galben, apoi în jurul celui de-al doilea fir
galben, primului fir albastru, apoi celui 
de-al doilea fir albastru și, în final, în jurul
firului roz. Acum firul cu care ai început 
să lucrezi se află în partea dreaptă.

Începe din nou, de la stânga la dreapta, 
ia firul următor și repetă aceleași acțiuni.

Continuă așa până când brățara este suficient
de lungă pentru a o lega în jurul încheieturii
mâinii. Fă un nod la urmă și leag-o în jurul
încheieturii mâinii prietenului tău.
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Afișe cu mesaje

Instrucţiuni:

Roagă-ți prietenii să scrie mesaje de rămas bun pe un afiș mare
pentru astfel de mesaje, pe care îl vei putea lua apoi la noua ta casă.

Ei ar putea prefera să scrie un mesaj, să-și scrie numele, să 
deseneze o imagine sau un desen graffitti, sau să încleie fotografii.

Acest afiș poate fi pus apoi într-o ramă pentru imagini mari, astfel
încât să fie gata ca să-l fixezi pe perete în noul tău dormitor, dacă
vei dori.

Vei avea nevoie de:

•      Bucată mare de carton alb sau o pânză mare

Crearea unor brățări ce simbolizează prietenia
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Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului

Convenţia ONU cu privire la drepturile 
copilului este un acord internațional 
legal care oferă copiilor propriile 
lor drepturi.

Aproape toate țările din lume au 
semnat acest acord. Închiderea 
instituției rezidențiale și înlocuirea 
acesteia cu servicii de tip familial sau 
case comunitare corespunde cu drepturile incluse în Convenție. Sunt
peste 40 de drepturi sau articole, iar mai jos sunt prezentate cele mai 
importante:

Convenția se aplică tuturor, indiferent
de rasă, religie, abilitate, indiferent de
ceea ce gândesc sau spun, indiferent
de tipul familiei în care sunt crescuţi.
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Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
Copiii au dreptul să-și spună opiniile
atunci când adulții iau decizii care îi pot
afecta, precum și să le fie respectată
părerea.

Statele trebuie să asigure îngrijirea
corespunzătoare a copiilor și să-i 
protejeze împotriva violenței, abuzului 
și neglijării din partea părinților lor sau
oricărei persoane care are grijă de ei.
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Copiii care au orice formă de dizabilitate
trebuie să beneficieze de îngrijire și 
suport special, astfel încât să poată 
trăi liber și independent.
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Listă de termeni

La paginile 75 – 81 sunt explicate unele cuvinte mai dificile.

Familie adoptivă
O familie adoptivă este o familie
nouă care a fost aleasă pentru
un copil care nu poate trăi cu
familia lui. După adopție, acest
copil va face parte din noua
familie, prin lege.

Evaluare
Un mod de a afla mai multe
informații despre o persoană
și familia sa. În timpul
evaluării tale, cineva din
echipa de proiect va vorbi
cu tine despre diferite lucruri
care sunt importante pentru
tine, de exemplu interesele,
prietenii, școala și familia ta.

Plan de îngrijire
Acesta este un plan unde scrie ce se
va întâmpla, când se va întâmpla și 
ce trebuie să facă fiecare persoană
pentru ca aceste lucruri să se întâmple.
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Îngrijitor
Persoană a cărei datorie este să
îngrijească de alte persoane, de
exemplu de copiii dintr-o instituție
rezidențială sau o casă comunitară.
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Comunicare
Moduri diferite de a vorbi și
de a înțelege oamenii.
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Ședință pentru discutarea cazului
O ședință pentru discutarea cazului este o întâlnire unde se iau decizii cu
privire la viața ta. Ședința pentru discutarea cazului se va organiza pentru
a planifica mutarea ta, cu participarea tuturor persoanelor care au legătură
cu tine și cu mutarea. Ar trebui să poți participa la această ședință pentru
a spune ce vrei să se întâmple.



Comunitate
Oamenii şi locul 
unde trăieşti.
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Judecătorie
Instanţă, loc unde se iau decizii 
importante, conform legii.

Dizabilitate
Când unei persoane îi este dificil să
facă ceva, cum ar fi să vorbească,
să se miște sau să învețe. Aceasta
are loc din cauză că unele părți ale
corpurilor lor funcționează diferit.

Familia asistentului parental
profesionist
Familia asistentului parental profesionist
este familia unde copilul locuieşte împreună
cu asistentul său parental. Asistenții
parentali profesioniști sunt persoanele care
au grijă de copii în propria lor casă. Copiii
pot sta în familia asistentului parental 
profesionist o perioadă lungă sau scurtă.
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Educație incluzivă
Educația incluzivă înseamnă să 
se facă posibil ca toți copiii să
meargă la orice școală din 
comunitate. Aceasta are loc 
atunci când copiii cu și fără
dizabilități învață împreună.

