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TU CE ȘTII DESPRE MAMELE MINORE?

4 23% din totalul mamelor minore din UE sunt 
din România
4 România este în topul tărilor din Uniunea 
Europeană la numărul de mame sub 19 ani, cu 
peste 18.000 de cazuri!
4 Din 749 de mame cu vârsta sub 15 ani, 29 sunt 
deja la a doua naștere și cele mai multe sunt din 
județul Mureș.
4 20% din gravidele și mamele minore afirmă 
că locuiesc în gospodăria de proveniență a 
partenerului, însă sub 2% sunt căsătorite legal. 
4 O explozie a acestor cazuri de mame minore 
s-a produs în anii imediat următori aderării la 
Uniunea Europeană, iar cifrele mari s-au menţinut 
până în prezent.
4 Liberalizarea pieţei muncii şi posibilitatea de a 
munci în străinătate au făcut ca mulţi părinţi să plece la 
lucru afară, lăsând copiii în grija familiei extinse.
4 Vârsta medie a nașterii primului copil în cazul 
mamelor minore din zonele rurale defavorizate 

din România este mai mică de 16 ani. 
4 Sunt mame care, la nici 23 de ani împliniți, nasc 
deja al cincilea copil.
4 39% din mamele minore nu au efectuat 
analizele recomandate în sarcină, din lipsa 
resurselor financiare
4 87% din gravidele și mamele adolescente din 
zonele rurale defavorizate din țara noastră nu au 
utilizat nicio metodă contraceptivă
4 55% din mamele și gravidele adolescente 
apreciază că veniturile le ajung doar pentru strictul 
necesar
4 74% din mamele minore afirmă că principala 
sursă de venit a familiei este alocația copilului
4 83% din mamele minore nu frecventează 
unitatea de învățământ și 64% au abandonat 
școala înainte de sarcină
4 Mai puțin de 2% din mamele minore au 
interacționat cu serviciile publice de asistență 
socială.

Proiect de sensibilizare a comunității asupra nivelului ridicat al sarcinilor în rândul mamelor minore realizat de Asociația SURYAM în parteneriat cu Farmacia SOCIALĂ și finanțat din bugetul local al 
Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș în baza Legii nr. 350/2005.

PE CE LUME TRĂIM?

PIERDUȚI PRINTRE STATISTICI

VIZI Iulianna Magda
Consultant în comunicare,  

Farmacia Socială

Mică, slabă, cu ochii triști. Pierdută 
printre mașinile unei mari intersecții 
din oraș, cerea ajutor câțiva bănuți. Prin 
hainele cârpite i se vedea sarcina. Un 
fior de empatie m-a scuturat, oare cât 
de tristă și deznădăjduită se simțea? 
Însărcinată, în frig, în nevoie. 
Scena este de acum 10 ani, dar s-a 
repetat și acum cinci ani, iar deunăzi 
am revăzut-o pe strada Ștefan cel 
Mare, cu trei copii alături de ea. Părea 
aceeași copilă, dar cu linii mai adânci, 
brăzdate de necazurile vieții. Nu mai 
căuta ajutor, pășea hotărâtă spre o 
destinație oarecare. Sper eu către o 

casă călduroasă, curată, unde să își 
crească copiii în siguranță și speranță. 
Dar știm cu toții că realitatea este mult 
mai dezarmantă, nu, este mult mai 
crudă. Însă, totuși, trecem mai departe 
cu detașare, ne scuturăm de imaginile 
văzute și ne continuăm de viață. Ne 
zicem cu năduf „este greu și pentru 
mine”!
Așa se întâmplă cu un întreg fenomen, 
al mamelor minore, al copiilor care își 
pierd tinerețea într-un morman de griji, 
și deseori, sărăcie. 
Vorbim de statistici, ne îngrijorăm pen-
tru pozițiile din clasamentele europene 

după care ne turnăm un ceai și ne uităm 
la televizor. 
Cam atât. 
Autoritățile fac ce pot, asta e sigur. 
Încearcă cu resursele financiare și 
umane să facă față situațiilor din viața 
reală. Deseori pot, alteori sunt depășite 
de situație. La fel și organizațiile nongu-
vernamentale.  Și toată lumea este de 
acord cu un lucru: educația ar ajuta 
situația. Ar fi un colac de salvare, firav, 
dar măcar tangibil. Aici și acum.
Site-ul „www.mameminore.ro” găz-
duiește o serie de informații și interviuri 
video cu diverși profesioniști din mai 

