UnLoc. Ne ajuți să-l facem bun, pentru mai mulți?

Să fii independent cu mâinile legate – e scenariul imposibil în care se regăsesc persoanele
cu istoric de instituționalizare din România. E imposibilitatea de a fi un om activ în
societate, care dă și primește, în egală măsură, o minimă valoare și un dram de respect. Un
om care s-ar putea autosusține dacă ar putea produce pentru sine. Pentru ceilalți. Pentru
tine.
Imposibilul e scenariul pe care UnLoc îl schimbă. Cu fiecare beneficiar care primește o
locuință într-o comunitate și sprijin pentru integrarea în ea. UnLoc devine mai bun, pentru
mai mulți, prin fiecare dintre noi, de câte ori alegem să îi susținem.

Lucian are 47 ani. Și-a trăit copilăria în orfelinate din județul Timiș și Arad, de la vârsta de 4 ani.
Devenit adult și având un certificat de persoană cu handicap, a fost mutat automat într-un centru
rezidențial segregat, unde a locuit până la vârsta de 46 de ani. Nu și-a cunoscut părinții niciodată,
dar păstrează legătura telefonic cu o parte din familia extinsă. A terminat o școală profesională,
cu calificare în meseria de horticultor și a urmat un curs de lucrător în cultura plantelor.
La sfârșitul lui 2019, după o serie de interviuri cu echipa UnLoc și după ce ne-am ales reciproc,
Lucian s-a mutat în Timișoara, într-un apartament licențiat, alături de alți trei colegi. De la
începutul acestui an, lucrează la o cantină din cadrul unei multinaționale. Este om de valoare
acolo, îi place ceea ce face, este responsabil și muncitor.
Este un tapițer priceput, este organizat și are grijă de lucruri. Îi face plăcere să gătească,
pregătește tot felul de cozonaci și face chiar și pâine de casă. Se bucură să aibă grijă de plante și
se simte în largul lui când se află în mijlocul naturii. Îi este dificil să recunoască atunci când are
nevoie de sprijin și ar vrea să le facă pe toate singur și bine. Sună cunoscut, nu?
Lucian este un spirit liber, își dorește cu ardoare să fie pe picioarele lui și să aibă o locuință
proprie. Acum se află în perioada de probă pentru pasul următor în realizarea visului de a trăi
independent. Are ocazia să trăiască singur, pentru 3-4 luni, în unul din apartamente, iar echipa îi
oferă sprijin la nevoie, acolo unde întâmpină greutăți. Fan Queen, ne-a arătat în ultimele luni că
„The show must go on!”, iar noi am înțeles că există viață după instituție, dacă primești o nouă
șansă. Dacă primești UnLoc mai bun.
Lucian, beneficiar UnLoc

De ce UnLoc?
În România, peste 17.000 de adulți cu dizabilități trăiesc în instituții rezidențiale, adică, se află în
„grija statului”, o grijă manifestată prin abuzuri, lipsuri și nesiguranță. Misiunea UnLoc este
aceea de a accelera procesul de dezinstituționalizare și de a-i ajuta pe foștii rezidenți să se mute
în comunitate și să se adapteze vieții cotidiene.
Din 2019, UnLoc sprijină zilnic 6 adulți cu dizabilități care locuiesc în două locuințe protejate
licențiate și care muncesc în comunitate. Vrem să începem noul an făcând același lucru pentru
încă 3 oameni care sunt acum captivi în sistem și pentru care avem pregătit un al treilea
apartament licențiat.

Prin tine putem fi mai mulți!
Schimbă 20% din taxele pe profitul companiei tale, în putere financiară pentru UnLoc. E simplu,
e gratuit și e important. Ajută-ne să oferim sprijin centrat pe om, prin servicii de consiliere
psihologică și vocațională, ateliere de educație financiară, sexuală, farmaceutică și integrare pe
piața muncii.
Completează contractul  de sponsorizare cu datele companiei pe care o reprezinți și trimite-l la
alina@unloc.eu

