ENCICLOPEDIA PENTRU COPII
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unii, allii...
Chiar de cind se naste, copilul face parte dintr-o comunitate
cu care va impirti obiceiurile, limba, traditiile, gusturile...

Nirneni nu poate
absolut singur

trii

Nici c6nd se nagte 9i nici mai
fdrziu, copilul nu poate supravielui
singur. El are nevoie de pdrinlii lui
sau de un adult care s5-l
hrineascS, sd-l protejeze, s5-l
ingrijeasci, s5-l invete s5 meargd,
sd vorbeascd, s5-9i dezvolte
inteligenla. Oamenii nu sunt fdculi
sd trdiascd singuri. Au nevoie unii
de allii. De aceea oamenii triiesc
impreunS, intr-o societate. La
inceput trdiesc intr-o familie, dar 9i
intr-o comunitate*, mai mare decdt
un oras sau dec6t o tard.

Copilul intrd in societatex chiar din momentul in
care se nagte; el are o identitate: numele 9i prenumele.
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Pqi si4i schimbi

Prirnirea ?n
s oci et ate

6

numele 9i nrcnumele? I
Da, daci ai un motiv
_i:

serios. De exemplu,

Pdrintii trebuie ca in cel
mai scurt timp sd
declare la primdrie
nasterea copilului. La
Biroul Stirii Civilex, se
intocmeste certif icatu
de nastere, cu nume,
Pirinfii trebuie si aleagi un prenume pentru
unul sau mai multe
copilul lor. Numele de familie al copilului
prenume 9i locul in care
este de obicei acela al tatdlui.
s-a niscut copilul.
Aceleasi informalii sunt notate 9i in carnetul
de familiex al pirinlilor lui. Toate aceste date
ii vor permite sd oblind ulterior un buletin
(carte de identitate) gi un pasaport.
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Pentru a nu se confunda copiii la
maternitate, i se pune fieciruia c6te o brdtari
micutd pe care sunt scrise prenumele gi

daci

lt /

Cum trebuie si plocedezi
pentru a-;i sctrimba numele?
DacI ai mai multe
prenume, poti si
alegi si fi strigat doar
pe unul dintre ele,
Dar daci vrei s5-ti

schimbi pentru
totdeauna numele
sau prenumele, trebuie
si adresezi o cerere tribunalului
din oragul tiu, prin care si explici
motivele acestei schimblri, Daci
motivele tale sunt intemeiate,
cererea va fi acceptatS.
De ce femeile i9i schimbi
numele atunci c6nd se

miriti?
Femeia poate purta numele sotulu
ei, dar acest lucru *!{;--.
nu este obligatoriu. f-C"nqf
Ea igi poate pSstra 1"87,
gi numele
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fati

dacd

doregte.

sunt notate gi intr-un
registru, pdstrat cu mare atenlie la primiria
localitSlii in care s-a ndscut.

Aceste date
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Familia
Familia este primul grup ciruia ii apartine
omul. ln familie incepi si descoperi viata
impreuni cu ceilalti.

Viata
?n farnilie
,
in general, de la nastere si p6nd la maturitate,
un copil locuieste cu familiax: cu pdrinlii si, eventual,
cu fratii si surorile lui. in familie are primele experiente
de via!5 impreund cu ceilalli. Parinlii ii aratd cum
sd evite pericolele. Ei sunt cei care il ajuti sd devini
autonom, adicd si se descurce singur. Tot ei sunt
cei care ii transmit felul lor de a vedea viata, ceea
ce este important sau nu pentru ei.

Familia este unitatea de bazi a societitii.
care ii unesc pe plrinfi gi'copii
sunt foarte puternice.

Legiturile

Diversitatea farniliilor
Existd familii formate din tati, mamd si
copiii lor. Existd familii in care copiii
nu triiesc dec6t cu unul din pdrinti,

Dintotdeauna gi in toate !irile lumii,
oamenii trdiesc in familie, fie ci sunt
familii numeroase, cu unchi gi cu veri,
fie ci suni familii mici, cu un singur plrinte
si un singur copil.
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pentru cd acegtia sunt despirlili,
divorlali, sau pentru cd unul dintre
ei nu mai trdiegte. ExistS, de asemenea,
9i familii in care copiii triiesc impreuni
cu unul din pirinfi, cu noul lui sot
si cu copiii acestuia, frati sau surori
vitregi. Toate aceste diferente
conteazi mai putin din moment
ce copilul are aldturi de el un
adult care sd-l protejeze gi s5-i

indrume pagii.

sunt
Ptrintii
,
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respohsabili

Pdrinlii iau impreund toate
deciziile privind educalia
copilului lor. Chiar dacd nu
triiesc sub acelagi acoperis.
ei impart ceea ce se numeste
autoritatea parentald: aleg
impreund gcoala care li se
pare cea mai buni, ora la
care copilul lor trebuie sd
meargi la culcare. Ei sunt

in egali mdsuri responsabili

De la o

pentru copilul lor: trebuie
s5-l protejeze, sd-l hrineascS.
si vegheze asupra sindtdtii
9i educaliei lui. Dacd un copil
stricd un obiect care nu
apartine familiei lui, aceasta
trebuie sd-l pl5teasci.

Senerali* la alta

Bunicii gi strdbunicii fac si ei piarte din familie, chiar daci
nu poartd toli acelasi nume. Fird ei, noi nu am exista: bunicii
au dat viald parin!ilor nogtri. Cu fiecare generalie, mostenim
anumite particularitSli fizice 9i anumite valori+ care ne sunt
transmise de cei care au venit pe lume inaintea noastrd.
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C" este un copil
adoptat?

Acegtia pot, dacd doresc, s5-i dea
si un alt prenume.

Este un copil crescut

9i iubit de alfi pdrinli
decAt cei care i-au dat
viat5, pentru ci

acqtia nu puteau sd-l
creasc5. Poate fi
adoptat un bebelus,
dar gi un copil mai mare.
Acest copil poarti numele de familie
al pdrintilor care l-au adoptat.
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Cum se procedeazi pentru
a adopta un copil?
Un copil poate fi
adoptat de o

persoani singurd

adoptivi trebuie

si

adreseze o
cerere unei

instituIii
specializate, care
va efectua o ancheti aminunfiti
pentru a vedea dacl aceste persoane
sunt capabile sI fie buni pirinti.

sau de
un

cuplu.

Pirintii

Un copil est adoptat
totdeauna?

peilru

Da, pentru totdeauna. Cdnd ai pArin.ti,
ii ai pentru toati

viafa!
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