multe instituții și organizații nonguver-
namentale, care încearcă să explice 
fenomenul, să îi deslușească sensul, să 
vă informeze. Accesați-l cu încrederea 
că veți găsi răspunsuri, chiar dacă vi se 
pare pe moment că nu le căutați.
În paginile care urmează, vă invit să 
lecturați următoarele materiale despre 
„copiii care nasc copii” pentru a înțel-
ege mai bine unde suntem, cum ne 
ascundem din fața problemei, dar mai 
ales câte ar fi de realizat pentru a ajuta 
tinerele să înțeleagă că maternitatea 
are ora ei biologică bine stabilită, și nu 
este cu siguranță între 12 și 18 ani. 

DUMITRESCU Marius
Antreprenor social, administratorul 
primei farmacii sociale din România, 

Președinte Asociația SURYAM

Marius Dumitrescu este un antre-
prenor social și un om implicat în 
rezolvarea problemelor sociale ale 

comunității. „Tu ce știi despre mamele 
minore?” este cel mai recent proiect 
al său, menit să aducă în discuție 
problematica tinerelor mame în 
contextul general al vremurilor în care 
trăim. Susținut de autorități și finanțat 
prin Direcția de Asistență Socială 
Târgu Mureș, proiectul este menit să 
aducă în casa ta, cititorule, această 
temă delicată, fie prin intermediul 
Ziarului „Sănătatea”, fie prin seria de 
materiale video pe care le poți urmări 
pe site-ul www.mameminore.ro
„Când vorbim despre mamele minore 
mereu tindem să căutăm vinovați și 
nu realizăm că suntem cu toții vino-
vați, pentru că totul vine din propria 
educație”, așa pornește discuția cu 
Marius Dumitrescu, înflăcărat și ener-

gic. Implicarea sa într-o temă care nu 
este în aria sa de expertiză a venit ca 
un răspuns la o îngrijorare, o reacție 
firească când descoperi o problemă 
a societății, trecută cu vederea de cei 
mai mulți.
Totul a pornit, spune Marius, de la 
raportul organizației „Salvați Copiii”, a 
auzit cifre incredibil de mari pe fondul 
unui cumul de probleme sociale, iar 
îngrijorarea l-a făcut să preia iniția-
tiva unei campanii de sensibilizare a 
comunității asupra nivelului ridicat al 
sarcinilor în rândul mamelor minore. 
Este convins că avem în societatea 
noastră false probleme de pudoare, 
refuzăm să vorbim despre educația 
sexuală în școli, dar copiii noștri se 
nasc cu telefonul și tableta în mână 

într-o societate unde informația, dese-
ori eronată, abundă.
 Cu zeci de ani în urmă, România 
făcea pași importanți în acest tip 
de educație, își amintește Marius, 
fost voluntar în cadrul unui proiect 
internațional care încuraja informarea 
elevilor despre HIV – SIDA. Alături de 
alți zeci de voluntari participa la sesi-
uni de informare a elevilor din școlile 
gimnaziale, iar acest dialog deschis, cu 
întrebări punctuale și răspunsuri clare 
la problemele de sexualitate erau bine 
primite de elevi. Atunci și nu acum.
Dar aceasta este doar o fațetă a prob-
lemei.  Antreprenorul vorbește despre 
sărăcie, abandon școlar, nașteri 
premature, probleme medicale, lipsa 
coeziunii în unele comunități, tradiții 

seculare în altele - „vorbim despre 
mamele minore, dar nu vedem 
contextul în care se întâmplă toate 
acestea”. 
 Marius Dumitrescu propune să ne 
uităm mai ales la viitor, la acele tinere 
care încă nu sunt mame minore, ne 
îndeamnă să acționăm preventiv prin 
multă informație corectă și empatie. 
Ce mesaj are pentru o tânără 
mămică? Asociația Suryam și Farma-
cia Socială au ușile deschise pentru 
ajutor, oricând, tot ce trebuie să facă 
este să ceară ajutor. Îl va primi cu 
siguranță. 

