
GENERAȚIA 
SCREENAGER?

O expertă media recomandă 
mai multă indulgență

LA ÎNCEPUTUL 
NERVILOR
Unde găsiți ajutor – 
în întreaga Bavarie

MA
GA
ZI
NU
L 
PĂ
RI
NȚ
IL
OR

Adrese

pentru urgențe • 

Oferte în alte 

limbi • Sprijin 

& consiliere

De ce
MucklMAG?

Mai multe 
la pagina 4

compact



Pandemia ne-a pus pe toți și în special 
pe părinți, în numeroase situații dificile 
și nesigure. Și ni s-a cerut mult, atât pă-
rinților, cât și copiilor. 
Din teamă pentru sănătatea publică am 
avut homeschooling, contact limitat cu 
prietenii, activități de timp liber aproape 
deloc și foarte puțină mișcare, întrebări 
legate de viitor fără răspuns, poate stres 
la locul de muncă sau îngrijorare pentru 
viitor – și chiar dacă acum sunt semne 
de relaxare pentru vară, rămân întrebări 
deschise: Când va fi din nou normal? Mai 
este normală viața noastră de familie? 
Va reuși copilul meu, vom reuși noi să ne 
mai desprindem vreodată de aparatele 
electronice? 
Prin aceste două broșuri, cea mare 
pentru copii și cea mică pentru părinți, 
dorim să vă dovedim mai întâi că: vă ve-
dem. Și vedem ce ați reușit anul trecut. 
Și suntem conștienți că: astfel de timpuri 

nu pot fi uitate ușor. Și nici nu trebuie să 
o faceți. Mesajul nostru pentru dumnea-
voastră: lăsați timpul să lucreze. Și parti-
cipați la discuție.
Copiilor le dăm, prin broșura lor, uneori 
sfaturi ascunse, sub formă de glumă, iar 
alteori și sfaturi concrete, despre cum 
să-și înțeleagă emoțiile în aceste timpuri 
dificile. Aceste lucruri pot fi utile și pen-
tru dumneavoastră, ca adulți. Sfaturile 
noastre se bazează pe cunoștințe știin-
țifice și sunt structurate într-o formă po-
trivită pentru copii. 
Dumneavoastră, ca părinți, vă furnizăm 
prin această broșură adrese ale unor 
organizații care vă pot oferi ajutor din 
întreaga Bavarie. Deoarece – așa cum 
am spus-o și în broșura pentru copii: a 
ști unde găsești ajutor este cea mai im-
portantă învățătură!

Vă doresc toate cele bune și multă sănătate,

Al dumneavoastră, 

Klaus Holetschek MdL
Ministru al Landului Bavaria pentru 
Sănătate și Servicii Medicale

Dragi părinți,
Puh. Pur și simplu  

un mare 
Puh.
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Pro Familia: Consiliere la fața 
locului sau online, pe teme, 
printre altele, ce înseam-
nă a fi părinte sau con-
flictele între parteneri 

Aveți nevoie de ajutor urgent?

Telefon de ajutor „Violență împo-
triva femeilor”: Asistență prin telefon 
/ chat sau e-mail pentru femeile care au fost 
supuse sau sunt încă supuse la violență

 08000 116 016
Alte Informații la: 

Asistență din partea Comi-
sarului independent pentru 
probleme de abuzare sexua-
lă a copiilor (UBSKM), pentru 
întrebări și ajutor în caz de abuzare 
sexuală a copiilor 

 0800 22 55 530
Alte informații la: 

Ca ajutor imediat în urgențe 
psihice vă stă la dispoziție Serviciul 
de asistență în caz de criză al Bavariei. 
Acesta poate fi apelat la numărul gratuit

 0800 655 3000 
la orice oră. Serviciul de asistență în caz 
de criză al Bavariei oferă asistență cali-
ficată și sprijin celor care trec prin crize 
psihice. Dacă este necesar, lucrătorii 
serviciului fac și vizite la domiciliu și pot 
să vină acasă la dumneavoastră.  

