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„NU SUNTEM ALTFEL“ 

 Sărbătoarea Crăciunului este acel moment 
din an când tuturor ne place să credem despre noi 
înșine și despre cei din jurul nostru, că suntem ma 
buni, mai deschiși, mai curați. Este momentul din 
an în care privim mai cu atenție în jurul nostru și în 
care reușim să vedem dincolo de prejudecăți, 
stereotipii și șabloane. 
 Iar una din marile prejudecăți pe care le are 
societatea româneasca este cea referitoare la copiii 
din centrele de plasament, „orfelinate“ cum le spun 
cei mai mulți. Percepția generală este că minorii 
din aceste instituții sunt altfel, sunt diferiți, și nu 
mă refer aici la sensul bun al cuvintelor folosite, ci 
din contra. 
 Din acest motiv, Direcția de Asistență So-
cială și Protecția Copilului Brașov și-a dorit, în pri-
mul rând, să doboare aceste bariere, să șteargă 
aceste etichete. Să arate că minorii din centre „NU 
SUNT ALTFEL“, ci sunt la fel cu orice alt copil 
din familie, atâta doar că trăiesc însă drama de a nu 
trăi alături de familiile lor biologice, din motive ce 
nu țin de ei. Nu sunt delincvenți, nu sunt niște pa-
ria ai societății actuale, deși sunt destui care ali-
mentează aceste percepții. 
 În plus, am vrut să arătăm brașovenilor că 
cei din centrele noastre dăruiesc la fel de mult pe 
cât primesc. Și o fac în felul lor, din toată inima. 
Iar pentru ca acest lucru să se vadă, am mers noi 
spre brașoveni, oferindu-le trei zile de dragoste 
necondiționată, de realitate nefardată, la Coresi 
Shopping Resort. Trei zile în care le-am arătat ce 
decorațiuni facem noi, cu copiii, în centre. Și în 
care i-am încântat cu un scurt moment de colinde, 
susținut de fetele de la „Casa Ioana“ din Rupea și 
de copiii cu dizabilități de la Brădet. 



 

 