Interviul complet cu antreprenorul 
social Marius Dumitrescu poate fi 
vizionat pe www.mameminore.ro 

4 Județul Mureș este pe locul 1 în România, cu 931 de cazuri de mame adolescente!
4 În Municipiul Tîrgu Mureș, din 2020 până în prezent sunt înregistrate 58 de cazuri de 
mame minore! 

Colegiul Medicilor
din Județul Mureș
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COSTACHE Alina, psiholog

 „ E nevoie de un sat ca să crești 
un copil” spune un vechi proverb 
românesc. Și ni-l aduce aminte 
Alina Costache, psiholog de 
meserie, și un om extraordinar de 
care prinzi drag chiar din primele 
momente de conversație.  A 
acceptat să ne povestească câte 
ceva despre ce se întâmplă în 
mintea, și de ce nu, sufletul unui 
copil care primește vestea sarcinii. 

 A fi mamă nu este ușor la nicio 
vârstă, profesia de mamă este 
una pe care o înveți, este vorba 
de multe ori despre un control 
al impulsurilor, ai nevoie de 
informații, de sprijin nemijlocit 
al celor din jur.  Un bebeluș, în 
primele trei luni de viață are 
mare nevoie de atingerea fizică, 
de contactul vizual și senzorial cu 

mama sa, tot ce este întreprins se 
reflectă în procesul de dezvoltare, 
practic copilul este oglinda mamei. 
”Un zâmbet egalează cu un 
zâmbet, o încruntare atrage un 
reflex la copil care înseamnă 
că ceva nu este bine”, copilul 
absoarbe toate informațiile 
codificate în gestica noastră, ne 
spune Alina Costache. 
Lipsa acestor gesturi conduce la 
deficiențe în dezvoltare, iar dacă 
mama nu este pregătită pentru 
această perioadă, problemele nu 
întârzie să apară. 
Și cum să fie pregătită o mamă de 
doar 14 – 16 ani?
 Ultimele studii despre dezvoltarea 
umană arată că maturitatea este 
atinsă abia în jurul vârstei de 25 de 
ani, deși debutul pubertății tinde 
să intervină mai repede, chiar și la 
8 ani, spune psihologul. Deci, ce 
pregătire cognitivă și înțelegere a 
situației poate avea o mamă încă 
minoră?
Multe dintre fetele mame 
idealizează bebelușul, cred că 
primesc o jucărie, o ființă pe 
care să o iubească și de la care 
să primească înapoi dragoste 
necondiționată, mai ales dacă 
mama provine dintr-un mediu 
arid, rece, în care sentimentele 

sunt puse deoparte.  
Însă, responsabilitățile și greutățile 
nu întârzie să apară și de aici și 
micile drame individuale. 
Apar soluțiile drastice, renunțarea 
la copil și plasarea în grija statului, 
a familiei extinse în cel mai fericit 
caz. Din păcate multe dintre aceste 
tinere provin din comunități 
sărace, departe de orașe, acolo 
unde chiar și serviciile de bază 
lipsesc. 
Psihologul Alina Costache observă 

însă și ceva interesant, la zece 
ani după nașterea unui copil, 
mamele tind să revină în sistemul 
de învățământ, să reia studiile 
în măsura posibilităților. Și asta 
chiar este cel mai bun lucru 
posibil. Prin educație se rup aceste 
cercuri repetitive, în care se evită 
discuțiile despre sex, educație 
sanitară, contracepție.
 
Mesajul psihologului pentru tinere 
– „viața este foarte frumoasă și 

un copil este o minune, dar este 
un dar la vârsta potrivită. Sexul și 
copiii sunt pentru adulți, pentru 
vârsta maturității, așteptați, 
informați-vă de metodele 
contraceptive, luați informații, 
duceți o viață frumoasă ca atunci 
când vine copilul la timpul potrivit, 
să fiți sănătoși cu toții.” 

Interviul complet cu psihologul 
Alina Costache poate fi vizionat 
pe www.mameminore.ro. 