Alte informații la: 

Cunoaște-ți limitele: portal 
informativ independent al Cen-
tralei Federale pentru Educație 
Sanitară (BZgA). 
Informații gratuite pe tema consumului de 
alcool, respectiv prevenirea consumului de 
alcool, printre altele, pentru părinți cu copii 
și adolescenți. Mai mult decât atât, aici 
găsiți sfaturi specifice pentru modul în care 
vă puteți sprijini copilul.  
În plus, consiliere 
telefonică sau online 

Număr pentru părinți: 
Telefon pentru părinți, anonim și gratuit 

 0800 111 0 550
Alte informații la: 

Telefon pentru probleme  
sufletești,  
asistență gratuită prin telefon/mail 
sau chat, asigurată de bisericile 
evanghelică și catolică

 0800 111 0 111/  
 0800 111 0 222 

  116 123

Alte informații la: 
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O privire în 
MucklMAG După experiența celor trei valuri ale coronavirusului, 

suntem de părere că e bine să le oferim copiilor o bro-
șură cât mai interesantă și mai cuprinzătoare. Dum-
neavoastră, dragi părinți, primiți în completare această 
broșură – cu o prezentare a ofertelor de asistență din 
întreaga Bavarie. Pentru cazul în care revenirea la nor-
malitate nu va fi  atât de rapidă pe cât speram. Citiți aici 
ce cuprinde MucklMAG – ideal împreună.ce cuprinde MucklMAG – ideal împreună.

Scrieți-ne experiența 
dumneavoastră cu Muc-
klMAG! 
Ce v-a ajutat? Ce v-a 
plăcut în mod special? 
Ce nu v-a plăcut? 
Apreciem răspunsurile 
dumneavoastră – și pe 
cele ale copiilor!

Aici un link direct
spre website-ul MucklMAG

Scrieți-ne experiența 
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De ce Pumuckl? 
Pumuckl este un spiriduș cu toane – de 
obicei toane bune. Însă uneori se poate 
aprinde nemăsurat. El ne arată cum pri-
vesc copiii lumea și uneori ce facem noi, 
adulții – la fel cum ne privesc copiii. 
Nimeni nu știe mai bine decât el ce în-
seamnă să ai emoții amestecate. A fost, 
deci, fără discuție, personajul ideal pen-
tru prima noastră broșură: cu burta afa-
ră, desculț, nepieptănat, uneori moro-
cănos – însă la final întotdeauna pozitiv 
și vesel. Un pic la fel ca noi toți după o 
perioadă într-adevăr dificilă.

Știință 
Când cineva are emoții puternice, așa 
cum este în cazul unei pandemii, este 
util de știut de unde vin acestea și de ce 
le aveți. Aceasta va ajuta la înțelegerea 
textului: citiți împreună cu copilul! Poate 
aflați și ceva nou.

Lectură
Cine a crescut în Bavaria, a crescut cu 
poveștile lui Pumuckl. Micul spiriduș ră-
vășește atât atelierul, cât și viața bunului 
meșter Eder, merge la școală, la grădina 
zoologică, îi privește pe copii în curte și 
le joacă feste. 
Pentru MucklMAG a fost scrisă în ex-
clusivitate o poveste cu Pumuckl, în 
care se vor regăsi copiii aflați într-o 
stare sufletească specială: obofurie, o 
combinație iritantă între oboseală și 
furie. Această poveste oferă strategii 
de combatere a emoțiilor apăsătoare. 

Vă poate face și să râdeți. Aceasta este 
deseori o soluție bună. 

Participare
A ști este un lucru, a-ți folosi cunoștin-
țele este altceva. Pe de o parte sunt re-
flecția, introspecția, iar pe de altă parte 
înțelegerea și transpunerea în realita-
te. Aceasta este ceea ce urmărim cu 
poveștile noastre. În mod ideal ar tre-
bui să îndemne la cugetare, meditare 
sau implicare. Iar în final pe peretele 
camerei poate fi atârnat, de exemplu, 
un Pumuckl în mărime naturală, plin 
de emoții. 

Ghicitori
Copii nu doresc și nu știu numai să ci-
tească. Ar trebui să se poată distrage și 
regăsi prin joacă. Numai cu probleme – 
aceasta nu este o opțiune. 
Uneori este posibil să fie discutate lu-
cruri serioase și în timpul jocului. În plus, 
atât lui Pumuckl, cât și nouă ne plac și 
rimele, ghicitorile și enigmele. 

Râsete
„Râsul este cel mai bun medicament” – 
acest proverb poate veni și de la Pumuckl. 
Și... de ce nu? O broșură pentru copii 
fără glume? De neimaginat pentru noi și 
pentru spiriduș. 

