
 

 

 

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” 

 

 

 „Numele meu este B.F. și am 31 de ani. Execut o pedeapsă de 3 ani pentru furt, în 

Penitenciarul Baia Mare. Am un copil de 2 ani, anul trecut când am fost închis, având 1 an. 

Regret faptele comise și as dori să învăț copilul să nu facă ca și mine. Nu știu dacă voi putea 

face asta și de aceea m-am înscris la programul pentru părinți. Am învațat multe la acest 

program: cum să mă comport cu copilul dacă greșeste sau face lucruri bune, cum să fiu atent 

la ce își dorește, ce să fac atunci când sunt nervos, să nu mă descarc pe el sau pe soție. Au 

fost lucruri bune pe care le-am învațat și nici nu știu când au trecut cele 24 de întâlniri. Până 

acuma credeam că numai soțiile se ocupă de copii, că asta e treaba lor, dar mi-am dat seama 

că la creșterea copiilor trebuie să fie și bărbatul, iar cearta și bătaia sunt lucruri greșite care 

pot să afecteze copilul. Nu știu dacă am să pot să respect tot ce am învațat la curs, dar am sa 

încerc. Părinții mei nu au știut să se comporte cu mine; de multe ori mă băteau chiar dacă nu 

eram de vină; mama se ocupa de tot în casa și pentru ca eram 6 frați nu putea să ne 

supravegheze. Tata lipsea mult de acasa, la lucru sau se îmbata des și atunci ne înjura și ne 

lovea chiar dacă nu am făcut nimic. Eu sper să nu repet ceea ce a făcut, ca baiatul meu să nu 

ajungă la pușcărie ca mine.”  

 

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

Psihopedagagie Specială] 