KORECK Maria 
Președinte Asociația „Divers” 

Tîrgu Mureș

Maria Koreck, președinta 
Asociației „Divers” din Târgu 
Mureș lucrează de zeci de ani 
în comunitățile defavorizate, 
cunoaște problemele și întrevede 
soluțiile, dar recunoaște că 
ajutorul pe care îl poate oferi o 
organizație non-guvernamentală 
este limitat, deseori depinzând de 
câte un proiect care se desfășoară 
doar pentru o perioadă de timp.
În comunitățile marginalizate, 
problema mamelor minore este 
o realitate cruntă în condiții de 
nedescris, cocioabe sau barăci 
care găzduiesc familii întregi, lipsa 
alimentelor și a apei potabile, 
minusuri de nedescris pe toate 
planurile. Din experiența sa, 
Maria Koreck ne spune că înainte 

de a acționa cu orice măsură 
trebuie să cucerești încrederea 
oamenilor, să nu le fie teamă că 
ar exista repercusiuni la acțiunea 
„de bine” pe care o propui: 
copilul să nu fie luat de autorități, 
tatăl să nu fie arestat pentru că 
a întreținut relații sexuale cu o 
minoră, mama să nu fie luată din 
comunitate. 
Aspectele multiple comportă 
o conduită adecvată, oricum 
nu poți ajuta fără a fi lăsat, 
iar asta este ce organizațiile 
nonguvernamentale din sfera 
socială ne spun de ani de zile. 
Și totuși nu putem lăsa mamele 
minore să se descurce singure 
pentru că de multe ori familia nu 
are cum sau nu are cunoștințele 
necesare să o facă. 
„Știu un caz, o fată care a născut 
și care a primit la externarea din 
spital o hârtie cu o adresă unde 
ar fi trebuit să se prezinte peste o 
lună” spune Maria Koreck vizibil 
încruntată de amintirea acestui 
episod. ”Cum să lași un bebeluș 
nou născut fără asistență în 
prima lună, fără să o vadă cineva 
pe mamă în perioada asta?”.  
Asociația „Divers” a intervenit 
aici, cu ajutor material și sprijinul 
de care era nevoie în situația 

dată, probabil nu ultima oară. 
Deseori vede cazuri în care 
tinerele de 16 ani abia așteaptă 
să plece de acasă deoarece 
trăiesc în familii numeroase, la 
școală nu au rezultate și se simt 
marginalizate, iar singura soluție 
li se pare întemeierea unei familii. 
În lipsa informațiilor de planning 
și a educației sexuale, situațiile se 
repetă. Deseori. 
Care ar fi rezolvarea, acolo, la 
rădăcina problemei? 
Maria Koreck răspunde „echipe 
flexibile formate din organizații și 
autorități – direcțiile sociale, cele 

de protecția copilului, primării, 
care pot rezolva probleme chiar 
și cu un telefon, care se mișcă 
repede și au soluții.” Statul a 
eșuat pe mai multe paliere, 
spune mai departe, dar e nevoie 
de parteneriate pentru soluții 
pentru că aceste comunități 
marginalizate nu au cum să se 
ajute singure. 
Mesajul pe care ni-l trimit 
reprezentanții organizațiilor 
nonguvernamentale ne îndeamnă 
ca noi, societatea, să renunțăm 
la judecăți de valoare și dacă 
alegem să ajutăm să o facem cu 

gândul curat, empatic, pentru că 
situațiile sunt complexe, grele și, 
uneori, tragice. Și este atât loc 
pentru bine, voluntariat și grijă 
unul față de celălalt!

Interviul complet cu Maria 
Koreck, președintele Asociației 
„Divers” Tîrgu Mureș, poate fi 
vizionat pe www.mameminore.ro 
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Dr. CREMENE Mihaela,  
medic de familie 

„Am întâlnit în practică destul de 
multe adolescente care nu știau 
ce să facă, erau speriate, dar am 
întâlnit și tinere care își doreau 
cu ardoare un copil”, așa începe 
conversația cu medicul de familie 
Mihaela Cremene. O dualitate 
care are multe explicații deoarece 
fenomenul este complex, 
comportă elemente societale, de 
educație sexuală, tradiție. 