Și încă ceva!
Vom traduce MucklMAG în cinci limbi. 
Broșurile pot fi comandate și descărcate 
de pe website-ul nostru. 
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Într-adevăr?
Da. În acest moment pledez pentru 
două lucruri. Pe de o parte: nu vă 
grăbiți. Pe de alta: nu distrugeți ceva 
ce funcționează. Faptul că cei mai mari 
dintre copii se pot întâlni în continuare 
acasă și se pot juca împreună – este 
de neegalat. Astfel interacționează. 
Nu-mi pot imagina cum un joc automat 
poate fi  mai bun. Iar acum să schim-
băm brusc macazul și să spunem: 
„Totul înapoi la zero!” nu va funcționa.

Va fi necesară o
fază de tranziție?

Absolut. Nu numai pentru copii, ci 
și pentru părinți. Eu aș recomanda 
ca aparatura electronică să nu fi e în 
centrul atenției, după motoul: „La gu-
noi, vă face rău.” Nu, nu e chiar așa! 
Prin aceasta copiii și-au întreținut 
contactele, au învățat să se organize-
ze singuri, s-au amuzat și ne-au lăsat 
pe noi în pace, ca părinți. Nu e chiar 
așa de rău! 

După pandemie am rămas cu toții 
cu ochi dreptunghiulari… 
Ne-am ales cu ceva, nu-i așa?

În primul rând, ne-am folosit de 
tehnică pentru a menține în funcți-
une anumite lucruri și în condițiile 
unei pandemii globale: contacte, 
școală sau muncă. Cred că este im-
portant să vedem partea bună a lu-
crurilor: alternativele digitale ne-au 
ușurat viața în aceste timpuri difi cile. 
Acum 50 de ani criza ar fi arătat cu 
totul altfel. 

Însă la nivel de familie există 
controverse permanente cu pri-
vire la timpul petrecut în fața 
ecranului. Ce e de făcut?
Timpul petrecut în fața ecranului este 
pentru mine o problemă secundară.

Kathrin Demmler, 47, este directoare la
JFF – Institutul pentru educație media

SĂ-I ABORDĂM MAI AUTO-
RITAR PE SCREENAGERI?
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Despre ce este vorba atunci?
Trebuie să-i susținem pe copii în 
ceea ce caută instinctiv: contactul cu 
ceilalți. 
Ei vor să iasă din casă, să-și vadă 
prietenii, să facă sport cu adevărat, 
sau să fie parte a comunității. Pen-
tru noi, ca părinți, lucrurile nu sunt 
diferite. Poate că unele prietenii între 
copii s-au schimbat, poate unii s-au 
îndepărtat ca urmare a școlarizării la 
domiciliu și regulilor stricte de com-
portament social. În acest caz aș lua 
legătura activ cu ceilalți părinți. De 
regulă viața normală va rămâne în 
continuare mai atractivă, iar copiii 
știu și ei acest lucru.

     Aici găsiți răspunsuri și  
materiale pe tema  
„Copiii pe internet”

    Ce pot face părinții pentru  
a-i însoți pe copii în lumea 
media

 
    Acasă ca urmare a coronavi-

rusului: utilizare a mediilor în 
folosul copiilor. SCHAU HIN! 

    Inițiativa „Dezvoltare  
sănătoasă cu media”

LINKURI PE ACEASTĂ TEMĂ

   Centrala Federală pentru  
educație sanitară (BZgA) 

   Consiliere specializată în  
media, Bavaria

    Compilație a utilizării  
mediilor în lockdown

Dar dacă nu e așa?
Devine problematic în cazul în care 
copilul nu reacționează la oportuni-
tăți specifice vârstei: nu dorește să se 
întâlnească cu prietenii, ci preferă să 
joace până la capăt un joc electronic. 
Iar aceasta de-a lungul mai multor 
luni. Atunci aș arunca o privire mai 
atentă și aș apela la sprijin (v. mai jos). 
Cu cei cu vârsta de peste zece ani are 
sens încheierea unui contract media: 
Cu toții trebuie să decideți, împreună, 
care sunt regulile cele mai importante. 
Poate copilului i va fi permis să se joace 
mai mult la sfârșit de săptămână, dacă 
sunt respectate regulile pe parcursul 
săptămânii. Și părinții trebuie să par-
ticipe cu ceva. Însă, încă o dată: anul 
trecut copiii au dobândit numeroase 
competențe noi, prin cunoștințele noi 
despre media. Trebuie să le apreciem, 
și să le folosim.

