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Noi provocãri în
protecþia copilului
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UNIÞI PENTRU COPII

Sã fim uniþi pentru copii!
În întreaga lume, milioane de copii sunt supuºi actelor de
violenþã, exploatãrii ºi abuzului. Acest lucru se întâmplã chiar în
clipa de faþã, în timp ce dumneavoastrã citiþi acest articol. Copiii
sunt trimiºi la muncã, sunt traficaþi, expuºi conflictelor armate,
mutilaþi în numele tradiþiilor comunitãþii sau abuzaþi din punct de
vedere sexual. Dreptul copiilor de a creºte ºi de a se dezvolta
într-un mediu sigur nu le este respectat. ªi, dacã nu se iau mãsuri, milioane de alþi copii vor avea
aceeaºi soartã.
Dacã minorii nu sunt protejaþi împotriva violenþei, exploatãrii ºi abuzului, orice eforturi realizate
pentru a le îmbunãtãþi sãnãtatea ºi educaþia devin inutile. Protecþia copilului - însemnând
prevenirea ºi eliminarea aspectelor care pun în pericol copiii ºi asigurarea unui mediu sigur în care
sã creascã - reprezintã în consecinþã prioritatea numãrul unu în lupta purtatã de UNICEF pentru a
oferi copiilor o viaþã mai bunã.
Violenþa, exploatarea ºi abuzul afecteazã copiii din orice þarã de pe planetã. În România, peste
100.000 de copii beneficiazã de mãsuri preventive sau de protecþie potrivit ultimelor date, mulþi
dintre aceºtia fiind copii cu nevoi speciale. Sute de mii de copii din þarã - aproximativ jumãtate
dintre ei cu vârste sub 10 ani - au unul sau ambii pãrinþi plecaþi în strãinãtate, lãsându-i vulnerabili
în faþa pericolelor de tot genul.
În timp ce efectele crizei economice continuã sã afecteze România, tot mai mulþi copii se confruntã
cu perspectiva unei vieþi trãite în sãrãcie. Existã în continuare zone în care privaþiunile sunt
puternic înrãdãcinate, cu predilecþie la sate ºi în comunitãþile rome. În aceste comunitãþi, încã se
mai practicã în unele cazuri cãsãtoria timpurie. Abandonul copilului rãmâne o problemã cãreia
trebuie sã i se acorde în continuare multã atenþie.
UNICEF lucreazã alãturi de guvern ºi de ONG-uri pentru a îmbunãtãþi protecþia copilului, însã mai
sunt multe de fãcut. Asistenþii sociali români sunt în numãr relativ scãzut, de obicei sunt
supraaglomeraþi, prost plãtiþi ºi adesea slab pregãtiþi. Bugetele dedicate protecþiei copilului sunt
limitate. Acest numãr al buletinului informativ analizeazã în profunzime starea sistemului de
protecþie a copilului din România ºi pledeazã pentru o abordare centratã mai mult pe prevenire prin
care sã se asigure cã fiecare copil se bucurã de dreptul sãu la o copilãrie lipsitã de pericole.

Edmond McLoughney
Reprezentantul UNICEF în România
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E mai bine sã previi decât sã tratezi:
o abordare eficientã în sistemul de
protecþie a copilului din România
de Debbie Stowe, Consultant UNICEF

La începutul anilor '90, copiii instituþionalizaþi ai României reprezentau unul dintre
cele mai importante subiecte de ºtiri la
nivel internaþional. Imagini cu copii agitaþi
ºi neglijaþi, adunaþi cu sutele într-o instituþie, fãceau înconjurul lumii. Nici mãcar
astãzi nu se ºtie cu exactitate câþi copii au
trãit în acele condiþii, dar se estimeazã cã
numãrul lor a ajuns la 100.000.

Copiii se confruntã cu un risc mai mare în vremuri
de austeritate

UNICEF a fost una dintre organizaþiile
internaþionale ce a fãcut echipã cu ONGurile locale pentru a rãspunde la aceastã
crizã umanitarã. Prima fazã a rãspunsului
a implicat soluþii rapide, îmbunãtãþirea
condiþiilor din instituþii ºi instruirea
angajaþilor. Aceste acþiuni au ajutat copiii
instituþionalizaþi, dar doar pe termen scurt.
A doua fazã, începutã în 1997, a presupus
reforma efectivã a sistemului. Aceasta a
condus la dezvoltarea unor alternative la

instituþiile existente, precum asistenþa
maternalã, cu ajutorul ONG-urilor finanþate de UNICEF ºi cu sprijinul Uniunii
Europene. S-a construit de la zero un
sistem de protecþie a copilului. Serviciile
de protecþie a copilului - care erau în trecut
conduse de diferite departamente între
care nu prea exista cooperare sau
coeziune - au fost trecute în subordinea
autoritãþilor judeþene.
Începând cu anul 2002, în cea de-a treia
fazã, guvernul a fãcut ultimele ajustãri la
nivelul sistemului, elaborând cadrul
legislativ, stabilind standarde de calitate,
ghiduri metodologice ºi coduri de eticã. A
fost creat sistemul de asistenþã maternalã
ºi s-au îmbunãtãþit serviciile de tip rezidenþial; dacã înainte sute de copii erau
îngrãmãdiþi în instituþii, numãrul lor
maxim a fost redus la 50. Profesioniºtii au
dobândit prin formare noi cunoºtinþe,
abilitãþi ºi atitudini. Convenþia cu privire la
Drepturilor Copilului a fost transpusã în
mare parte în legislaþia naþionalã.
Astãzi, în pofida unei reforme consistente
a sistemului de protecþie, numãrul copiilor
instituþionalizaþi din România a rãmas
aproximativ la fel de mare cât fusese la
începutul anilor '90. ªi asta în ciuda
faptului cã, prin scãderea ratei natalitãþii,
numãrul total al copiilor era semnificativ
mai mic la nivel naþional - 4 milioane, în
scãdere de la 5,2 milioane. Cum era oare
posibil acest lucru?
În medicinã, este de preferat sã previi
decât sã tratezi, din motive ce þin de

bunãstare ºi costuri. La fel ºi în domeniul
protecþiei copilului, este mai indicat sã
previi separarea copilului de familia sa
decât sã te ocupi de consecinþele acestei
separãri dupã ce aceasta s-a produs deja.
Aºadar, se face acum trecerea de la acþiuni
ce vizeazã exclusiv îmbunãtãþirea sistemului de protecþie a copilului la un sistem de
prevenire, la menþinerea copiilor în familia
lor naturalã atunci când este posibil.
Acest lucru nu se întâmplã cu una, cu
douã. Furnizarea de servicii copiilor din
sistemul de protecþie este vizibilã ºi
cuantificabilã. Pe de altã parte, prevenirea
prin care se asigurã cã minorii nu sfârºesc
în instituþii presupune o schimbare de
comportament ºi de mentalitate, iar
succesul este greu de mãsurat.
În plus, existã foarte multe obstacole.
Autoritãþile locale cu responsabilitãþi în
domeniul prevenirii suferã din lipsã de
resurse, personal calificat ºi cunoºtinþe
tehnice. Legea nu este clarã în legãturã cu
sursa din care acestea ar trebui sã primeascã fonduri pentru aceastã activitate.
Provocarea este una intersectorialã: se
rezolvã o problemã într-un domeniu, însã
rãmân multe altele.
Mai mult, eficientizarea prevenirii va
aduce beneficii peste zece sau douãzeci de
ani, când societatea româneascã va fi mai
sãnãtoasã, bine adaptatã, cu membrii ce
contribuie - lucru vital în cazul în care þara
va avea nevoie de adulþi tineri care sã
susþinã o societate îmbãtrânitã. Cu toate
acestea, politicienii mereu cu gândul la
viitoarele alegeri sacrificã adesea obiectivele pe termen lung în favoarea rezultatelor imediate.
UNICEF încearcã sã mobilizeze autoritãþile
locale ºi ONG-urile sã ofere servicii eficiente de prevenire ºi sã încurajeze
populaþia sã le acceseze. De asemenea,
doreºte sã ajute la procurarea fondurilor
necesare pentru derularea acestui proces.
Pe lângã faptul cã bunãstarea celor mai
mulþi copii este cel mai bine asiguratã
dacã rãmân în familia lor naturalã, prevenirea instituþionalizãrii copilului este mult
mai puþin costisitoare decât menþinerea
acelui copil în sistemul de protecþie.

