
 Toamna se numără bobocii… 
 

Încet ne apropiem de finalul unui lung şir de eforturi depuse pe parcursul a doi ani de către 

echipa de experţi răspunzători  pentru schimbarea pe cât posibil, în bine a vieţii celor peste 200 de 

beneficiari ai proiectului „ProAct – Măsuri active de integrare profesională a persoanelor cu handicap”. 

Indiferent cât de motivați şi de convinși au fost/sunt beneficiarii să se schimbe, ne putem 

aştepta la piedici în schimbarea lor după ani de uitare și de amorțeală. Apar sentimente contradictorii 

faţă de efortul necesar schimbării, sentimente contradictorii faţă de dorinţa de a scăpa de temerile 

inerente schimbării, acelui altceva. Pentru ce atâta efort? ......Se strecoară îndoiala. Dacă am să pierd și 

ce am avut?(Pentru mulți certificatul de handicap este singurul garant al unui venit lunar fie el cât de 

mic.). 

Oricât de mult am încerca noi ca experți să le spunem că pot cu ajutorul voinței să-și 

îmbunătățească viața, experiențele trecutului au creat mecanisme defensive care le pun piedică pe 

calea vieții.  

Toți cei cu care am discutat în cadrul grupurilor de suport, doresc să se schimbe, vor o viață 

lipsită de frici, vor să învețe, să-și asume riscuri, să profite de oportunitățile educaționale oferite prin 

intermediul acestor cursuri, DAR…atunci când trebuie să se decidă încotro să meargă, experiențele 

negative avute îi leagă cu lanțuri, nu mai vor să schimbe nimic, nu doresc confruntarea cu situații 

neprevăzute, incontrolabile. Un loc de muncă poate reprezenta o amenințare existențială, după ani de 

dependență de un sistem de ajutor social, care oferă drepturi fără prea multe obligații, nici un risc nu 

este implicat din partea beneficiarului, iar dependența este așa de mare încât orice amenințare a 

acestei dependențe provoacă reacții de apărare de o manieră care mai de care mai particulară. Astfel 

beneficiarii noștri se confruntă cu tot felul de contradicții: vor schimbare dar fără să renunțe la ceea ce 

au acum, vor o viață liberă financiar dar nu sunt dispuși să-și asume riscuri, doresc oportunități (de 

angajare) dar nu sunt dispuși să le caute, etc. o luptă permanentă. De multe ori se simt nemotivați, 

dorința de a se schimba se împrăștie precum fumul. Au senzația că de fiecare dată se confruntă cu 

aceleași probleme și pe bună dreptate, după care se simt nemulțumiți, nervoși, agitați cu ceilalți sau cu 

iei înșiși și orice moment de calm și liniște este înlocuit de confuzie, neîncredere în forțele proprii cât și 

în intențiile altora de ai ajuta pentru a ieși din acest iureș existențial. Orice eveniment mai dificil devine 

astfel un motiv la renunțare, indiferent ce vor face nu vor ieși din această situație, au prea multe 

obstacole care nu le mai permit să meargă mai departe.  

Aici a intervenit rolul experților, ce-i drept, pe o perioadă scurtă de timp, de a ajuta beneficiarii 

de a face pasul decisiv în schimbarea percepției asupra propriilor valori, a propriilor oportunități, etc.. 

S-au confruntat cu angajatorii, au participat la interviuri, au scris un CV, au fost informați cu referire la 

diferite aspecte ale drepturilor persoanelor cu handicap, au participat la grupuri de suport, au învățat 

noțiuni noi în cadrul cursurilor de inițiere și de calificare, lucruri care pentru mulți erau amenințătoare 

cu ani în urmă au devenit acum posibile cu ajutorul experților din cadrul proiectului. 

Modificările și transformările de care au nevoie beneficiarii sunt de profunzime și de/pe termen 

lung, dar schimbarea este mai mult o stare alcătuită din micile victorii ce necesită a fi continuate cu 

ajutor sau fără. Nu poți aștepta ca totul să se modifice peste noapte, iar pe parcursul vieții pot apărea 

piedici, dezamăgiri sau din contră ajutor, impulsionare, încredere. Sper ca noi să fi realizat cele din 

urmă. 
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