Aici interviul 
în întregime
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 În cadrul proiectului „Cu emigranți 
pentru emigranți”, pe scurt „MiMi 
Bayern”, pot fi găsite informații în alte 
limbi legate și de sănătatea psihică, de 
ex. broșura „Psihoterapie deschizătoare 
de drumuri”. Adrese de contact și parte-
neri de cooperare pot fi găsiți la:  

Centre de consiliere pentru
familii și creșterea copiilor 
Bavaria

 Copiilor, tinerilor și părinților din Ba-
varia le stau la dispoziție aproximativ 
180 de centre de consiliere pentru creș-
terea copiilor, care oferă asistență pen-
tru identificarea și combaterea proble-
melor de natură familială. Acestea oferă 
consiliere, de exemplu, pe tematici cum 
sunt problemele familiale, despărțirea, 
separarea, întrebări legate de creșterea 
și dezvoltarea copiilor, precum și din ce 
în ce mai mult, despre utilizarea respon-
sabilă a mediilor digitale și situațiile de 
stres psihic în familie.
Motor de căutare a centrelor de 
consiliere pe probleme de creș-
tere a copiilor din apropiere: 

Consiliere școlară guvernamentală

 Pentru consiliere individuală în do-
meniul școlar vă stau la dispoziție, dum-
neavoastră și copiilor dumneavoastră, în 

fiecare școală bavareză, cadre didactice 
specializate sau psihologi școlari. 

Deoarece consilierea este voluntară și 
se supune legilor de confidențialitate, 
școlarii și tutorii li se pot adresa aces-
tora cu încredere, printre alte și pentru 
consiliere pe teme de orientare școlară 
și de pedagogie/psihologie, în special în 
situații de

crize personale și dificultăți la învățătură. 
Persoanele de contact pentru consiliere 
guvernamentală și ofertele de asistență 
extrașcolară pot fi găsite în pagina de in-
ternet principală a școlii. 

 Pentru probleme care depășesc ca-
drul unei școli există, în plus, cadre di-
dactice și psihologi școlari cu o bogată 
experiență în nouă centre de consiliere 
școlară, în fiecare zonă administrativă 
guvernamentală. 

 În cadrul prezenței pe internet a 
Ministerului Educației și Culturii din 
Bavaria dedicată consilierii școlare 
găsiți o ofertă largă de asistență prin 
consiliere școlară guvernamentală și 
în special materiale pe temele corona 
și sănătate psihică, care sunt actualiza-
te și extinse în permanență. 

Adrese utile
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Centre sociopedagogice (SPZ)

În plus, există posibilitatea de a merge 
cu copilul la unul dintre așa-numitele 
Centre sociopedagigice (SPZ). Aceste 
centre se axează pe diagnosticarea și 
tratamentul bolilor care pot induce pro-
bleme de dezvoltare, dizabilități, proble-
me de comportament sau boli psihice. 
La SPZ lucrează experți în medicină, psi-
hoterapie și pedagogie. 
Un SPZ din apropiere poate fi 
găsit în website-ul următor: 

Servicii socio-psihiatrice
(SpDi)

 Serviciile socio-psihiatrice din Ba-
varia oferă consiliere ușor accesibilă 
pentru adulții care se confruntă cu pro-
bleme psihiatrice sau situații de criză su-
fletească. 

  Un serviciu socio-psihiatric din 
apropiere poate fi găsit aici: 

Medicii pediatri

Medicul pediatru are un rol important 
în viața fiecărui copil. Ca specialiști în 

pediatrie, sunt nu numai persoane de 
contact în caz de îmbolnăvire, ci și în-
soțitori pe calea spre o dezvoltare să-
nătoasă, printre altele prin măsuri de 
prevenire regulate și prin consiliere 
a părinților pe orice teme legate de 
sănătatea copiilor, inclusiv sănătatea 
psihică.
Medicii pediatri îi însoțesc pe micii paci-
enți de la primele zile de viață, pe par-
cursul anilor, până la vârsta adultă.

  De aceea, dacă aveți motive de îngri-
jorare sau probleme cu copilul ori în 
familie, vă recomandăm să discutați 
și cu medicul pediatru. 