Din acest motiv, articolele din paginile
urmãtoare ale acestui numãr vorbesc
despre prevenire - din perspectiva profesioniºtilor care joacã un rol cheie în acest
domeniu de importanþã vitalã.
România a fãcut progrese semnificative în
ultimii douãzeci de ani în ceea ce priveºte
serviciile de protecþie a copilului, trecând
de la instituþiile de tip comunist impersonale din anii '90, la centre de mai mici
dimensiuni, mai personalizate ºi la un
sistem de asistenþã maternalã. Dar astfel
de opþiuni ar trebui luate în calcul în
ultimã instanþã, doar în cele mai grave
cazuri. E de preferat ca familiile ºi copiii sã
aibã acces la servicii de calitate - fie cã e
vorba de medic de familie, sistem de
învãþãmânt, un spital „prieten al copilului”,
suport acordat noilor mãmici - care vor
þine familia unitã.
Schimbarea trebuie sã vinã din partea
societãþii. Vom continua sã privim în altã
direcþie în timp ce mii de alþi copii români
sunt împinºi inutil spre sistemul de
protecþie, privându-i de dreptul de a se
dezvolta la potenþialul lor maxim alãturi de
familia lor naturalã ºi privând societatea
de membrii funcþionali de care depinde
viitorul sãu? Sau vom lua mãsurile
curajoase ºi necesare pentru a produce o
schimbare fundamentalã de perspectivã ºi
a permite sistemului de protecþie a
copilului sã îi serveascã pe cei pentru care
a fost creat - ºi anume cazurile extreme nu generaþii de copii care, cu ajutorul
potrivit la momentul potrivit, ar putea
creºte acasã la ei?

Viitorul nostru: societatea poate prospera doar
dacã avem grijã de cei mici aºa cum se cuvine
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Prevenirea separãrii copilului de
familie - între necesitate ºi realitate
de Nicolae Ivãºchescu - Secretar de Stat,
Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale

Experienþele concrete ale ultimilor ani au
reconfirmat importanþa continuãrii
eforturilor începute în ceea ce priveºte
considerarea separãrii copilului de pãrinþii
sãi drept un fapt menit sã genereze o serie
de implicaþii puternice asupra echilibrului
emoþional al copilului ºi al dezvoltãrii sale
ulterioare. Privitã din aceastã perspectivã
creºterea ºi îngrijirea copilului de cãtre
pãrinþii sãi constituie un factor esenþial al
evoluþiei sale ca persoanã.
Realizarea tuturor demersurilor necesare
instituirii unei mãsuri de protecþie
specialã, reechilibrarea situaþiei copilului

ºi reintrarea acestuia pe un traseu de
„normalitate” presupune importante
resurse umane, temporale ºi financiare.
Soluþia prevenirii separãrii copilului de
pãrinþii sãi se impune în acest context ca
mãsurã cu efecte considerabile atât la
nivelul fiecãrui individ cât ºi al sistemului
de protecþie a copilului, în ansamblul sãu.
Conºtientizarea societãþii cu privire la rolul
ºi responsabilitãþile ce-i revin în acest
domeniu, nu poate fi realizatã de o
manierã efectivã decât prin implicarea
realã ºi efectivã a reprezentanþilor
autoritãþilor locale, astfel cum sunt ele
statuate de cadrul legal în vigoare.
Instituirea obligativitãþii înfiinþãrii la
nivelul fiecãrei unitãþi administrativ
teritoriale a serviciilor publice de asistenþã
socialã a avut în vedere tocmai furnizarea
cãtre acestea a unor competenþe ºi
mecanisme de intervenþie care sã le
permitã implicarea activã a acestora în
viaþa comunitãþii în ansamblul sãu ºi a
membrilor acesteia în particular.

Fiecare copil meritã cel mai bun start în viaþã

Scopul acestei intervenþii primare este
acela de a identifica din timp acele situaþii
cu un potenþial risc ce poate conduce în
timp la separarea copilului de familia sa.
În acest sens, reprezentanþii acestor
autoritãþi vor trebui sã cunoascã ºi sã
evalueze, în cadrul unei relaþii de
comunicare ºi colaborare cu familia ºi
copilul, dificultãþile întâmpinate de aceºtia

ºi sã identifice împreunã cu aceºtia
soluþiile cele mai adecvate, astfel încât
copilul sã beneficieze de condiþii optime
de creºtere ºi dezvoltare.
Un alt aspect important în considerarea
acestei problematici este cel al monitorizãrii situaþiei copiilor din comunitate de
cãtre reprezentanþii autoritãþilor locale, ce
poate astfel reprezenta un factor esenþial,
de naturã sã-i ajute pe aceºtia sã preîntâmpine o serie de situaþii grave precum
cele de violenþã, abuz sau neglijare, exploatare economicã sau sexualã a copilului,
care impun necesitatea instituirii unei
mãsuri de protecþie specialã, a cãrei
consecinþã imediatã este separarea
acestuia de pãrinþii sãi.
Dezvoltarea serviciilor de zi la nivelul
comunitãþii locale, fie în sistemul public
sau privat ori în parteneriat între cele douã
sectoare, reprezintã o condiþie de bazã
pentru creºterea gradului de eficienþã a
intervenþiei ce are ca scop prevenirea
separãrii copilului de familia sa.
Prin activitãþile desfãºurate, serviciile de zi
pot constitui un sprijin deosebit de important pentru pãrinþi, în procesul de creºtere
ºi îngrijire a copilului. Organizate fie sub
forma centrelor de zi în care copiii din
familii sunt asistaþi pe perioada în care nu
sunt la ºcoalã, fie sub forma centrelor de
consiliere pentru pãrinþi ºi copii, a centrelor de consiliere pentru viitori pãrinþi,
acestea se adreseazã diferitelor probleme
cu care oricare dintre membrii unei familii
se pot confrunta la un moment dat.
Intervenþia instituþionalã nu poate
reprezenta însã unica soluþie, universal
aplicabilã în cazul prevenirii separãrii
copilului de familia sa. Acþiunile autoritãþilor competente trebuie sã fie permanent
sprijinite ºi facilitate, de o manierã complementarã, de responsabilizarea realã a
comunitãþii cãreia îi aparþin copilul ºi
familia acestuia.
Un astfel de demers se poate reflecta prin
creºterea gradului de implicare a tuturor

