Ne ajuți să facem UnLoc bun pentru mai mulți?

Să fii independent cu mâinile legate – e scenariul imposibil în care se regăsesc persoanele cu
istoric de instituționalizare din România, cărora le este negată șansa de a fi oameni activi în
societate, care s-ar putea autosusține.
UnLoc transformă imposibilul cu fiecare om care primește o locuință în comunitate și
sprijin pentru o viață ce merită trăită.

Lucian: din instituție în comunitate
Lucian are 48 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, 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 ca locuință minim protejată, alături de
alți trei colegi. Mai bine de un an a lucrat la o cantină din cadrul unei multinaționale, unde s-a
dovedit a fi un om de valoare, responsabil și muncitor.
Este un tapițer priceput, este organizat și are grijă de lucruri. Gătește cu plăcere, pregătește tot
felul de cozonaci și face chiar și pâine de casă. Îngrijește cu drag plante și iubește natura. Îi este
dificil să ceară ajutor și ar vrea să le facă pe toate singur și bine.
Spiritul liber care îl caracterizează l-a ajutat să treacă cu bine printr-o perioadă de probă de șase
luni, timp în care a locuit singur într-un apartament închiriat de fundație. La finalul acestei etape,
în aprilie 2021, s-a mutat într-o garsonieră închiriată pe numele său. Lucrează și are acces în
continuare, datorită Echipei Mobile UnLoc_Aproape, la consiliere psihologică, socială,
vocațională, la servicii medicale și participă la evenimente în comunitate. Fan Queen, Lucian
ne-a arătat 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.

UnLoc: pentru că drepturile celor cu dizabilități sunt drepturile omului.
Iar drepturile omului nu sunt negociabile.
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. La UnLoc vrem să
schimbăm lucrurile în mai bine și să accelerăm dezinstituționalizarea. Or asta nu se poate face
fără un efort colectiv constant și autentic.
O investiție lunară de 5000 lei/persoană ne permite să oferim ajutorul de care un adult cu
trecut instituțional are nevoie pentru a trăi bine în comunitate: locuire, hrană, consiliere
psihologică și socială, sprijin în găsirea și păstrarea unui loc de muncă, acces la servicii medicale
de calitate, acompaniament social și participare la viața comunității.
UnLoc a crescut mult din 2018: asigură sprijin zilnic pentru 7 adulți cu dizabilități care locuiesc
în trei locuințe protejate licențiate și care muncesc în comunitate; prin Echipa Mobilă
UnLoc_Aproape, 10 beneficiari primesc serviciile de care au nevoie. Vrem să ne continuăm
munca.

Prin tine putem fi mai mulți!
Schimbă 20% din taxele pe profitul companiei tale, în putere financiară pentru UnLoc. E simplu,
e gratuit și contează. Ajută-ne să oferim sprijin centrat pe OM, un sprijin care redă demnitate și
încredere.
Completează contractul de sponsorizare cu datele companiei pe care o reprezinți și trimite-l la
alina@unloc.eu.
Îți mulțumim din inima UnLoc!