Lipsa informațiilor sau procurarea 
lor din medii total greșite (vezi 
abundența lor pe canalele social 
media) se finalizează, deseori, 
cu dezastre. Iar educația sexuală 
este încă un tabu. Cum se vede el 
din cabinetul medicului?
Prin numărul de sarcini la 
adolescente, fete speriate care 

își dau seama că sunt însărcinate 
la câteva luni distanță, mai mult, 
chiar un caz excepțional -  cu 3 
săptămâni înainte de termen! 
Pe partea cealaltă sunt tinerele 
din anumite comunități de rromi, 
unde tradiția impune nașterea 
și creșterea copiilor ca fiind cel 
mai important rol al unei femei. 
Iar multe domnișoare își asumă 
această menire de timpuriu. „Am 
avut cazuri când mi se cereau 
pilule pentru forme, ca să fie apte 
de măritiș, pentru a procrea” 
spune Mihaela Cremene. 
Dar aceste cazuri, deseori, sunt 
speciale. În aceste comunități, 
venirea copilului este o mare 
bucurie și mama este sprijinită 
de întreaga comunitate. Iar asta, 
dincolo de problemă, este foarte 
important.

Cert este că trupul unei tinere nu 
este pregătit pentru o asemenea 
povară. Coloana vertebrală poate 
prezenta deformări, pot exista 
tulburări de coagulare, debutul 
unui diabet, fetuși cu malformații.  
Toate analizele necesare unei 
gravide au ca scop detectarea în 
termen util a acestor probleme, 
dar tinerele despre care vorbește 
Mihaela Cremene, întârzie să 

apară la ușa cabinetului pentru 
a-și evalua sănătatea.
O fac totuși după naștere, poate 
de frică, din conștientizarea 
responsabilității pe care au 
dobândit-o, din iubire pentru cel 
mic. Ce urmează mai departe este 
greu de descris, o viață de nevoi, 
poate chiar la limita sărăciei. 
Și tot din cabinetul medicului 

de familie se vede, clar, lipsa 
campaniilor de prevenție, a grijii 
față de copiii care au părinți în 
străinătate și astfel sunt mai 
vulnerabili, jena profesorilor de a 
vorbi despre educația sexuală. 
„Bucurați-vă de adolescența 
voastră, de această etapă 
minunată a vieții, nu săriți etape 
pentru că aceasta este cea mai 

minunată perioadă în care puteți 
trăi povești frumoase, lăsați 
grijile pentru mai târziu, vor veni” 
îndeamnă mesajul medicului 
Mihaela Cremene adresat 
tinerelor.

Interviul complet cu Dr. Mihaela 
Cremene poate fi vizionat pe 
www.mameminore.ro 

DEAK Elida, director adjunct 
Direcția de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș

Una dintre instituțiile cele 
mai implicate în combaterea 
fenomenului mamelor minore, 
dar și în procesul de ajutorare 
a acestora este Direcția de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș. Deak Elida, 
director adjunct, a avut 
amabilitatea de a ne acorda un 
amplu interviu. Îi mulțumim 
pentru timpul alocat și pentru 
toate informațiile pe care ni le-a 
furnizat, iar interviul integral 
îl puteți urmări pe site-ul 
mameminore.ro.
Fenomenul este complex, 
complicat și de multe ori implică 
multe instituții ale statului, așa 
cum recunoaște și Deak Elida, 
care ne vorbește de nu mai 
puțin de 19 organisme care 
fac parte dintr-o echipă locală 
intersectorială. Menirea acesteia 
este de a evalua constant situația 

în privința tinerelor care ajung 
mame prea repede, dar și pentru 
a acționa împreună pe mai 
multe paliere – asistență socială, 
medicală, protecția copilului, 
prevenirea fenomenului sau 
acțiuni concrete prin centrul 
maternal al județului. 
Direcția de asistență socială 
are în administrate, de altfel, 
singurul centru maternal din 
județ, unde anual 24 de tinere 
beneficiază de sprijin complet  -  
de la medicamente și recuperare 
medicală la sprijin psihologic 
și îndrumare vocațională. Din 
aceste mame, tot anual, 6 - 8 sunt 
mame minore care ajung aici prin 
referire directă prin spitalele din 
județ, poliție sau asistenții sociali 
și medicali din sate. 
Analiza echipei sectoriale arată că 
fenomenul are mai multe cauze, 
iar sărăcia nu este neapărat cel 
mai mare factor ca incidență. 
Deseori fetele abandonează 
școala pentru a se încadra în 
câmpul muncii, pentru a-și 
întemeia o familie conform 
tradițiilor comunitare sau, uneori, 
sunt victimele unor abuzuri.
 Mai mult, lipsa informațiilor din 
anumite comunități sau chiar 
refuzul acestora de a fi vizitate 
de mediatori sanitari duc la 
exacerbarea fenomenului. În 
acest sens, anul acesta  DGASPC 
a venit în sprijinul a cinci 