Copiii se dezvoltã armonios într-un mediu familial
în care existã afecþiune

categoriilor profesionale relevante pentru
domeniul creºterii ºi îngrijirii copilului,
cum ar fi cadrele didactice, consilierii
ºcolari, medicii, psihologii, în acþiuni care
sã sprijine asigurarea unui mediu de viaþã
sãnãtos, favorabil unei dezvoltãri normale
a copilului, atât din punct de vedere fizic,
cât ºi psihosocial.
Valorizarea ºi punerea în practicã a
experienþei ºi abilitãþilor cadrelor didactice
în domeniul relaþiilor interumane, în
sensul observãrii comportamentelor, emoþiilor, atitudinilor copiilor, de naturã sã
indice existenþa unor situaþii problematice,
pot reprezenta factori cu valenþe deosebite
în identificarea precoce a situaþiilor de risc
ce conduc la separarea copilului de
pãrinþii sãi, dar ºi în gãsirea de soluþii
adecvate pentru dificultãþile pe care
familia acestuia le poate traversa la un
moment dat.
În acest sens, construirea ºi menþinerea
unor relaþii de încredere între învãþãtor/
diriginte ºi pãrinþii copilului, interesul real
al cadrului didactic faþã de aspectele vieþii
de familie a copilului constituie elemente
de bazã ce pot asigura nu doar un parcurs
ºcolar normal, ci ºi responsabilizarea
pãrinþilor în procesul de creºtere ºi
îngrijire a copilului. Prin diferitele tipuri de
abordãri ºi intervenþii didactice, exprimate
în activitãþi de grup sau individuale cu
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pãrinþii, aceºtia pot fi sprijiniþi în vederea
unei mai bune conºtientizãri a importanþei
asigurãrii unui mediu de viaþã armonios,
în care principalele dominante sunt
ataºamentul, respectul ºi înþelegerea
reciprocã.
Interesul manifestat cu predilecþie faþã de
performanþele ºcolare, intelectuale ale
copilului, în detrimentul celorlalte faþete
ale personalitãþii acestuia - aptitudini,
abilitãþi, interese, ori o insuficientã aplecare a cadrelor didactice faþã de domeniul
vieþii sociale, în general, ºi a celei de
familie, în special, poate influenþa în mod
negativ dezvoltarea acestuia.
Un astfel de context poate conduce în
timp la apariþia unei atitudini de respingere faþã de mediul ºcolar, abandonul ºi
uneori implicarea copilului în comportamente cu caracter deviant, un exemplu
frecvent fiind fuga de acasã, pe fondul
conflictelor ivite în cadrul familiei.
De asemenea, rolurile ºi atribuþiile specifice ale altor categorii profesionale precum medici, consilieri ºcolari, psihologi,
care prin specificul lor implicã o permanentã ºi constantã interacþiune cu copilul

Profesioniºtii ar trebui sã þinã cont de personalitatea
fiecãrui copil

ºi familia acestuia, cuprind ºi o importantã
componentã de prevenire a separãrii copilului de familia sa. Intervenþia specializatã,
chiar în condiþiile în care vizeazã un anumit domeniu al sãnãtãþii sau al educaþiei,
nu trebuie sã piardã din vedere persoana
copilului în ansamblu, cu relaþiile pe care
acesta le iniþiazã ºi în cadrul cãrora se
dezvoltã. În cele mai multe cazuri
afectarea relaþiilor din mediul familial se
reflectã în reducerea capacitãþii de adaptare ºi raportare la lumea înconjurãtoare ºi
se poate exprima în sfera psihosomaticã,
prin simptome ºi sindroame de intensitãþi
ºi gravitãþi variabile.
Toate demersurile realizate atât de cãtre
autoritãþile publice locale, cât ºi de cãtre
diferitele categorii de profesioniºti trebuie
sã urmãreascã, în principal, crearea ºi
favorizarea condiþiilor adecvate de naturã
sã asigure creºterea copilului într-un cadru
familial armonios, iar elementul cheie al
oricãrei intervenþii în domeniul prevenirii
separãrii copilului de familia sa sã îl
constituie colaborarea, în diferitele sale
forme - formalã sau informalã, interinstituþionalã sau interpersonalã, între mediul
administrativ, mediul asociativ ºi cel de
afaceri.
Nu în ultimul rând, modul ºi gradul de
implicare al fiecãrui membru al comunitãþii, modul de raportare la diferitele
aspecte ale vieþii copilului îºi pun
amprenta asupra calitãþii acesteia. În egalã
mãsurã atitudinile discriminatorii ºi cele
marcate de indiferenþã atrag consecinþe
negative asupra copiilor, putându-le
periclita dezvoltarea emoþionalã, socialã ºi
formarea lor ca persoane apte sã participe
activ la viaþa comunitãþii. Este esenþial ca
fiecare individ al societãþii, fiecare dintre
noi sã aibã în vedere respectarea
drepturilor copiilor ºi crearea condiþiilor
celor mai favorabile pentru o evoluþie
armonioasã a acestora.

O protecþie socialã eficientã o protecþie socialã axatã pe cei
mai vulnerabili copii
de Mihai Magheru - Specialist Protecþia Copilului UNICEF România

Aproape oricine are o înþelegere intuitivã a
ceea ce înseamnã sãrãcia ºi efectele ei
asupra copilului: atunci când copiii sunt
lipsiþi de resursele de care au nevoie
pentru a creºte ºi se dezvolta, ei trãiesc în
sãrãcie. ªi totuºi, prea des sãrãcia este
definitã ºi mãsuratã numai în termeni de
venit ºi prin urmare strategiile de suport a
celor aflaþi în sãrãcie vizeazã doar acest
aspect iar rãspunsul lor concret este
furnizarea de prestaþii sociale.
Furnizarea de prestaþii sociale a cunoscut
o puternicã dezvoltare în cadrul mecanismelor de protecþie socialã ºi multe
studii analizeazã care este impactul efectiv
al acestor transferuri de fonduri asupra
reducerii sãrãciei. Toate concluziile conduc
la ideea cã doar suportul financiar-economic nu este suficient ca sã susþinã ºi sã
protejeze copiii sãraci ºi cã o abordare
multidimensionalã este esenþialã.

Copilului, îndeplinirea drepturilor de
dezvoltare pentru toþi copii din România.
Abordarea bazatã pe drepturi va lua în
considerare cel puþin urmãtoarele:
i) dreptul copiilor de a primi o
educaþie care sã le permitã dezvoltarea, în condiþii nediscriminatorii, a aptitudinilor ºi personalitãþii lor,
ii) dreptul copiilor de a creºte alãturi
de pãrinþii lor ºi de a beneficia de
un nivel de trai care sã le permitã
dezvoltarea fizicã, mintalã, spiritualã, moralã ºi socialã, precum ºi
dreptul de a beneficia de asistenþã
socialã ºi de asigurãri sociale, ºi
iii) dreptul copiilor de a se bucura de
cea mai bunã stare de sãnãtate pe
care o pot atinge ºi de a beneficia


Ce ar putea cuprinde aceastã abordare
multidimensionalã?
Oricât de simplu sau de complex am vrea
sã rãspundem la aceastã întrebare, un
lucru este cert: nevoile copilului ºi
drepturile lui sunt multiple, motiv pentru
care ºi rãspunsul la acestea nu poate fi
unidirecþional. De aceea abordarea multidimensionalã trebuie sã se bazeze ºi pe
servicii, denumite generic servicii sociale
de bazã ºi care reprezintã ansamblul de
servicii de asistenþã socialã, educaþie ºi
sãnãtate menite sã asigure, conform
Convenþiei ONU cu privire la Drepturile

Sãrãcia nu este doar o chestiune de bani
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de serviciile medicale ºi de recuperare necesare pentru asigurarea
realizãrii efective a acestui drept.
Pentru ca cele enunþate mai sus sã
funcþioneze coerent, eficace ºi eficient,
este nevoie ca sistemul de protecþie
socialã sã fie suficient de „sensibil” la
problematica specificã ºi la nevoile
copilului. Aceastã sensibilitate se asigurã
prin acþiune coroboratã a transferurilor de
fonduri cãtre copil ºi familie, a politicilor
traduse prin legislaþie ºi reglementãri care
protejeazã familiile ºi copiii ºi, în fine, a
serviciilor comunitare care susþin familiile
în depãºirea dificultãþilor.
Ca o concluzie intermediarã, se poate afirma cã una dintre cele mai mari provocãri
ale sistemului de protecþie socialã, incluzând servicii sociale ºi prestaþii sociale,
este nu doar sã dispunã de un cadru
legislativ ºi de politicã socialã adecvat
nevoilor copi-lului, ci ºi sã funcþioneze
suficient de coordonat ºi echilibrat în aºa
fel încât sã nu neglijeze nici unul dintre
principiile ºi componentele mai sus
enumerate.

