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Introducere

A fi  părinte este cea mai importantă meserie pe care o vei avea 
vreodată. Copiii tăi au nevoie de tine pentru a-i ghida către matu-
ritate. 

Vrei să faci ce e mai bine pentru ei.
Parentingul poate fi  difi cil, chiar și când părinţii locuiesc îm-

preună. După separare sau divorţ, parentingul poate deveni și mai 
difi cil. Dar nevoile copiilor tăi nu se schimbă. Încă au nevoie de 
securitate, stabilitate și grijă.

Este ghidul acesta pentru mine?
Ghidul acesta este pentru părinţi. Conţine informaţii ultile des-

pre parenting după separare sau divorţ.
Poţi folosi acest ghid dacă faci planuri de parenting. „Planurile 

de parenting“ sunt arajamentele făcute de părinţi pentru copiii lor 
după separare sau divorţ. Acestea includ decizii cu privire la domi-
ciliul copilului, educaţia acestuia, educaţia lor religioasă, îngrijirea 
medicală, activităţile ulterioare orelor de curs ș.a.m.d..

Deciziile de bază pe care trebuie să le iei în privinţa copiilor 
sunt asemănătoare chiar dacă decizi să te separi sau să divorţezi.

De asemenea, e posibil să-ţi fi e de ajutor ghidul de faţă dacă te 
afl i într-o familie unde cineva se separă sau divorţează (de exem-
plu, dacă ești bunic/ă).

Acest ghid vorbește despre:
■  cum să alegi cele mai bune aranjamente pentru copilul tău;
■ ce procese poţi folosi pentru a ajunge la un plan efi cient;
■ ce poţi simţi tu (ca și părinte);
■ ce poate simţi copilul tău.

Dacă ești îngrijorată în privinţa siguranţei
Dacă tu sau copilul tău aţi fost abuzaţi de către celălalt părinte, 

este important să pui siguranţa pe primul loc. Copiii abuzaţi pot 
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rămâne cu probleme fi zice sau psihice pe termen lung. Același lu-
cru se aplică pentru copiii care văd sau aud situaţii abuzive între 
membrii familiei.

Dacă ești îngrijorată în privinţa siguranţei tale sau a copilului 
tău, citește Secţiunea 6: Probleme speciale, pentru mai multe in-
formaţii despre violenţa în familie. Trebuie notat, de asemenea, că 
anumite informaţii din acest ghid s-ar putea să nu se aplice situa-
ţiei tale.
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Cum folosesc acest ghid?

Este folositor să citești acest ghid de la început până la sfârșit – 
conţine o varietate de informaţii folositoare.

Sau poţi citi doar secţiunea de care ai nevoie. Fiecare secţiune 
poate fi  citită individual.

Fiecare familie este diferită. Unele informaţii din acest ghid s-ar 
putea să nu ţi se aplice, iar acest lucru este absolut normal.

De asemenea, poţi folosi acest ghid pentru a te ajuta să creezi 
un plan de parenting.

Un plan de parenting este un document întocmit de părinţi 
pentru a stabili responsabilităţile fi ecăruia.

Instanţa este ultima soluţie.
Când o relaţie se încheie, majoritatea părinţilor decid asupra vi-

itorului copiilor lor fără ajutor juridic. Este mai bine pentru toată 
lumea – mai ales pentru copii – dacă părinţii pot ajunge la un con-
sens.

Să apelezi la un judecător pentru a decide în numele tău poate 
fi  costisitor, de lungă durată și stresează pe toată lumea implicată.

Dar, în anumite situaţii, s-ar putea să fi e nevoie să mergi în in-
stanţă. 

De exemplu, dacă ești îngrijorat în privinţa siguranţei tale și ai 
nevoie de un ordin judecătoresc pentru protecţie.

Cine mă poate ajuta?
Există multe persoane care te pot ajuta cu privire la aranjamen-

tele de parenting. De exemplu, mediatori, consilieri și contabili lu-
crează adesea cu părinţii. 

Am nevoie de consultanţă legală?
Acest ghid are informaţii generale despre parenting după sepa-

rare sau divorţ. Nu oferă sfaturi legale.
Problemele legale pentru familie sunt complexe. Un avocat îţi 

poate oferi orice fel de sfat pentru diferiţii factori importanţi în 
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situaţia ta. Când faci un plan de parenting, e bine să te consulţi cu 
un avocat pentru a te asigura că înţelegi:

■ drepturile și responsabilităţile tale legale
■  opţiuni pentru rezolvarea confl ictelor între tine și celălalt părin-

te
■ cum funcţionează sistemul judiciar

Ce se întâmplă dacă nu îmi pot permite un avocat?
■  Poţi cauta pe internet „ajutor legal” pentru a vedea ce este dispo-

nibil în aria ta. De exemplu, caută „ajutor legal” și „București”.
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Secţiunea 1.
Ce este posibil să simţi

În timp ce există multe decizii practice şi legale pe care trebuie să 
le iei după separare sau divorţ, e posibil să simţi şi o varietate 
de emoţii.