Instituţie rezidenţială
O instituție rezidențială este o casă
foarte mare de îngrijire a copiilor
care nu pot trăi cu familiile lor.
Copiii care trăiesc acolo sunt
îngrijiţi de îngrijitori.

Judecător
Persoana care ia decizia finală 
într-o instanță.

Guvern
Un grup de persoane alese să ia
decizii pentru ţară. În Europa, 
guvernele sunt alese de persoanele
care votează pentru ele.
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Povestea vieții mele 
Crearea unei cărți sau cutii 
cu informaţii despre viața ta.

Şcoală generală
Școală obișnuită din localitate.

Psiholog
Persoana care ajută copiii să
înțeleagă și să vorbească despre
ceea ce simt.

Fizioterapeut
Persoana care îi ajută pe copiii cu
dizabilități fizice să se miște.
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Programe de pregătire
Un plan care te va ajuta să te
pregătești pentru mutare în noua
ta casă. Acest plan va include
toate lucrurile diferite pe care 
va trebui să le faci înainte de 
mutare.

Ședință de 
revizuire
Întâlnire pentru a 
discuta planul de 
îngrijire a copilului și 
a verifica dacă acest 
plan trebuie schimbat.

Echipă de proiect
Un grup de persoane care se ocupă de închiderea instituției rezidențiale.
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Casă comunitară
O casă mică, aflată în comunitate,
unde un grup de copii trăiesc
împreună şi sunt îngrijiţi de îngrijitori,
numiţi şi pedagogi sociali.

Logoped
Persoana care ajută copiii care 
au probleme de comunicare.
Ei ajută copiii să comunice în
modul care este cel mai potrivit
pentru ei.

Școală specială
O școală pentru copii cu
dizabilități.

Asistent social
Persoana care ajută copiii și 
familiile lor.
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3 lucruri care sunt 
importante pentru mine...

F i
şa

cu
activitatea 1 Totul despre mine

Poți arăta această pagină echipei de proiect în procesul 
de evaluare, pentru a le explica mai bine ce este important
pentru tine.

Îmi 
place   

3 persoane cu care pot vorbi:

Emisiune TV

Animal

Lecție 

Vedetă 
sportivă

Vedetă a 
muzicii pop

Carte

Mâncare

Numele 
meu este:

1.

2.

3.

3 lucruri cu care mă 
mândresc cel mai mult...

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Ce vreau
să spun
lumii 
este că...

Nu-mi
place
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Stema „Eu și prietenii mei”
Creează o stemă pentru tine și prietenii tăi. Ai putea 
desena și scrie lucruri care te reprezintă pe tine și pe 
prietenii tăi, dar și ce vă place să faceţi.

Fi
şa

cu
activitatea 2
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Planificarea evaluării
Această fișă de lucru te va ajuta să te pregătești de 
evaluare. O poți completa singur înainte de evaluare sau
împreună cu echipa de proiect în timpul evaluării.

Scrie lucrurile importante pe care vrei să le spui cu referire la 
evaluarea ta:

Prietenii mei:

Familia mea:

Interesele și pasiunile mele:

F i
şa

cu
activitatea 3
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Viitorul meu:

Lucruri la care am nevoie să
fiu ajutat:

Sănătatea mea:

Școala mea:
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Emoții și sentimente

Nesigur Confuz Supărat

Fericit Trist Speriat

EmoționatÎngrijorat Mânios

Aici sunt redate mai multe emoții și sentimente pe care 
oamenii le simt în diferite momente. Ai putea folosi aceste
imagini pentru a vorbi mai ușor cu echipa de proiect în 
timpul evaluării sau cu alte ocazii. Ele te pot ajuta să explici
cum te simți la un moment dat.

Fi
şa

cu
activitatea 4
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Planificarea ședinței pentru discutarea 
cazului
Această fișă de lucru te va ajuta să te pregătești pentru
ședință.

La ședință vor veni:

Data şi ora ședinței pentru 
discutarea cazului meu este:

Ședința pentru discutarea cazului va
avea loc la:

F i
şa

cu
activitatea 5
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Cele mai importante lucruri pe care aș vrea să le spun la ședință sunt:

Aici, poate ai dori să zici:

•      Unde ai vrea să locuiești 
•      Prietenii cu care ai vrea să 
      păstrezi legătura
•      Activităţile pe care ai vrea să 
      le faci în casa ta nouă.

Aș vrea să particip și
eu la această ședință: Da

Persoana care vreau să vină cu mine:

Aș vrea să particip și
eu la această ședință: Nu

Persoana care aș vrea să vorbească
în locul meu:

1.

2.

3.

4.

5.

???
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Ce s-a decis la ședința pentru discutarea
cazului
Pe această fişă de lucru poţi scrie ce s-a decis la ședința
pentru discutarea cazului.