De ce este nevoie de aceastã abordare?
Practica din teren ºi cercetãrile efectuate
în domeniu aratã cã multe dintre obstacolele care menþin gospodãriile în sãrãcie
sunt responsabile ºi de împiedicarea celor
mai vulnerabile dintre acestea sã acceseze
acele mecanisme care ar putea contribui
la reducerea sãrãciei sau la îmbunãtãþirea
situaþiei lor.
Copiii cei mai vulnerabili pot fi afectaþi în
mai multe feluri de o gestionare mai
defectuoasã a mecanismelor de alocare de
bani prin intermediul sistemului de
prestaþii sociale:

Copiii cei mai vulnerabili la o serie de
riscuri asociate sãrãciei, precum
abuzul, neglijarea, exploatarea ºi

însãºi absenþa minimului necesar
pentru o dezvoltare normalã se pot
gãsi fie în situaþia în care ajutoarele
financiare nu sunt accesate de familii,
din necunoºtinþã de cauzã, fie în
situaþia în care pur ºi simplu
ajutoarele accesate nu ajung ºi la ei,
fiind utilizate de membrii adulþi ai
familiei în alte scopuri.

Gândirea sistemului de prestaþii în
sine poate avea consecinþe negative
neintenþionate: de exemplu, în cazul
unor alocaþii destinate copilului aflat
în plasament, dacã nivelul acestora
este mult mai mare decât în cazul
copiilor aflaþi în familia naturalã, acest
fapt poate determina ca pãrinþii
biologici sã-ºi lase copiii pentru a fi
îngrijiþi în familii substitutive.

Sistemul prestaþiilor în sine poate
avea un efect de presiune asupra
celui de servicii, conducând la
diminuarea acestuia, atât la nivel
local, acolo unde nu se mai dezvoltã
servicii deoarece se furnizeazã
alocaþii, cât ºi la nivel naþional: ºi
eforturile ºi banii sunt orientaþi în
direcþia prestaþiilor „deturnând”
atenþia de la servicii.
Toate aceste elemente conduc la ideea cã
dezvoltarea de servicii, nu doar rãspunde
mult mai cuprinzãtor nevoilor celor mai
vulnerabili dar ºi poate contribui la
eficientizarea sistemului de prestaþii,
contribuind la ameliorãri atât de necesare.
În exemplele enunþate mai sus, acestea ar
consta în informarea familiilor cu privire la
drepturi, educarea acestora în privinþa
gestionãrii ºi accesãrii de resurse,
armonizarea ºi echilibrarea prestaþiilor cu
serviciile corespunzãtoare, eficientizarea
sistemului în ansamblu, având în vedere
cã serviciile de prevenire sunt mai puþin
costisitoare decât cele de protecþie, iar

efectele asupra beneficiarilor sunt net
superioare, atâta timp cât se previne
potenþialul „rãu” care ar conduce la o
situaþie de protecþie.
Nu în ultimul rând, serviciile sociale de
bazã contribuie la punerea în practicã a
principilor de bazã ale protecþiei sociale
care au în vedere reintegrarea celor
vulnerabili în viaþa normalã prin:

Stimularea forþelor active , care este
condiþionatã de cunoaºterea sau identificarea acestora, ºi lucrul specific
care sã conducã efectiv la schimbare,

Creºterea capacitãþii de a face faþã
problemelor, care porneºte în primul
rând de la o înþelegere a acestora ºi
apoi se bazeazã pe o acompaniere
susþinutã a celor în nevoie, de cãtre
profesioniºti, tocmai pentru a se
asigura cã vor putea depãºi efectiv
problemele respective,

Scãderea perioadelor de crizã prin
mobilizarea eforturilor proprii, care
implicã mai ales o conºtientizare la
nivelul beneficiarului a nevoii de
schimbare a stãrii în care se aflã ºi
mobilizarea pentru a depãºi aceastã
stare.

Cum poate funcþiona efectiv ºi eficient
aceastã abordare?

trebuie gândit ºi adaptat nevoilor reale din
teren, ajustat la capacitatea de implementare ºi reglementat prin prevederi legislative explicite care sã îl facã funcþional ºi
în beneficiul celor vulnerabili.
Elementele lui definitorii constau în trei
dimensiuni:

Cea funcþionalã: acþiunile predictive
axate pe identificare, monitorizare,
evaluare, informare - un veritabil
mecanism de identificare ºi gestionare a riscurilor,

Cea de legãturã: un mecanism de
raportare ºi referire,

Cea de furnizare de servicii si prestaþii
sociale într-un mecanism instituþional
coerent.
Neglijarea în continuare a importanþei
serviciilor de prevenire ºi a serviciilor
sociale de bazã nu afecteazã doar
„concepþia” sistemului însuºi de protecþie
socialã, privându-l de una dintre componentele sale esenþiale. În plan concret
aceastã neglijare conduce nu numai la un
sistem ineficient, ci ºi la unul care nu se
poate dezvolta într-un mod „sãnãtos”,
întrucât îi lipseºte ingredientul esenþial:
cunoaºterea situaþiei ºi, implicit, capacitatea de predicþie pentru viitor.

Planificarea strategicã la nivel comunitar
are nevoie de informaþie ºi date valide
care sã fie culese, stocate ºi interpretate în
aºa fel încât sã se poatã previziona
evenimentele ce vor urma sau, cel puþin,
paºii esenþiali ce vor trebui fãcuþi pentru a
preîntâmpina diverse probleme.
Cooperarea localã (profesioniºti ºi instituþii), ca sã fie cât mai fluentã ºi lipsitã de
bariere, are nevoie de un cadru formal
instituþional care prin proceduri specifice
ºi atribuþii explicite sã faciliteze înþelegerea
rolului de cãtre fiecare dintre actorii
implicaþi în proces.
Ansamblul (pachetul minim) de servicii
sociale de bazã de la nivel comunitar

Educaþia ºi sãnãtatea sunt aspecte vitale
ale bunãstãrii copilului
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Construind împreunã
Sprijinul DGASPC1 pentru
dezvoltarea serviciilor sociale
comunitare
de Sorin Braºoveanu - Director General
DGASPC Bacãu

Abordarea problematicii sociale prin prisma
activitãþilor de prevenire este foarte
complexã. Din neglijenþã, neºtiinþã sau
ignoranþã, în societatea actualã, ACTIVITATEA DE PREVENÞIE este similarã cu AR
TREBUI SÃ. Corelarea tuturor factorilor
sociali implicaþi, intervenþia multidimensionalã, cadrul legislativ care sã ghideze ºi sã
constrângã intervenþia primarã sunt cele mai
importante premise care trebuie avute în
vedere atunci când este gânditã o strategie
de intervenþie pe caz .
Diagnoza timpurie ºi corectã a problemelor
unui copil, a unei persoane cu handicap sau
a unei persoane care traverseazã o situaþie
de risc este, apreciem noi, aproape
imposibilã în majoritatea unitãþilor
administrativ-teritoriale. Proporþia este
covârºitoare, iar ca principal argument avem
harta serviciilor sociale. În mediul rural,
acestea lipsesc aproape cu desãvârºire.
Realitatea durã cu care ne confruntãm zilnic
este aceea cã, în localitãþile judeþului, ºi am
putea extrapola fãrã sã greºim, spunând cã
în majoritatea localitãþilor din mediul rural
ale þãrii, serviciul/biroul de asistenþã socialã
este reprezentat de fapt de un referent pe
probleme sociale iar acesta are stabilite, prin
fiºa postului, foarte multe atribuþii ce fac
imposibilã monitorizarea problematicii
sociale. Lipsa resurselor umane, a resurselor
materiale necesare acordãrii de servicii
sociale ºi lipsa manifestãrii unui interes
minim pentru pregãtirea profesionalã
1
DGASPC - Direcþia Generalã pentru Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului

Asistenþii sociali supraaglomeraþi încearcã sã se ocupe
de copiii în situaþii de risc din zonele lor
necesarã, transformã aºadar intervenþia
primarã pe caz într-un deziderat.
De altfel, ca urmare a experienþei acumulate
în timp, putem afirma cã, alãturi de factorii
locali abilitaþi, în aceeaºi stare de neglijenþa
se complac ºi majoritatea membrilor
comunitãþii. Serviciile specializate primesc
informaþii, de multe ori, ºi intervin pe caz
atunci când la faþa locului nu se poate
constata decât gravitatea situaþiei, iar
singura alternativã rãmasã este, dacã nu a
survenit decesul persoanei vulnerabile,
aceea de preluare în regim de urgenþã.
Câteva exemple foarte recente, sunt
elocvente ºi susþin imaginea tabloului social
creionat anterior. În numai câteva zile, pe
parcursul aceleiaºi sãptãmâni, specialiºtii
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Bacãu au fost sesizaþi de
reprezentanþii mass-media (care au aflat din
surse proprii) cu privire la douã cazuri de o
gravitate extremã. O fetiþã de numai doi ani
din Comãneºti ºi o adolescentã în vârstã de
16 ani din comuna Bereºti-Bistriþa, ºi-au
pierdut viaþa pentru cã pãrinþii, vecinii,
medicul de familie ºi autoritãþile locale au
dat dovadã de neglijenþã.
Nu au desfãºurat activitãþi de prevenire, aºa
cum prevede cadrul legislativ în vigoare, ºi,
mai mult decât atât, deºi situaþiile de risc în
care se aflau cei doi copii nu le erau strãine,
nici mãcar nu au solicitat intervenþia
specializatã. Ambele minore, victime ale

nepãsãrii tuturor, ar fi putut fi salvate dacã
familia în care s-au nãscut ar fi avut valenþele
unei familii sãnãtoase, ar fi putut fi salvate
dacã medicul de familie în a cãrui grijã se
aflau le-ar fi vizitat periodic pentru a le
monitoriza starea de sãnãtate, cum, de
asemenea, dacã Legea nr. 272/2004 privind
protecþia ºi promovarea drepturilor copilului
ar fi fost respectatã de autoritãþile locale,
referenþii sociali ar fi trebuit sã cunoascã în
detaliu cazurile, sã se implice în soluþionarea
acestora iar dacã în plan local alternativele
viabile ar fi fost epuizate, sã solicite
intervenþie specializatã.
Exemplele ar putea continua cu unele foarte
reprezentative, chiar dacã nu sunt recente.
Mai exact, În primele luni ale anului 2009,
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Bacãu a preluat în regim
de urgenþã, zilnic, grupuri formate din câte
cinci sau ºapte fraþi. Lipsa implicãrii factorilor
locali abilitaþi ºi, ca o consecinþã a
neimplicãrii, inexistenþa alternativelor viabile
în plan local, era evidentã.
Mâhnirea noastrã a fost ºi este cu atât mai
mare cu cât constatãm cã, de-a lungul anilor,
deºi am manifestat o deschidere totalã, am
venit în întâmpinarea autoritãþilor locale prin
organizarea de dezbateri punctuale, în zone
diferite ale judeþului cu problematica socialã
asemãnãtoare, dezbateri în care au fost
prezentate exemple de bunã practicã ºi
exemple concrete de intervenþie pe caz, toate
eforturile noastre au avut ecou, dar nu au
putut þine piept în nici un caz dezinteresului
manifestat pentru activitatea socialã,
perceputã ca fiind doar mare consumatoare
de fonduri. Rezultatele strãdaniilor noastre
au fost infinit mai mici decât efectele celebrei
ordonanþe de urgenþã a Guvernului
României, nr.1/2010, prin care primele posturi
restructurate au fost cele din segmentul
social ºi, astfel, în unele localitãþi în care
existau servicii sociale acreditate, acestea au
fost desfiinþate. Din pãcate, puþinele sancþiuni
prevãzute de cadrul legal în vigoare nu sunt
aplicate, iar imposibilitatea sancþionãrii
corespunzãtoare determinã atitudini iresponsabile.
Desigur cã persoanele vulnerabile ºi, cu atât
mai puþin copiii, nu pot fi fãcuþi responsabili
pentru lipsa serviciilor sociale. Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia

Copilului Bacãu a informat autoritãþile
judeþene ºi centrale cu privire la numãrul
mare de cazuri înregistrate ºi gravitatea
acestora ºi a iniþiat un plan de mãsuri la nivel
judeþean, cu întâlniri pe zone, cu factorii de
decizie din fiecare localitate: primar, medic,
profesor, poliþist, preot, referent social.
Scopul întâlnirilor a fost prestabilit, ºi anume
analiza nevoilor din perspectiva capacitãþii
autoritãþilor locale de a gestiona eficient
problematica socialã din zona de competenþã
astfel încât, presiunea exercitatã asupra
serviciilor specializate sã fie diminuatã,
aceasta însemnând dezvoltarea componentei
de prevenire ºi activarea resurselor locale
(resurse umane, materiale, instituþii).
La finalul întâlnirilor, problemele identificate
s-au transformat în lista de obiective
transpuse în proiectul “Autoritãþi responsabile! Comunitãþi implicate!” - cu finanþare din
Fondul Social European, Programul Operaþional Dezvoltarea Capacitãþii Administrati ve.
Acesta traseazã paºii de urmat pânã la
atingerea obiectivelor propuse, mai exact, au
fost gândite activitãþi de formare, consultanþã, asistenþã tehnicã, schimb de bune
practici în vederea dezvoltãrii competenþelor
necesare creãrii, dezvoltãrii ºi oferirii de
servicii sociale precum ºi pentru îmbunãtãþirea calitãþii ºi eficienþei serviciilor sociale
primare.
Scopul proiectului este de a consolida mecanismele de colaborare între DGASPC ºi
autoritãþile locale în vederea implementãrii
de servicii de asistenþã socialã ºi protecþie a
copilului descentralizate la nivelul oraºelor ºi
comunelor din judeþul Bacãu, precum ºi
dezvoltarea abilitãþii necesare ºi transferului
de bune practici pentru întreaga gamã de
servicii de asistenþã socialã oferite
comunitãþii, între DGASPC ºi autoritãþile
locale.
Prin implementarea proiectului‚ Autoritãþi
responsabile! Comunitãþi implicate!”, pe
termen scurt, rezultatele aºteptate se referã
la acreditarea cât mai multor servicii publice
de asistenþã socialã (SPAS-uri), pe termen
mediu acestea sunt legate de accesarea de
fonduri europene prin scrierea de proiecte
care pe termen lung sã se concretizeze în
dezvoltarea reþelei de servicii sociale primare
în funcþie de nevoile ºi specificul comunitãþilor.
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Un angajament al serviciilor de prevenire:
locul copiilor este în familie
de Mihai Roºca - Director Executiv
Fundaþia Românã pentru Copil,
Comunitate ºi Familie (FRCCF)
natã, lucru care i-a zãdãrnicit planurile de a
merge la muncã în strãinãtate.

