
 

 

 

Proiect: ,,Inițierea de Grupuri locale  de Educație parentală nonformală și transfer 

multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor 

aflați în situații familiale de risc - GLEP” 

 

 

 „Mă numesc F.I. și am 39 de ani. Sunt închis la Penitenciarul Baia Mare din anul 2014 și am 

de ispășit o pedeapsă de 4,6 ani pentru furt. Când am fost închis am lăsat în urmă o soție cu un copil 

de 6 ani, un băiat. În tot timpul cât am fost în libertate am fost însoțit de un anturaj care îmi ocupă tot 

timpul; aveam prea puțin timp pentru familie, iar acum regret. Din cauza celor spuse mai înainte am 

ajuns în situația în care nu mai știu cum să mă comport cu copilul meu; de fapt nu am știut niciodată. 

Acum, când vine în vizită cu soția mea, situația este aceeași. Nu știu cum să mă comport cu el, ce să-i 

spun. Într-una din zile, d-na Ligia de la Compartimentul Educativ a venit și m-a întrebat dacă nu 

doresc să particip la un curs de educație pentru părinți. Am fost de acord și m-am înscris. În grup 

erau încă 11 persoane, toți tați, având de la 1 copil în sus. Îmi era rușine față de ceilalți, gândindu-mă 

că numai eu am problema asta, iar ceilalți vor râde de mine. S-a dovedit mai târziu, pe parcursul 

întâlnirilor că toți aveam câte ceva de învățat. Am învățat despre ce nevoi au copiii, despre cum să ne 

comportăm cu ei atunci când fac lucruri greșite și cum să ne comportăm când fac lucruri bune. Am 

învățat despre cum să ne stăpânim nervii și să nu ne răzbunăm pe copii sau pe oamenii din jur. Cel 

mai mult mi-a plăcut când într-una din zile a venit soția cu copilul în vizită și m-am descurcat mai 

bine să vorbesc cu el, nu am mai fost așa nervos că nu știu ce să zic și să fac. Cred că m-a ajutat 

foarte mult cursul asta, pentru că nu doresc ca și copilul meu să calce pe urmele mele.”  

 

[Participant 5.7 Activitatea de informare și instruire nonformală pe teme de Medicină Socială și 

Psihopedagagie Specială] 