primării din județul Mureș care 
nu au mediatori sanitari, prin 
organizarea unei campanii de 
informare și conștientizare pentru 
comunitate. 
De altfel, planuri pentru 
adresarea fenomenului există, 
la fel și proiecte precum cel 
organizat cu Direcția de Asistență 
Socială din cadrul Primăriei Târgu 
Mureș, Fundația Buckner, care 
vizează peste o sută de mame 
tinere de pe raza orașului. 
Spre viitor, Deak Elida privește 
cu speranță, în cadrul echipei 

sectoriale pregătindu-se un 
proiect de conștientizare și 
informare a tinerilor, nu doar 
a fetelor. La fel ca mulți alți 
specialiști, crede că educația 
și conștientizarea este cea 
mai importantă unealtă, iar 
comunitățile au deseori cel mai 
mare rol. 

Interviul complet cu Deak Elida, 
director adjunct Direcția de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș,  poate fi vizionat 
pe www.mameminore.ro 

COPIII CARE NASC COPII

DIRECȚIA? ÎNAINTE!

www.mameminore.ro
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Dr. NEAGOE Meda, Președinte 
„Salvați Copiii” Filiala Mureș

Meda Neagoe face o mică 
pauză, mă privește adânc 
chiar dacă prin intermediul 
unui ecran și încearcă să își 
adune cuvintele, îmi vorbește 
de o fetiță de 13 ani cu un 

copil de patru luni. Este vizibil 
impresionată de acest caz, 
vorbește lent și cald. Medic 
oftalmolog și președinte al 
filialei locale a organizației 
„Salvați Copiii”, a acordat 
consultații de specialitate 
copiilor din cadrul centrului 
„Materna” din Târgu Mureș. Așa 
a cunoscut mămica de doar 13 
ani. 
“Avea probleme oftalmologice 
și povesteam cum să facem să 
fie bine, să învețe să scrie și să 
citească. 
„Salvați copiii” este organizația 
care în acest sfârșit de an 
ne-a arătat adevărata față 
a fenomenului mamelor 

adolescente/minore. În urmă cu 
câteva săptămâni a fost publicat 
un studiu comprehensiv bazat 
pe experiența din teren, pe 
cazurile sociale pe care le au 
în evidență, pe conlucrarea cu 
autoritățile de profil.

  Iar cifrele nu mint, din nou. 
Asta deoarece situația este 
neschimbată de ani de zile, 
iar profesioniștii văd aceeași 
poveste întâmplându-se mereu 
și mereu. Cel puțin din 2007, 
an în care organizația a pornit 
acest proiect pilot referitor la 
sănătatea mamei și a copilului în 
16 comunități din România.

În județul Mureș a pornit în 
Râciu, acolo unde proiectul încă 
funcționează, și Band, dar aici 
proiectul s-a oprit, motiv pentru 
care organizația mureșeană 
caută o nouă comunitate 
unde să activeze în acest sens.  
Practic, prin intermediul unor 
asistenți sociali, mediatori 
sanitari, asistenți medicali, 
organizația dorește să țină 
legătura cu comunitatea, să 
informeze și să acorde sprijin 
oricărei mămici, indiferent 
de vârstă și număr de copii. 
Este vorba de servicii de bază, 
deplasarea la medici, analize de 
laborator, asistență medicală 

pe timpul sarcinii, ajutoare 
materiale la nașterea copilului, 
alimente, sprijin în obținerea 
documentelor și multe altele. 
 „În Râciu nu mai avem mame 
minore, dar asta nu înseamnă că 
nu mai avem probleme” spune 
Meda Neagoe trecând în revistă 
acțiunile organizației. 
931 mame adolescente 
mureșene sunt trecute în 
datele Institutului Național de 
Statistică, dintre care 555 sunt 
minore conform altor date de la 
Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Mureș. Cu aceste informații, 
culese la nivel național, 
organizația apasă accelerația în 
schimbarea politicilor publice și 
a diverselor programe naționale 

pentru ca ajutorul dat mamelor 
și copiilor să fie mai lesne și 
adecvat diferitelor situații. 