Alimentând schimbarea: proiectele oferã sprijin
familiilor vulnerabile
„Dacã nu ar fi fost Fundaþia, nu aº fi avut ce
sã le pun pe masã copiilor. Am vrut sã îi dau
sã îi creascã Statul ºi eu sã mã duc sã lucrez
în strãinãtate. N-aveam nici alocaþie pentru
ei. Mã gândeam cã o sã le fie mult mai bine
fãrã mine. Singurã e foarte greu, dar dacã te
ajutã cineva ºi vezi cã îºi dã interesul, ai mai
mult curaj.” (M.O., mamã a trei copii)
Atunci când Viorica, asistentul social al
FRCCF, l-a cunoscut pe Daniel, unul dintre cei
trei copii ai doamnei O, acesta era la un pas
de a ajunge într-un centru de plasament.
Locuia, împreunã cu bunicii din partea
tatãlui, într-o baracã, pe un teren de la
periferia Clujului. Mama ºi sora sa locuiau
într-o camerã insalubrã în casa unor rude, iar
tatãl lui era deþinut la Penitenciarul Gherla,
pentru tentativã de omor, unde are de ispãºit
o pedeapsã de 17 ani.
Viorica a început sã discute cu mama ºi cu
bunicii despre problemele familiei, ca un
prim pas spre rezolvarea acestora. Daniel nu
avea certificat de naºtere, mama lucra doar
ocazional, iar conform declaraþiilor bunicii se
prostitua, ambii copii locuiau în condiþii
improprii pentru dezvoltarea lor ºi nici nu se
punea problema sã frecventeze grãdiniþa sau
ºcoala. La scurt timp dupã prima intervenþie
a asistentului social, mama a rãmas însãrci-

În primul rând, Viorica a apelat la juristul
FRCCF, împreunã cu care au obþinut
certificatul de naºtere pentru Daniel. Astfel, el
a beneficiat de alocaþie. Aceeaºi echipã
(asistent social ºi jurist), au ajutat-o pe mamã
sã îºi întocmeascã documentaþia cu care a
accesat alte drepturi (ajutor social, servicii
medicale gratuite etc.). Psihologul din centrul
de zi al Fundaþiei a consiliat mama, astfel
încât sã îºi asume creºterea copiilor ºi sã
contribuie la gãsirea unor soluþii la
problemele familiei.
De câteva luni, mama a nãscut cel de al
treilea copil. Cu toþii locuiesc într-un centru
maternal ºi de pe acum doamna O. îºi cautã
un loc de muncã sau posibilitatea de a obþine
o calificare profesionalã care sã o ajute sã îºi
întreþinã familia. Daniel merge acum la
grãdiniþã ºi locuieºte în condiþii care nu îi
pun dezvoltarea în pericol.
Asistenþii sociali ai FRCCF întâlnesc foarte
des copii ca Daniel. Pãrinþii lor sunt de multe
ori separaþi, spaþiile în care trãiesc sunt un
pericol pentru sãnãtatea lor, unii nu au acte,
prin urmare nici drepturi pe care orice copil
le are în mod normal, hrana este insuficientã
ºi de proastã calitate ºi aceastã listã ar putea
continua. În schimb, cel mai mare pericol
pentru ei este separarea de pãrinþi, de fraþi ºi
de familia extinsã.
Dupã ani în ºir în care FRCCF a lucrat cu
copiii instituþionalizaþi, specialiºtii Fundaþiei
au ajuns la concluzia cã prevenirea separãrii
copiilor de pãrinþi este singurul lucru care îi
poate salva de la o viaþã lipsitã de afecþiune,
cu deprivãri ºi lungi ºiruri de obstacole. De
aceea, în centrele comunitare, în jur de 300

Vizite cu donatori

UNICEF ºi Fundaþia Dinu Patriciu în
vizitã la Programul Naþional de Educaþie
Parentalã în Învãþãmântul Preºcolar din
judeþele Botoºani ºi Suceava
Fundaþia Dinu Patriciu susþine Programul
Naþional de Educaþie Parentalã

Tot înainte: centrele comunitare oferã sfaturi ºi
îndrumare profesionalã, dar ºi multã distracþie
de copii primesc zilnic ajutor personalizat,
astfel încât sã poatã merge la ºcoalã, sã
obþinã o calificare profesionalã în conformitate cu potenþialul ºi cu aptitudinile lor ºi sã
devinã adulþi independenþi faþã de serviciile
sociale. Activitãþile cele mai obiºnuite sunt:
sprijin la teme, meditaþii la diferite discipline,
consiliere psihologicã ºi psihopedagogicã,
psihoterapie, orientare ºcolarã ºi profesionalã, activitãþi de socializare ºi activitãþi de
timp liber.
În fiecare zi, ei primesc ºi câte o masã, care ia
de pe umerii pãrinþilor aceastã grijã, în condiþiile în care unora le este aproape imposibil
sã asigure hrana adecvatã pentru copiii lor.
Pe lângã ajutorul acordat copiilor, asistenþii
sociali, psihologii, psihoterapeuþii ºi alþi
specialiºti lucreazã cu pãrinþii ºi cu familia,
pentru a-i sprijini sã îºi þinã copiii aproape ºi
sã le acorde cel puþin susþinerea emoþionalã
de care cei mici au nevoie.
Acþiunile noastre sunt mai ales concentrate
pe prevenþia abandonului copilului. Am luat
aceastã decizie de a interveni timpuriu,
pentru a nu lãsa familia sã ajungã într-un
impas atât de mare încât relaþiile intrafamiliale sã se deterioreze atât de mult încât sã
ducã la decizii extreme, inclusiv la cea de
abandon al copilului. Cu sprijinul adecvat,
dat de profesioniºti, situaþia de crizã din
familie poate fi evitatã, în aºa fel încât copilul
sã rãmânã în familie, unde sã primeascã
dragostea ºi îngrijirea de care are nevoie
pentru a se dezvolta conform potenþialului
sãu, Speranþa noastrã este cã prin acest
mecanism copiii familiilor cu care lucrãm vor
ajunge adulþi care sã poatã trãi independenþi
de serviciile sociale.

În perioada 25 - 27 octombrie 2010, echipa
UNICEF a efectuat o vizitã de monitorizare
împreunã cu dna. Sanda Bordei, Director
Program Educaþia Meritã, Fundaþia Dinu
Patriciu ºi reprezentanþi ai Fundaþiei Copiii
Noºtri, la grãdiniþele beneficiare ale
Programului Naþional de Educaþie Parentalã în Învãþãmântul Preºcolar din judeþele
Botoºani ºi Suceava. Astfel, reprezentanþii
organizaþiilor au participat la cursul
"Educaþi aºa" pentru instructorii de pãrinþi
ºi la focus grupurile organizate cu pãrinþii
care au beneficiat de cursurile de educaþie
parentalã ºi cu instructorii de pãrinþi. De
asemenea, au avut întâlniri cu reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean din cele
douã judeþe, cu directorii grãdiniþelor
vizitate, profesorii ºi pãrinþii implicaþi în
proiect. Aºa cum îi spune ºi numele, scopul
proiectului derulat de Fundaþia Copiii
Noºtri, în parteneriat cu UNICEF ºi finanþat
anul acesta de Fundaþia Dinu Patriciu, este
îmbunãtãþirea competenþelor parentale ale
pãrinþilor din mediul rural. Acest lucru este
posibil prin formarea de instructori de
pãrinþi ºi organizarea de "lecþii pentru
pãrinþi" în 15 judeþe (Argeº, Botoºani,
Braºov, Cãlãraºi, Covasna, Dolj, Giurgiu,
Harghita, Hunedoara, Ilfov, Maramureº,
Prahova, Suceava, Tulcea, Vâlcea) cu accent
pe zonele rurale.

