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Despre următoarele subiecte
puteți vorbi cu copilul
dumneavoastră
Cum este programul de zi cu zi în penitenciar?
Ce ați făcut astăzi? Ce se dă astăzi de mâncare?
Cum arată camera de detenție?
Ce faceți în camera de detenție și ce lucruri aveți în
cameră?
Ce au făcut copiii la grădiniță sau la școală?
Întrebări pe care le adresați copilului: Ce ai mâncat
astăzi? Te-ai jucat cu prietena/ prietenul?
Cum merge viața afară mai departe?
Ce întrebări mai vrei să îmi pui?
Ce alte subiecte mai avem de discutat?
Dacă aveți întrebări suplimentare în legătură cu vizita
copilului dvs. în penitenciar adresați-vă asistentei sociale/
asistentului social sau angajaților organizațiilor
independente (Freien Trägern).
Cu ei puteți discuta întrebările, nelămuririle și ideile pentru
organizarea orelor de vizită. Pentru copiii mai mari puteți
pregăti de exemplu subiecte de conversație care includ
mediul lor de viață. Dacă o vizită a decurs altfel decât ați
sperat dvs. puteți discuta cu ei acest lucru pentru a fi mai
bine pregătit la următoarea vizită.
De asemenea se pot discuta și întrebări fundamentale legate
de relația dvs. cu copilul dvs.
Unele penitenciare au oferte deosebite cum ar fi de
exemplu ore de joacă monitorizată pentru deținuți cu copiii
lor. Solicitați ofertele disponibile în penitenciarul în care vă
aflați.
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Dacă aveți copii
Dacă sunteți deținut și aveți copii, rudele dvs. care sunt
„afară” se află de obicei într-o situație nouă și neobișnuită
care poate fi și foarte dificilă.
Fiecare copil este altfel și fiecare situație familiară este
altfel. De aceea trebuie să-și găsească fiecare copil și fiecare
părinte propria cale de a face față acestei noi situații de
încarcerare.
Copiii sunt cu vârste diferite și fiecare copil reacționează
individual – de aceea trebuie să răspundeți solicitărilor
copilului dvs. sau copiilor dvs. în parte. Acest lucru
funcționează uneori bine și uneori nu prea bine și poate fi
uneori chiar frustrant.
Important este să acordați diferitelor sentimente care apar
la dvs. și la copilul dvs. spațiul necesar.

Păstrarea legăturii
Chiar dacă legătura obișnuită cu copilul dvs. a fost întreruptă
din cauza încarcerării dumneavoastră puteți continua să-l
susțineți.
Luați legătura cu copilul scriind scrisori sau făcând apeluri
telefonice. Cu cât copiii sunt mai mici cu atât mai scurt și
regulat ar trebuie să fie contactul cu ei.
Arătați copilului dvs. sau copiilor dvs. că sunteți cu gândul la
el/ea sau la ei.
Reduceți neapărat așteptările dvs. la o convorbire telefonică
– chiar dacă copilul dvs. nu poate sau nu vrea să vorbească
mult timp cu dvs. sau că nu găsiți un subiect bun despre care
puteți vorbi, puteți arăta copilului dvs. prin apeluri regulate
că vă gândiți la el/ea. Ar fi ajutător să aveți un termen fix și
regulat de care vă țineți în mod fiabil.

Chiar dacă vă cade greu: Răspundeți copiilor cu mare grijă
dar foarte clar la toate întrebările lor, nu căutați pretexte.
Povestiți-le de viața dvs. de zi cu zi pentru că astfel copiii î-și
pot închipui mai bine unde sunteți și cum vă merge.
Arătați copilului că vă poate întreba orice. Astfel poate
înțelege situația cu mult mai bine. Gândiți-vă și la faptul că
copiii își dau câteodată singuri vina la situația în care vă
aflați dvs. – de aceea spuneți copilului dvs. că nu este el/ea
de vină pentru situația actuală.
Nu promiteți copiilor dvs. nimic ce nu puteți într-adevăr
îndeplini. Dacă nu sunteți sigur că vi se acordă permisiunea
de ieșiri sau eliberarea din penitenciar nu povestiți copiilor
așa ceva, copiii fiind foarte dezamăgiți dacă nu se
adeverește promisiunea.

Cum reacționează copiii
Fiecare copil reacționează altfel în noua situație și fiecare
situație familiară este altfel. Comportamentul și
sentimentele sunt la fiecare om diferite și trebuie luate în
considerare cu mare sensibilitate. Reacția unui copil se
poate schimba în decursul timpului.
Unii copii reacționează agresivi, unii copii se retrag și iar unii
se comportă ca întotdeauna. Mulți copii au sentimente de
vinovăție pentru că cred că situația este creată din vina lor.
Unii copii trec sub tăcere încarcerarea părintelui și nu vor să
vorbească despre acest subiect.
Copiii mai mici nu înțeleg la început de ce un părinte pur și
simplu nu mai este prezent și de ce nu îl pot
suna. Copiilor mai mari le este adesea rușine și trec sub
tăcere față de alții situația în care se află. Unii copii își pot
exprima tristețea și furia, alți copii se retrag. Unii copii nu
vor să vină în vizită iar alți copii vor să vorbească mult cu
dvs. chiar și la telefon.

Cum poate fi concepută o vizită?
Dacă vine copilul dvs. în vizită de regulă va veni însoțit de o
persoană adultă. În unele penitenciare se fac excepții, cum
ar fi de exemplu o oră de joacă neînsoțită în penitenciarul
pentru femei.
Dacă primiți prima vizită în penitenciar din partea copiilor
dvs. gândiți-vă cum este această întâlnire pentru copii.
Chiar dacă poate aveți o mulțime de chestiuni organizatorice
de discutat cu rudele dvs. mai trebuie să vă rămână suficient
timp la dispoziție pentru a vă adresa copiilor. Poate faceți o
primă vizită singuri sau clarificați în prealabil întrebările
urgente.
Dacă copilul vine la vizită luați-vă timpul necesar pentru
copil și în dependență de vârsta lui sau vorbiți sau vă jucați
cu el/ea.

