Cap nen sense el caliu d’una llar

Confiança en les famílies

Per Francesc Torralba
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La pèrdua de confiança és una ferida molt greu. Molts
infants que acollim han perdut la confiança en els seus
pares, en els educadors, en les organitzacions, en el
sistema. S’han sentit maltractats i protegits en els àmbits a on havíem d’estar més emparats i acollits i això
deixa una profunda marca en l’ànima. Recuperar la
confiança no és fàcil, perquè la seva visió del món dels
adults és negativa.

Un
dels
nostres
valors
corporatius és, justament, la
confiança. Estem cridats a
confiar en els infants que acollim
i en les seves possibilitats de
refer-se i aportar el millor de si
mateixos a la societat. També
hem de recuperar la confiança
amb les seves famílies i en
la seva capacitat d’aprendre
i de resiliència. Tot infant

necessita un àmbit d’acollida,
una petita comunitat d’afecte
i d’estima incondicional, per
poder mantenir el seu equilibri
integral. Nosaltres els el volem
oferir en l’Aldea Infantil SOS de
Sant Feliu, però entenem que
Hem de recuperar la confiança
amb les seves famílies i en la
seva capacitat d’aprendre i de
resiliència.

l’infant forma part d’un sistema
familiar i volem, també, que se
senti integrat en ell i fer possible
la bona comunicació amb els
seus pares i germans biològics.
En el dia de la família, és
interessant subratllar alguns
contrastos. La família és la
primera cèl·lula de la societat,
l’àmbit de protecció i de
creixement natural de la persona,
però, a la vegada, és també
l’àmbit on es donen més abusos,
maltractaments i violència. No
Alguns infants tenen la sort de ser estimats i acollits en la seva família biològica. Altres no han tingut aquesta sort.

podem mitificar-la, però tampoc
erradicar-la. Naixem i creixem
en el si d’una família que no
triem. Alguns infants tenen la
sort de ser estimats i acollits en
la seva família biològica. Altres
no han tingut aquesta sort i,
per això, han de ser cuidats per
altres instàncies. No podem,

És essencial treballar amb les
famílies, escoltar-les, comprendre-les, entendre els seus problemes i dificultats.

en cap cas, perdre la confiança
en la capacitat d’aprendre i de
transformar-se que té la família.
És essencial treballar amb elles,
escoltar-les,
comprendre-les,
entendre els seus problemes i
dificultats, perquè, poc o molt,
afecten l’infant que estem
atenent.
Voldríem
que
Aldees
Infantils SOS fos una gran família
integrada per professionals
compromesos amb la seva
vocació, però això ens exigeix
donació i generositat i un control
escrupolós dels processos i de
les relacions que s’estableixen
dins, per tal que siguem dignes
de confiança. Guanyar-se la
confiança, ser creïbles no és
fàcil, però ha de ser el nostre
compromís fonamental.