Sanda Bordei, Director Proiect „Educaþia Meritã”
(Fundaþia Dinu Patriciu) alãturi de mame
participând la cursuri
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Copiii îºi adunã forþele
de Iana Bejaniyska, Consultant UNICEF

Ziua de 20 noiembrie 2010 a fost plinã de
culoare, costume, petiþii ºi promisiuni,
divertisment ºi fanfare. Pregãtirile pentru
aceastã zi au început în luna ianuarie, când
FONPC (Federaþia Organizaþiilor Neguvernamentale active în Protecþia Copilului) ºi-a unit
forþele cu mai mulþi parteneri, inclusiv
UNICEF România ºi Ambasada Franþei la
Bucureºti, ºi au început cu toþii sã ia legãtura
cu copii din toatã þara. Au fost selectaþi copii
pentru sãrbãtorirea unei aniversãri speciale:
douãzeci de ani de când România a semnat ºi
ratificat Convenþia cu privire la Drepturile
Copilului. Organizatorii erau interesaþi sã
gãseascã copii care sã vorbeascã în numele
tuturor copiilor ºi sã foloseascã aceastã
ocazie pentru a face propuneri privind
viitorul copiilor din România.
În momentul în care a ratificat Convenþia în
1990, România nu avea o reputaþie prea bunã
din cauza situaþiei copiilor din orfelinate,
situaþie care a fost adusã în atenþia
comunitãþii internaþionale dupã executarea
lui Ceauºescu ºi cãderea comunismului. În
prezent, imaginea þãrii nu s-a îmbunãtãþit
întrutotul. Observatorii strãini încã mai
identificã probleme nerezolvate ºi o lipsã de
profesionalism la nivelul sistemului de
protecþie a copilului, adesea pe nedrept. La
mijlocul lunii noiembrie, în presa britanicã au
existat relatãri privind neglijenþa în unele din

Regele Drepturilor Copiilor, Muzicantul Curþii
ºi Preºedintele FONPC
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instituþiile româneºti. Ziua de 20 noiembrie,
când a avut loc evenimentul de la Parlament
era în contrast deplin cu realitatea
întunecatã.
Fosta Casã a Poporului, clãdirea Parlamentului este o structurã mamut, un tribut adus
megalomaniei lui Ceauºescu. E impunãtoare,
la acel moment se dorea opresivã. Dana
Petcovici de la UNICEF se afla la Casa
Poporului încã de la primele ore ale dimineþii:
„Înainte sã vinã copiii totul era atât de
sinistru ºi înfiorãtor. Am invitat 250 de copii.
Ei au transformat acest loc. De fapt au
preluat complet conducerea.” Zgomotele,
ºoaptele, râsetele ºi cântecele au umplut sala
mare de la parter ºi pânã ºi cei de la serviciul
de pazã, de obicei crispaþi, ajunseserã sã se
simtã în largul lor.
Odatã cu demararea proiectului în ianuarie
2010, au fost selectaþi douãzeci ºi patru de
copii din trei judeþe ºi din oraºul Bucureºti,
pentru a forma un grup de acþiune care sã
militeze pentru drepturile copiilor din
România. Dupã zece luni, din câte se pare,
acest grup a devenit o prezenþã importantã
pe scena politicã a þãrii. Copiii au sperat cã
vor fi prezenþi la eveniment mai mulþi
politicieni pentru a li se face cunoscut ceea
ce considerã copiii României cã e important
ºi cum ar dori ei sã fie trataþi de politicieni, de
administraþiile locale, profesori ºi pãrinþi. În
public s-au aflat doi membri ai
Parlamentului, iar Preºedintele Senatului,
Mircea Geoanã, a fost ºi el prezent.
Prima persoanã care a atras atenþia mulþimii
a fost un bãiat subþirel, cu o coroanã
strãlucitoare pe cap. La zece ani, Regele
Regatului Drepturilor Copiilor este foarte
solicitat de public ºi e imposibil sã te apropii
de el ca sã-i iei un interviu. El va deschide
evenimentul. Lângã el se aflã o fatã într-un
costum þipãtor. Din câte se pare, Gabriela
este una dintre cei douãzeci ºi patru de tineri
activiºti care sunt hotãrâþi sã facã în aºa fel
încât vocile copiilor din România sã fie
auzite. Ea este de etnie romã ºi ºtie ce
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înseamnã sã nu-þi fie respectate, ba chiar
încãlcate drepturile. Gabriela e o tânãrã de
cincisprezece ani cu încredere în sine, care
ºtie ce vrea de la viaþã ºi care înþelege foarte
bine care îi sunt drepturile
Gabriela doreºte sã devinã medic veterinar.
Ea este una din beneficiarii centrului de zi
care aparþine Fundaþiei Cãminul Filip din
Bucureºti, care asigurã asistenþã dupã
programul ºcolar pentru copiii de etnie romã.
Fundaþia, prin programul sãu educaþional, a
susþinut-o sã-ºi continue studiile, oferindu-i
consiliere socialã ºi profesionalã. Pentru ea,
timpul petrecut cu grupul de douãzeci ºi
patru de copii a reprezentat o experienþã care
i-a schimbat viaþa: „Mi-am fãcut o mulþime
de prieteni ºi am colaborat cu toatã lumea.
Eram copii din toatã þara, ne-am înþeles
foarte bine ºi am râs pe înfundate atunci
când am elaborat schiþele pe care le
prezentãm astãzi. În România existã mulþi
copii care sunt discriminaþi. Nu au niºte
aptitudini sociale bune ºi nu pot comunica.
Se simt singuri ºi uitaþi. Guvernul ºi
autoritãþile locale au ºi ei o responsabilitate,
aceea de a avea grijã de ei. Ar trebui sã fie
implicaþi în proiecte ca acestea. Aº vrea sã
mã audã copiii din toatã lumea ºi vreau sã le
transmit sã aibã încredere în ei înºiºi ºi sã-ºi
cunoascã drepturile.”
Gabriela este un orator desãvârºit. Mai târziu
am vãzut-o pe scenã cu grupul de copii. Au
fost prezentate trei scenete de teatru în faþa
unui public curios, scenete axate mai ales pe
dreptul la viaþã, incluziune ºi dreptul tuturor
copiilor la educaþie. Scenariile ºi muzica au
fost realizate în întregime de copii. Anda, o
tânãrã de optsprezece ani, s-a ocupat de
toate cântecele. Îºi doreºte cu patimã o
Românie care sã-ºi responsabilizeze tinerii:
„Trebuie sã cooperãm cu toþii pentru a ne
asigura cã drepturile noastre sunt respectate.
Mi-aº dori sã vãd cum creºte grupul nostru ºi
cum militeazã pentru modificarea legii, astfel
încât sã avem o putere mai mare de decizie ºi
pãrerea noastrã sã fie luatã în calcul nu doar
sã acceptãm mereu ordinele autoritãþilor.”
Piesa muzicalã de rezistenþã a evenimentului
o reprezintã Imnul Copiilor, ale cãrui versuri

au fost compuse de tot grupul:
Bunã, suntem din România.
Avem drepturi egale. Suntem la fel
ca toþi ceilalþi.
Nu suntem egoiºti, suntem optimiºti.
Ne pasã de bieþii copii,
de copiii de pe strãzi,
de copiii de la oraº ºi de la þarã.
Cu toþii vrem o viaþã mai bunã.
Chiar ºi fetele Lisa, Vero ºi Simona din grupul
profesionist Wassabi li se alãturã celor care
cântã imnul, împreunã cu toþi copii, mici ºi
mari, care urcã spontan pe scenã ºi se þin de
mânã. Printre spectatori se numãrã reprezen-

