


Eliza a descoperit că este însărcinată la 18 ani iar prietenul ei n-a 
mai dat semne de viață… Eliza nu înțelege reacția iubitului, credea 
ca o iubește…

Nu știe cu cine să împărtășească situația fără să întâmpine o nouă
respingere. Este speriată și singură. Abia a terminat liceul, caută de
lucru, dar fiind însărcinată nu o angajează nimeni. Nu știe unde să
caute ajutor. A crescut fără tată, iar mama ei s-a recăsătorit și are 3
copii mici. Tatăl ei vitreg a fost foarte ferm: nu vrea să audă de un
alt copil în casă! După o nouă respingere, Eliza este disperată știind
că nu poate face față singură cu un copil. Fără nici un suport,
încearcă să găsească ajutor la prieteni și la cunoștințe, dar ajutorul
găsit este de scurtă durată. Vrea să lupte pentru copilul ei, simte că îl
iubește deja... Presiunea crește tot mai mult și este împovărată de
tot felul de gânduri contradictorii: între luptă și disperare, rușine și
chiar teroare… când gândul de a-și abandona copilul îi trece prin
minte.

Povestea lui Eliza

Vine timpul nașterii: o fetită micuță și vulnerabilă a intrat în lume,
Ana…



Povestea micuței Ana și a mamei sale
poate fi povestea celor 164 nou născuți
care au fost abandonați în maternitățile din
România în primul trimestru al anului
2017, conform datelor publicate pe site-ul
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA).

Fundația Missio Link Internațional din Timișoara și the
European Christian Mission International s-au unit ca
să schimbe povestea.



Casa Mitspa este un serviciu pentru prevenirea separării copilului de
părinții săi, de tip rezidențial, a cărui misiune este de a permite
formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și
sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale.

Centrul maternal oferă:  

✓ adăpost și siguranță pentru mame însărcinate (în ultimul trimestru de sarcină) și cu 
copiii lor nou-născuți;

✓ copiilor posibilitatea de a “crește lângă mami”;
✓ mămicilor servicii de calitate în domeniul educației, consilierii și în domeniul integrării 

socio-profesionale. 



Beneficiarii Casei Mitspa sunt cuplurile mama-copil, precum și gravida în ultimul
trimestru de sarcină, în situații de risc în ceea ce privește separarea copilului de
familia sa :
- mame cu copii nou-născuți, cu risc de abandon (în general mame singure, mame

minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace etc.);
- mame cu copii care temporar nu (mai) au locuință sau/și care se confrunta cu mari

probleme (financiare, profesionale, relaționale) fiind în imposibilitate de a
răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului.



Centrul maternal are o capacitate de 6 cupluri mama/copil 
găzduiți într-o atmosferă familială. 



✓ Mamele participă activ la prepararea şi servirea meselor,
însușindu-și deprinderi adecvate unei bune alimentații.

✓ Mamele sunt ajutate să-şi dezvolte competențele necesare

pentru creşterea copiiilor: cum să hrănească copilul, cum să-i

arate afecțiune, interes şi încredere, cum să organizeze activitățile

casnice curente…

✓ Mamele sunt sprijinite în vederea dobândirii deprinderilor de viața independentă și
sunt încurajate să participe la un curs de calificare și ajutate în căutarea unui loc de
muncă.

Pe timpul lor de găzduire în centru…



Dacă doriți mai multe informații vă rugăm să
ne contactați:

MISSIO LINK INTERNATIONAL – ROMANIA
Str. I. Barac nr.22,

300151 Timisoara

Tel./Fax: +40-356-420475;420476

email:office@mli.ro

www.casamitspa.com/ro/

http://www.casamitspa.com/ro/

