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Un om al strazii devine psiholog

Răzvan Ion Marin este un bucureştean în vârstă de 48 de ani care, după ce a stat pe stradă timp de 10 ani, a reuşit
să termine o facultate şi a obţinut şi atestatul de taximetrist. Acum se pregăteşte pentru licenţă. Îşi doreşte cu orice
preţ să îi ajute pe oamenii dependenţi de alcool.
A terminat 12 clase la Şcoala Centrală, unde a fost coleg cu marea actriţă Maia Morgenstern şi apoi s-a angajat ca
taximetrist. În urmă cu 10 ani, rudele lui au vândut casa şi au plecat în străinătate fără să le pese că Răzvan rămânea
pe drumuri. Şocul puternic l-a făcut să îşi caute alinarea în alcool. În 2002, el a fost găsit pe stradă de o echipă
mobilă a organizaţiei “Medici fără frontiere” care în prezent se numeşte „Samu Social”.
După trei ani a renunţat la băutură
A avut ambiţie şi a reuşit. După trei ani de ajutor primit din partea asociaţiei, bărbatul a renunţat la viciul care îi
distrusese viaţa. „Echipa noastră a încercat să îl consilieze, să pună un pansament pe rana lăsată de familia care l-a
abandonat”, ne-a spus Elena Adam, coordonator proiecte „Samu Social“.
Student de nota 10
După ce s-a pus pe picioare, bărbatul a vrut să facă o facultate. “În 2007 m-am înscris la Sociologie-Psihologie, la
Universitatea «Spiru Haret». Pentru a-mi plăti taxele, am lucrat pe unde am putut. În cei trei ani de facultate am luat
un singur nouă, în rest, numai 10. Peste o lună îmi dau licenţa, apoi voi urma un master în Psihologie. Între timp, îi
voi ajuta pe oamenii cu probleme de la asociaţie să scape de dependenţa de alcool”, ne-a povestit Răzvan.
După un deceniu, din nou taximetrist
Cu ajutorul celor de la „Samu Social“ a reuşit să obţină atestatul de taximetrist, iar ieri, şi-a reluat activitatea la care
renunţase în urmă cu 10 ani. Primul client a fost Elena Adam, de la „Samu Social”, cea care i-a fost alături şi l-a ajutat
în tot acest timp.
“Sunt mândră de ceea ce a reuşit Răzvan. Este un model pentru toţi oamenii fără adăpost”, Maia Morgenstern