Această secţiune vorbeşte despre unele emoţii pe care le poţi simţi.
Ca să înveţi mai multe despre cum copiii tăi ar putea reacţiona la 

separare sau divorţ, vezi Secţiunea 2: Ce ar putea simţi copiii tăi.
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Relaţiile se pot încheia din multe moti-
ve. Indiferent de motivul despărţirii, poţi 
simți separarea ca fi ind difi cilă și emoţio-
nantă. Uneori, emoţiile pot fi  atât de pu-
ternice încât să-ţi fi e difi cil să te ocupi de 
problemele legale. Dar lucrurile vor deveni 
mai bune.

Viaţa ta se va schimba după separare 
sau divorţ. Unele lucruri se pot schimba 
imediat. Altele se pot schimba ulterior.

Separarea și emoțiile tale
Separarea este pierderea unei relaţii 

importante. Și probabil că nu este ceea ce 
plănuiseși pentru viaţa ta. Ca rezultat este 
posibil să simţi diferite lucruri.

Sentimentele puternice sunt naturale. 
Sentimentele tale pot varia de la furie, fri-
că, gelozie, anxietate, tristeţe, incertitudi-
ne, vină, rușine și singurătate, la ușurare, 
entuziasm, speranţă și chiar fericire.

Poţi descoperi că oscilezi de la un sen-
timent la altul.

Sau poţi simţi anumite emoţii mai mult 
decât altele. Acest lucru este normal și se 
va îmbunătăţi în timp.

Etapele suferinţei
Acestea sunt câteva lucruri pe care le 

poţi simţi în timp ce treci peste suferin-
ţă. E posibil să treci prin toate etapele sau 
doar câteva. Poţi trece prin ele într-o ordi-
ne diferită faţă de cea de aici. 

Ţine minte...

Până te vei simţi 

mai bine, este impor-

tant să încerci să 

lucrezi cu emoţiile 

tale într-o manieră 

care să reprezinte 

un exemplu pozitiv 

pentru copiii tăi. Te 

poate ajuta pe tine 

şi pe copiii tăi să va 

adaptaţi schimbărilor 

din viaţa voastră. De 

exemplu, chiar dacă 

eşti nervos, nu îţi cri-

tica fostul partener 

în faţa copiiilor tăi. 

Găseşte alte moda-

lităţi prin care să-ţi 

exprimi suferinţa, 

cum ar fi activităţi 

fi zice sau consiliere.

De asemenea, 

poţi oscila înainte şi 

înapoi printre sen-

timente. Orice ai 

simţi, e bine să ştii că 

acele sentimente nu 

sunt de lungă durată. 

Tu şi fostul tău parte-

ner veţi trece proba-

bil prin aceste etape 

în momente diferite. 

De obicei, partenerul 

care decide să încheie 

relaţia trece prin ele 

mai devreme, deoarce 

el a început proce-

sul de suferinţă mai 

devreme. 
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NEGARE:
 Acesta este un lucru temporar
 Noi nu divorţăm de fapt
 Se va răzgândi

Negarea este un mecanism natural de 
apărare. Îl folosim pentru a ne proteja de 
momentele traumatice din viaţa noastră. 
Cu timpul, negarea poate fi  înlocuită de 
acceptare.

FURIE:
 Totul este din vina ta
 Eu nu merit asta
  Lucrurile sunt mai bune pentru tine 
decât sunt pentru mine

Furia este o reacţie normală la înche-
ierea unei relaţii importante din viaţa ta. 
Uneori, furia poate ascunde senzaţia de 
pierdere sau dezamăgire la fi nalul relaţiei 
tale. Să fi i nervos e ok, atâta timp cât nu îţi 
controlează comportamentul. Dacă furia 
ta este covârșitoare, încearcă să ceri ajutor 
oamenilor din jurul tău, pentru a face acti-
vităţi care-ţi plac.

NEGOCIERE:
 Dacă încerci, o să încerc mai tare
 De ce nu încercăm din nou – nu o să 

te mai critic
De multe ori, oamenii care se separă fac 

promisiuni în încercarea de a salva relaţia. 
Aceste promisiuni includ

■ cheltuirea mai puţinor bani
■  a se lasă de băut sau de jocuri de no-

roc

Atenţie!

Este  no rma l 

ca unul sau ambii 

părinţi să simtă 

mânie faţă de celă-

lalt. Dar amândoi 

aveţi responsabili-

tatea să va protejaţi 

copilul de furie şi 

confl ict. 

Dacă tu sau copi-

lul tău aţi fost abu-

zaţi sau nu va simţiţi 

în siguranţă lângă 

celălalt părinte, tre-

buie să puneţi sigu-

ranţa pe primul loc şi 

să creaţi un plan de 

siguranţă. Trebuie să 

îţi protejezi copiii şi 

pe tine. 

Dacă eşti într-un 

pericol iminent, sună 

la poliţie. 

Dacă ai amenin-

ţat celălalt părinte 

sau simţi accese de 

furie faţă de el, ai 

nevoie de ajutor. Vor-

beşte cu un consilier, 

cineva mai în vârstă 

sau în care ai încre-

dere. Este de ase-

menea important să 

ceri ajutor dacă furia 

interferează cu acti-

vităţile tale zilnice.
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■  a nu mai face anumite lucruri pe care partenerul le considera 
agasante.