Asistență psihoterapeutică
ambulatorie:

Asistență terapeutică poate fi obținută și 
de la diverse grupuri profesionale:

 Medici specialiști în psihiatrie și psi-
hoterapie pediatrică

 Medici specialiști în pediatrie sau me-
dicină generală cu competență în psiho-
terapie pediatrică

 Psihoterapeuți pentru copii și tineri

 Psihoterapeuți cu competență în psi-
hoterapie pediatrică
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În condiții de creștere a stresului psihic 
poate fi necesară recurgerea la asistență 
psihoterapeutică sau psihiatrică ambu-
latorie, acordată de un medic specialist 
sau un psihoterapeut autorizat. 

Asistența psihoterapeutică poate 
fi atât pentru dumneavoastră, ca 
părinți, cât și pentru copiii dumnea-
voastră. Asociația Caselor de Sănă-
tate din Bavaria (KVB) vă susține și 
în mod direct la căutarea rapidă a 
unui specialist adecvat: 

Tel.: 116 117
Alte Informații și modalitățile de 
contactare pot fi găsite pe websi-
te-ul KVB, la: 

 O funcție de căutare a psihoterapeu-
ților calificați și a informațiilor pe această 
temă, de exemplu despre modul în care 
psihoterapia poate ajuta în afecțiuni și 
boli psihice, este oferită de website-ul 
Camerei Bavareze a Psihoterapeuților 
Pediatri, la: 

Ajutor în crize

În caz de criză acută sunt necesare aju-
tor și asistență rapide. 

 Instituțiile de psihiatrie pediatrică 
sunt o formă de tratament psihiatric sta-
ționar. 
O listă a clinicilor de psihiatrie 
pediatrică poate fi găsită la: 

O selecție de proiecte sau 
centre de asistență

 „Părinți în rețea” este centrul de 
consiliere pentru părinți al Centrului 
pentru familie și viață socială din Bavaria 
– Centrul pentru tineret din Bavaria, care 
răspunde la orice întrebări legate de fa-
milie și creșterea copiilor, de la stadiul 
de sarcină până la vârsta adul-
tă și unde găsiți persoanele de 
contact locale: 

 Rețeaua mentorilor pentru familie 
din Bavaria susține familiile în situații 
dificile. Acest proiect a fost introdus în 
aproape 60 de locații, cu ajutorul Asoci-
ației statale pentru protecția copilului, a 
Asociației femeilor germane catolice, a 
Asociației Centrelor pentru mamă și co-
pil din Bavaria și al Centrului cetățenilor 
activi din Nürnberg. Aceștia îi școlarizea-
ză pe mentorii voluntari: 
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Consiliere telefonică BZgA pe 
tema sănătății în timpul pandemiei 
corona, gratuită și anonimă: 

Tel.: 0800 2322783
Alte Informații 
la:

 Ora de consultație pentru copii de 
la Spitalul regional Augsburg le oferă 
copiilor cu părinți bolnavi psihic, aflați la 
tratament în spital, un spațiu pentru a 
face schimb de experiențe, temeri și în-
trebări, cât și pentru petrecerea împreu-
nă a timpului liber. 

 Oferte de grup ale KJF 
pentru copiii cu părinți  
bolnavi psihic: 

 [U25]: Tinerii în pericol de suicid pot 
contacta centrul de consiliere prin mail, 
confidențial și anonim. Consilierea este 
efectuată de voluntari cu vârste similare. 
Acești sunt școlarizați de profesioniști 
angajați și sunt asistați profesional în 
mod regulat. 

Autoajutor

 În continuare dorim să vă prezentăm 
grupele de autoajutor. Poate fi util 
schimbul de opinii cu persoane aflate în 
situații similare. În website-ul următor 
găsiți un motor de căutare pentru în-
treaga Bavarie: 

 Asociația statală a aparținătorilor 
bolnavilor psihici din Bavaria (ApK 
e. V.) pune la dispoziție o serie de infor-
mații legate de bolile psihice, oferă con-
siliere pentru aparținători și seminare 
(online) pe tema sănătății psihice: 

 Asociația statală a pacienților de 
psihiatrie e. V. (BayPE e. V.) oferă pe 
website, de exemplu, adrese ale centre-
lor de ajutor și clinicilor: 

Autoajutor

Toate adresele se găsesc 
și online, la muckl-mag.de
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Toate materialele și alte informații detaliate 
pot fi  găsite pe website-ul MucklMAG:
www.muckl-mag.de

O mică doză de precauție – 
și o bună protecție 
pentru toți: 
Vaccinarea ne va aduce 
înapoi la normalitate 
cel mai rapid și cel 
mai eficient.

Informații cu privire la vaccinare pot fi  găsite la: 
www.ichtusfuer.bayern.de


