Studiu de caz
Alice are 16 ani si este fiica unica a unor parinti divortati. Avea 8 ani cand parintii sai au
divortat, iar mariajul acestora a fost unul plin de agresivitate. Initial, Alice a locuit cu mama sa,
dar lucrurile s-au inrautatit atunci cand aceasta a inceput sa isi schimbe in mod repetat
partenerii. S-a mutat in casa tatalui sau, dar acesta nu putea sa-i ofere timpul si atentia de
care aceasta avea nevoie, din cauza programului incarcat la serviciu. La 12 ani, Alice locuia pe
strazi si nu beneficia de supravegherea parinteasca. A abandonat scoala si a inceput sa
consume aurolac. A fost implicata in cateva furturi din magazine. S-a incercat implicarea
parintilor in rezolvarea situatiei ei, dar Alice a ajuns in sistemul rezidential; si aici au fost
inregistrate cateva incidente, insa personalul este extrem de preocupat de situatia ei si ce se
intampla in mintea ei. Este retrasa si timida. Se taie in mod repetat pe maini si pe picioare.
Echipa centrului este formata din mai multe persoane cu experienta ce s-au pus de acord sa
respecte anumite principii extrem de importante: deciziile se iau in comun si membrii echipei
nu au secrete unul fata de celalalt, totul se discuta, iar o data pe luna o persoana din exterior
asigura supervizarea unuia dintre membrii echipei. Intr-una din zile, Alice se intalneste cu
Elena, cea mai tanara membra a echipei, recent angajata si o intreaba daca are putin timp
pentru a discuta ceva. Elena ezita si rememoreaza ce au stabilit in echipa. Alice ii spune
“stiam eu”!
Ce face Elena acum? Sau ce ar trebui sa faca? Ce alegeri trebuia sa faca Elena, luind in
considerare loialitatea fata de echipa pe de o parte si solicitarea lui Alice pe de alta parte? Ce
ati face voi?

Material realizat si utilizat de catre Formatorii locali de la nivelul DGASPC Arges – Adrian
Macovei si Adela Gogoase in cursurile destinate educatorilor din serviciile de tip rezidential.

