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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la apariția, pe internet, a
unei petiții împotriva construirii, la Baraolt, a unor case pentru copiii orfani și
dezavantajați

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la apariția, pe internet,
a unei petiții împotriva construirii, la Baraolt, a unor case pentru copiii orfani și
dezavantajați. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 49 din
Constituția României privind protecția copiilor și a tinerilor.
În cotidianul local de limba maghiară „Háromszék” a fost publicat un
articol referitor la apariția unei petiții virale, pe internet, împotriva construirii caselor
pentru copiii orfani și dezavantajați la Baraolt, care provin de la Școala Specială
Olteni, cărora urmează să li se desființeze activitatea în imobilul de la Olteni.
Articolul relata că, în urma dezbaterii punctelor de la ordinea de zi a ședinței
Consiliul Local al orașului Baraolt, județul Covasna, a dezbătut aspectele referitoare
la petiția virală de pe internet, împotriva construirii caselor pentru copiii orfani și
dezavantajați la Baraolt, care provin de la Școala Specială Olteni, cărora urmează să
li se desființeze activitatea în imobilul de la Olteni. Majoritatea membrilor
conducerii orașului sprijină această inițiativă fiind de acord cu primirea copiilor, însă
au fost și voci, mai puțin primitoare, care sunt împotriva acestei rezoluții. Potrivit

părerii organizatorului „Școala Generală de la Baraolt se luptă cu lipsă de săli, spațiu
pentru o curte, iar nivelul de pregătire a pedagogilor nu corespunde specificității
educării acelor copii, iar un mod educațional neadecvat acestora ar putea fi
considerat ca o lipsă de responsabilitate. Inițiatorul demersului îi solicită Consiliului
de la Baraolt să nu adere la proiectul DGASPC Covasna și Fundația SERA, ci să
găsească o altă soluție”. Primarul orașului Baraolt, Lázár-Kiss Barna András, și-a
exprimat consternarea față de inițiativa petiției: „în ultimii ani s-a discutat de mai
multe ori despre construirea a două case familiale asupra căruia s-a căzut de acord
în cadrul Consiliului Județean cât și a celui local indiferent de culoarea politică, și
nici în cadrul comunității nu au fost reclamații, însă acum, câțiva oameni își exprimă
părerea într-un mod impulsiv împotriva acestei inițiative”. În spatele inițiativei
anonime se află oameni care nu își asumă identitatea, astfel nemulțumirea lor fiind
dificil de înțeles, deoarece pe lângă faptul că se vor construi case, se vor înființa și
noi locuri de muncă, solicitându-se și servicii adecvate, adăuga Primarul. Articolul
relatează că, în orașul Baraolt, există o tradiție privind primirea și educarea acestei
categorii de copii existând deja o casă familială adecvat funcțională. Casa Laura
găzduiește copii veniți din împrejmuiri și le oferă o educație potrivită nevoilor lor a mai adăugat primarul, după cum există și un centru de ocupare de zi, iar acum se
pare că totuși câțiva tineri în plus ar constitui o problemă.
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