Persoanele care au participat la ședință:

Eu voi trăi la:

Eu voi trăi cu:

Numele și adresa îngrijitorului meu 
nou:

F i
şa

cu
activitatea 6
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Eu mă voi muta la data de:

Eu voi merge la școala din:

Nu-ți face griji dacă
toate aceste decizii 
nu au fost luate la

ședință, ele vor fi luate
mai târziu!

Următoarea ședință va avea loc în
data de:

Sprijinul de care voi avea nevoie în casa mea nouă:

Sprijinul de care voi avea nevoie pentru a mă pregăti de mutare:
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Întrebările pe care le am despre noua casă
Poți să-l întrebi pe asistentul tău social orice te interesează
despre casa ta nouă...

Întrebări despre reîntoarcerea acasă...

Întrebări despre asistența parentală
profesionistă...

Întrebări despre adopție...

Întrebări despre casele comunitare...

F i
şa

cu
activitatea 7
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Povestea vieții mele 
Gândește-te cum va arăta coperta unei cărți despre viața ta.
O poți face cum dorești, folosind imagini, desene, fotografii,
cuvinte, materiale, abţibilduri sau orice altceva vei dori.

Fi
şa

cu
activitatea 8
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Planificarea pregătirii
Care crezi că sunt cele mai importante lucruri pe care 
trebuie să le faci pentru a te pregăti de mutare? Aici poți
scrie ideile tale...

Fi
şa

cu
activitatea 9
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Mă mut în casa mea nouă
În ziua în care te vei muta, îngrijitorii tăi te vor ajuta să-ți
strângi lucrurile. Îţi poţi lua toate lucrurile în casa ta nouă.
Îngrijitorul tău nou sau altă persoană din echipa de proiect
te va conduce la casa ta nouă. Scrie sau desenează ce ai
vrea să iei cu tine în valiză!

Fi
şa

cu
activitatea 10
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Vechi și nou
Ce îți va lipsi după ce vei părăsi instituția rezidențială? 
La ce te aștepți în casa ta nouă?

Ce aştepţi cu nerăbdare să faci în casa ta nouă?...

Scrie sau desenează lucrurile și persoanele de care îți va fi dor 
după ce vei pleca din instituția rezidențială...

F i
şa

cu
activitatea 11



96 © Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă

Viața mea nouă
Descrie viața ta nouă pe această pagină. Scrie sau
desenează lucrurile care aştepţi să se întâmple în viața 
ta nouă.

Fi
şa

cu
activitatea 12



Speranțele și visurile mele pe viitor
Ce ți-ar plăcea să faci peste 10 ani? Scrie sau desenează 
viitorul tău în interiorul globului de cristal!..

Fi
şa

cu
activitatea 13

97© Lumos 2015 | Mă mut în casa mea nouă



98

Poţi folosi aceste pagini albe
pentru a scrie sau a desena
orice dorești, sau poți scrie
orice întrebare sau gând pe

care nu vrei să le uiți.
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Mulţumiri
Dorim să le mulțumim tuturor copiilor și adulților care ne-au
ajutat să scriem această carte. Ei au crescut în instituții
rezidențiale și ne-au dat o mulțime de idei foarte bune despre
informaţiile pe care să le includem în carte. Mulțumim din 
suflet tuturor copiilor care ne-au ajutat:

Roman 

Mihai 

Serghei

Igor

Olesea

Alina

Alexandru 

Marcela 

Livia 

Ecaterina

Alexandru 

Alina 

Andrei 

Vasile 

Jaclin 

Olesea 

Gheorghe

La fel, mulțumim foarte mult adulților care ne-au ajutat:

Milos Nguyen 

Alexandra Chludilová 

Radek Laci 

Michael Ďorď
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Despre Lumos
Lumos este o organizaţie de caritate pentru copii,
înfiinţată de către JK Rowling, autoarea cărţilor
despre Harry Potter.

Noi lucrăm în multe şi diferite ţări din întreaga
lume. Ajutăm guvernele să închidă instituţiile
rezidenţiale mari şi să creeze servicii mai bune
care ajută copiii şi familiile.

Lumos crede că este foarte important ca toţi
copiii să înţeleagă şi să aibă un cuvânt de spus
despre schimbările care li se vor întâmpla în 
perioada când instituţia rezidenţială se închide.

Noi am scris această carte pentru copii, ca să-i
ajutăm să se pregătească pentru a se muta din
instituţia rezidenţială în casele lor noi.

2015
© Lumos cu excepția ilustrațiilor,
care aparțin © CHANGE
www.changepeople.org



© Lumos 2015
www.wearelumos.org

Această carte este 
pentru copiii care trăiesc 

în instituţiile rezidenţiale ce 
vor fi închise.

Citind paginile cărţii, vei afla 
despre schimbările care vor avea 

loc odată cu închiderea 
instituției rezidențiale și 
cum aceste schimbări te 

pot afecta pe tine.