De cele mai multe ori, aceste încercări de negociere nu sunt efi -
ciente.

Pot avea că efect ca unul sau ambii parteneri să se simtă prost.

DEPRESIE:
 Nimănui nu îi pasă de mine 
 Mă simt atât de trist și singur

Este foarte comun ca cineva să se simtă deprimat după separare 
sau divorţ. Câteva dintre simptomele depresiei sunt

■  schimbări ale somnului (de exemplu, să dormi foarte mult în 
timpul zilei sau să nu poţi dormi)

■  schimbări ale apetitului (să mănânci puţin sau chiar prea 
mult)

■ abuzul de alcool sau droguri
■ gânduri negative recurente
■ difi cultate în concentrare
■ să te simţi anxios, vinovat, neimportant, pesimist
■ să nu te bucuri de activităţi la fel cum te bucurai înainte
Majoritatea oamenilor care se separă sau divorţează spun că 

aceste sentimente se ameliorează în timp. 
Dacă te simţi deprimat, cere ajutor. 
Poţi vorbi cu oameni precum un consilier, doctorul tău sau un 

sfătuitor religios. Sau poţi suna la un număr de urgenţe în astfel de 
situaţii. Caută “număr urgenţe depresie” și numele orașului în care 
te afl i.

Dacă ai gânduri de a te răni pe tine sau pe alţi, caută ajutor ur-
gent. Nu e nicio rușine în a cere ajutor. Te va ajuta să fi i un părinte 
mai bun.

Dacă tu și partenerul tău chiar credeţi că vă puteţi împăca, ar fi  
o idee bună să mergeţi la terapie de cuplu. 

Vă poate ajuta să înţelegeţi și să rezolvaţi problemele care v-au 
adus în acest punct. Aveţi grijă ce le spuneţi copiilor despre această 
perioadă. Copiii voștri pot fi  induși în eroare dacă lucrurile par a 
reveni la normal, dar apoi decideţi să divorţaţi oricum.
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ACCEPTARE
 Ok, am înţeles că se vor schimba lucrurile
 Mariajul nostru s-a terminat, e timpul să merg mai departe
 Nu-mi place, dar e timpul să accept situaţia

Prin acceptarea separării sau a divorţului, conștientizezi că în-
tr-adevăr se întâmplă și nu poţi schimba asta. Nu înseamnă întot-
deauna că ești mulţumit cu asta. Înseamnă că ești pregătit să mergi 
mai departe cu viaţa ta. Este importantă să accepţi separarea sau 
divorţul pentru a putea construi un alt tip de relaţie cu celălalt pă-
rinte. Noua voastră relaţie se va concentra pe ce este mai bine pen-
tru copiii voștri.

Mergi înainte
Trebuie să ai grijă de tine pen-

tru a fi  îndeajuns de puternic încât 
să îţi ajuţi copiii în acest proces de 
separare sau divorţ.

ÎNTREABĂ-TE: Cum mă descurc 
cu această separare sau divorţ?

Este important să analizezi 
cum te simţi și cum te descurci. 
Întreabă-te următoarele lucruri

1.  Ce simt? Simt furie, tristeţe, 
anxietate, bucurie?

2.  Unde sunt în procesul de 
suferinţă? Sunt în etapa de 
negare, furie, negociere, de-
presie sau acceptare?

3.  Ce fac pentru a face faţă 
acestor sentimente?

4.  Ce altceva aș putea face pen-
tru a mă ajuta cu acest pro-
ces? (De exemplu, aș putea 
vorbi cu un prieten, aș putea 
citi, face voluntariat, m-aș 

Iată câteva sfaturi

■ Ai răbdare cu tine. Primul 

an de după separare este ade-

sea cel mai difi cil deoarece te 

confrunţi cu multe decizii şi 

schimbări. Unii experţi afi rmă 

că poate dura şi doi-trei ani 

pentru a-ţi reveni complet 

după schimbare.

■ Recunoaşte-ţi că este în 

regulă să ai asemenea senti-

mente.

■ Caută ajutor. Prieteni, fami-

lie şi experţi în domeniu, cum 

ar fi  consilierii, te pot ajuta.

■ Ai grijă de sănătatea ta. 

Încearcă să mănânci sănătos, să 

dormi bine şi să faci sport.

Separarea sau divorţul 

reprezintă un capitol încheiat 

din viaţa ta, dar şi începutul 

unuia nou. Acest lucru poate 

reprezenta o şansă să încerci 

lucruri noi. De exemplu, poţi 

încerca un sport nou sau te 

poţi înscrie într-un grup social.
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putea înscrie într-un cor, vorbi cu un consilier, m-aș putea în-
scrie într-un grup de suport, face sport, începe un nou hobby?)

5.  Cum mi-ar plăcea să arate viaţa mea într-un an? Sau în cinci 
ani? Ce trebuie să fac pentru a ajunge acolo?