Ca om, Meda Neagoe pledează 
pentru mai multă informare în 
spațiu public, tinerele trebuie să 
înțeleagă ce înseamnă să devii 
mamă, ce drepturi au și ce viitor 
își pot crea prin educație. Cât 
despre comunități, le vede ca 
pe un puzzle în care fiecare are 
rolul său bine definit ca tabloul 
să se întregească, ca împreună 
să acționeze pentru binele 
acelor copii.

Interviul complet cu Dr. Meda 
Neagoe,  președinte  „Salvați 
Copiii” Filiala Mureș, poate fi 
vizionat pe www.mameminore.ro

BERCEA Magda,  
director Crucea Roșie Mureș

 „Dacă cineva mi-ar fi spus acum 
30 de ani, acum 20 de ani că 
vom ajunge în 2021 în situația în 
care suntem, după toată munca 
pe care am depus-o, după tot 
efortul, elanul pe care l-am depus 
în activitatea noastră, nu aș fi 
crezut” spune cu amărăciune 
Magda Bercea, director al filialei 
locale mureșene a Crucii Roșii 
într-un interviu video despre 
mămicile minore. Este un 
profesionist desăvârșit, care de 
zeci de ani lucrează în comunitățile 
defavorizate și nu numai, dar mai 
ales și-a dedicat viața educației 
informale, fie că este vorba despre 

primul ajutor, fie despre educația 
sanitară complexă.  
Un proiect susținut de USAID 
(Agenția Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională) a ajutat 
comunitatea mureșeană să ajungă 
la informații necunoscute până 
atunci pe acest teren. De atunci 
și până acum, orele de educație 
sexuală nu au ajuns la toți 
tinerii, așa cum ar fi fost normal. 
Organizațiile mai continuă această 
muncă, iar printre ele Crucea 
Roșie Mureș. „Munca noastră și a 
celorlalte organizații pe acest teren 
reprezintă doar o picătură față de 
ceea ce este nevoie” recunoaște 
Magda Bercea, trecând în revistă și 
câteva soluții necesare în această 
tematică. 

Educația copiilor ar putea începe 
chiar din grădiniță, de la un 
nivel minor cum ar fi explicarea 
diferențelor dintre băieți și fete, 
crescând gradual informațiile 
în funcție de vârstă. Orele de 
educație sanitară ar trebui să 
fie obligatorii la fiecare nivel de 
învățământ, iar acestea ar putea fi 

susținute de specialiști. Totodată, 
ar fi binevenite ore de educație 
pentru părinți care să afle ce 
informații primesc copiii și cum să 
discute cu ei acest subiect, precum 
și în comunități defavorizate 
pentru a avea acces și tinerii care 
au renunțat la școală.
O altă idee născută din realitatea 
din teren, spune Magda Bercea, 
este nevoia de a înființa mai multe 
centre de zi pentru mamele minore 
pentru ca și educația și asistența 
psihologică să fie la îndemână, pe 

lângă ajutoarele materiale. Deseori 
aceste mame se confruntă la 
rândul lor cu afecțiuni medicale, pe 
lângă faptul că la această categorie 
apar multe nașteri premature, 
copii cu malformații, prea multe 
responsabilități pentru un copil 
devenit subit părinte. 
Eliminarea barierelor de 
comunicare părinți – copii ar 
ajuta să conștientizăm că nu este 
o rușine să ne învățăm copiii 
cum să se comporte în anumite 
contexte, să cunoască care sunt 

responsabilitățile acțiunilor lor și 
consecințele pe viață. 

Mesajul Magdei Bercea pentru 
comunitate este simplu, dar cu 
atâta mai puternic „haideți să 
lăsăm deoparte falsa pudoare și 
să facem ceva pentru că este tare 
nevoie”.

Interviul complet cu d-na Magda 
Bercea, director Crucea Roșie 
Mureș, poate fi vizionat pe 
mameminore.ro 

HAIDEȚI SĂ LĂSĂM DEOPARTE FALSA 
PUDOARE!

COPII, BEBELUȘI, PĂPUȘI


