
„SOLIDARI CU CEI DE LÂNGĂ NOI” 

SINGURI ACASĂ 

 

 

Ca urmare a faptului că multe persoane pleacă la muncă în străinătate, copiii lor 

rămân în grija unui bunic, unchi, vecin, de multe ori persoane nepricepute sau indiferente. 

Sunt şi cazuri în care fiul sau fiica de vîrsta adolescenţei este şi tată şi mamă pentru fraţii mai 

mici. În situaţii extreme copilul rămâne total abandonat şi autorităţile trebuie să aibă grijă de 

el. Dispariţia persoanei care îl supraveghează duce la schimbarea comportamentului copilului 

ca urmare a ruperii sistemului de reguli stabilit, verbal sau nu, între ei şi părinţi. 

Mulţi copii conştiincioşi la şcoală ajung chiulangii, fete cuminţi o iau pe căi greşite, 

băieţi ascultători se apucă de fumat, băut sau devin bătăuşi. Când părinţii se întorc, nu le vine 

să creadă ce găsesc acasă! Dar regretele sunt tardive. Copiii rămaşi în ţară sunt generaţia 

“Singur acasă”. 

Se ridică aşadar o problemă extrem de delicată: ar fi mai bine ca părinţii să rămână 

acasă şi să nu aibă bani pentru educaţie şi îngrijire, sau e mai bine să plece, eliminând 

problemele financiare, însă să rămînă copii în grija altor persoane sau doar cu un părinte. 

Nimeni nu poate impune unei familii ce să facă, dar trebuie evidenţiate consecinţele 

psihologice care apar ca urmare a absenţei numai a unuia din părinţi pe o perioadă mai lungă. 

Plecarea unuia dintre părinţi sau a ambilor, conduce la un sentiment de abandon sau la 

anxietatea de separare. Psihologii  recomandă să se evite plecarea ambilor părinţi în 

străinătate. Altfel intervine lipsa de afectivitate care este de cele mai multe ori 

autocompensată prin cheltuieli nejustificate şi prin imaginea afişată, însă banii nu pot 

compensa lipsa părinţilor şi rolul lor în dezvoltarea copilului şi în viaţa de zi cu zi. Absenţa 

părinţilor sau doar a unuia poate conduce şi la probleme şcolare, copilul nu se mai 

concentrează, se închide în el sau devine neliniştit, abandonează şcoala şi nu mai are nimeni 

putere să-l controleze. Psihologii recomandă să se evite plecarea ambilor părinţi în străinătate 

şi de asemenea, înainte de aceasta, cîteva întâlniri de consiliere psihologică care să 

stabilească relaţia dintre părinţi după plecare şi relaţia între părintele plecat şi copil, pentru a 

se evita apariţia de probleme. Altfel, se creează la copii sentimentul abandonului şi este 

posibil ca odată ajunşi la maturitate să îi abandoneze şi ei pe copiii lor ca un fel de protest şi 

ca răzbunare împotriva propriilor părinţi. 



Pentru a oferi o mână de ajutor în asemenea situaţii, elevii voluntari din cadrul echipei 

de proiect NOI - COPIII SOARELUI, sub supravegherea dascălilor prof. dr. Carmen Chira şi 

prof. Floare Gavra, au organizat activităţi de socializare şi jocuri interactive pentru copiii 

rămași singuri în țară, care se află în grija bunicilor sau a familiei extinse, ca urmare a plecării 

în străinătate a ambilor părinți, dar și copiilor din familii monoparentale.  

În timp ce copiii au participat la activităţi – realizarea de desene, colorarea unor 

imagini din filme de desene animate, crearea de puzzle-uri – însoţitorii au luat parte la 

“Şcoala părinţilor”, realizată de prof. dr. Ioan Vasile Micu, unde persoane aflate în aceeaşi 

situaţie şi-au împărtăşit problemele şi au primit îndrumări. 

La activităţi au luat parte doamna Arina Moş, director general ASCO, doamna Ioana 

Florea, director general adj., şi doamna Ramona Borza, consilier în cadrul Serviciului 

Protecţia Copilului. 

Paleta activităţilor se va diversifica, adăugând la cele existente şi vizionări de filme 

pentru copiii şi tineret, tenis de masă, scrabble, tombolă. 
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