O fatã din etnia romã la ºcoalã:
încã domneºte discriminarea
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„dacã mãcar jumãtate dintre cereri ar fi
îndeplinite, ar fi un mare progres”. Un tânãr
este cu adevãrat impresionat, deoarece
Preºedintele Senatului ºi-a fãcut timp ca sã
participe la eveniment sâmbãtã dimineaþa.
Retorica domnului Geoanã este emoþionantã:
„Într-un moment când existã atâta pesimism,
noi adulþii, trebuie sã ne unim ºi sã facem
din România o þarã cu adevãrat dezvoltatã, în
care copiii sã aibã drepturi egale”. Preºedintele FONPC, Bogdan Simion, este mândru
cã evenimentul este un exemplu unic de
participare a copiilor în viaþa politicã a þãrii.
Opiniile copiilor au fost ascultate iar
platforma lor a fost prezentatã în clãdirea
care este un simbol pentru naþiunea românã.

Numãrul celor de la Parada e greu de
urmãrit: va reuºi Guvernul sã îndeplineascã
solicitãrile din scrisoarea deschisã?
tanþii consiliilor elevilor din ºcolile de elitã,
tineri atleþi de la cluburile sportive ºi copii de
la centrele de plasament. Azi sunt cu toþii
egali ºi doresc sã înveþe cum sã se ajute unii
pe alþii.
Chiar dacã mai era puþin pânã sã înceapã
petrecerea, Gabriela a fãcut ca publicul sã se
ridice în picioare atunci când a citit scrisoarea deschisã adresatã politicienilor
României. În scrisoare ei au solicitat foarte
tranºant sã fie implicaþi în elaborarea
politicilor care-i privesc pe copii ºi sã aibã un
cuvânt de spus în ceea ce priveºte deciziile
luate de administraþiile locale în numele
tinerilor ºi al familiilor. Scrisoarea deschisã
stabileºte ºapte obiective specifice care
trebuie sã fie îndeplinite pânã la 20
noiembrie 2011.
Câteva persoane din public sunt sceptice.
„Nu poþi sã ai încredere în politicieni. Pãrinþii
ar trebui sã încerce mai mult sã îmbunãtãþeascã viaþa copiilor lor”, a declarat un
participant la eveniment. O mamã care a
însoþit copilul la eveniment ne-a precizat cã
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Ziua s-a încheiat într-o atmosferã de sãrbãtoare. Acrobaþii de la Parada au fãcut un
show fantastic în faþa maiestuoasei intrãri
principale a Parlamentului. Faþada rece ºi gri
a fost însufleþitã. Copiii ºi adulþii s-au ridicat
pe vârfuri ca sã admire spectacolul oferit de
copiii de la Parada. Publicul a fost vrãjit cu
scamatorii ºi numere de echilibristicã a mai
rãmas de dezvãluit ºi cea mai mare surprizã
a evenimentului. Cinci sute de baloane în
culori vii, de care au fost legate peste o sutã
de mesaje scrise de copii au fost eliberate
spre cerul cenuºiu de noiembrie. Unul dintre
mesaje pare sã le rezume pe toate celelalte:
„Fiecare copil are vise. ªi fiecãrui copil ar
trebui sã i se ofere ocazia de a-ºi îndeplini
visele, ºtiind cã are dreptul sã facã greºeli,
dar ºi sã fie iubit ºi ajutat.”

Speranþa multicolorã este eliberatã
cãtre cerul cenuºiu de noiembrie
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Complexitatea demersurilor de
prevenire - nevoia unei abordãri multidisciplinare
de Simona CHIRU - Psiholog clinician,
Serviciul de Prevenire a Separãrii Copilului de Familie, DGASP Sector 1, Bucureºti

În lucrarea „Experienþe în grup“, W. R. Bion
afirmã cã „Individul este ºi a fost întotdeauna
membrul unui grup, chiar dacã felul sãu de a
aparþine acestuia constã în a se comporta ca ºi
cum ºi-ar imagina cã nu aparþine niciunui
grup” subliniind, în acest fel, locul pe care
individul îl ocupã sau îi este atribuit, în mod
real sau fantasmatic, cu o desfãºurare
constantã sau trecãtoare, în cadrul unei
colectivitãþi. Fiecare dintre noi se
individualizeazã ºi îºi gãseºte unicitatea în
structura unui grup.
Experienþa interpersonalã din cadrul familiei,
elementele de educaþie, culturã ºi normele
sociale învãþate ne dau o identitate de

apartenenþã ce devine definitorie în timp,
vizibilã în alegerile pe care le luãm în puncte
diferite ale vieþii noastre. Astfel, individul
nãscut într-un grup sensibil economic ºi social
are nevoie de susþinere în accederea la
elementele ce ar putea sã-i asigure o existenþã
în care sã-ºi atingã optimul de dezvoltare
umanã. Serviciile de prevenire au misiunea de
a uºura sau asigura o astfel de continuitate în
traseul individual.
Acþiunea de prevenire, aºa cum este ea
înþeleasã ºi practicatã astãzi, se desfãºoarã în
liniile stabilite de lege ºi þine cont de nevoile ºi
dificultãþile imediate ale individului, familiei în
genere, ºi priveºte în concret situaþia realã, de
(cont. în pag. 20)

Vizite cu donatori

Primul Centru de Resurse pentru Pãrinþi ºi Copii
„Pot sã îþi spun o poezie?” ne-a întrebat o
fetiþã cu ochii mari, îmbrãcatã îngrijit în roz. „ªi
eu, ºi eu vreau sã spun o poezie”, au sãrit toþi
copiii. Ne aflam la finalul unui curs de educaþie
parentalã, în primul Centru de resurse pentru
Pãrinþi ºi Copii inaugurat în Medgidia, în mai
2010, ºi copiii tocmai se alãturaserã mamelor
care participau la curs.
Am vizitat acest centru alãturi de doamna
Adriana Burlacu, reprezentantul Porsche Finance Group România, pentru a vedea cum
sprijinul lor financiar acordat acestui proiect a realizat o diferenþã în viaþa a o sutã de familii
din Medgidia .
Contribuþia Porsche Finance Group România ne-a permis sã renovãm un spaþiu pus la
dispoziþie de cãtre Primãria Medgidia, sã dotãm acest spaþiu adecvat ºi sã creãm chiar ºi o
salã de joacã, unde copiii asistaþi de voluntari se pot juca în timpul cursurilor de educaþie
parentalã, dedicate pãrinþilor lor.
La cursuri participã pãrinþii din familiile dezavantajate social, care trec prin situaþii de
crizã ºi au nevoie de intervenþie specialã ºi suport ºi care gãsesc aici un sprijin pentru ei
înºiºi ºi pentru familiile lor.

(cont. din pag. 19)

cele mai multe ori aflatã sub incidenþa unei
fragilitãþi psiho-sociale. Abordarea este uneori
aflatã sub semnul pragmatismului, dar se aflã,
întotdeauna, în slujba individului, a
soluþionãrii urgenþei familiei aflatã în situaþie
iminentã de pericol în ceea ce priveºte
integritatea sa fizicã ºi psihicã.
Importanþa cadrului, a reþelei de profesioniºti,
abordarea în echipã ºi adaptarea tehnicilor de
intervenþie în conformitate cu situaþia datã,
resursele ºi forþele persoanei aflate în
dificultate, contextul familial, cultural ºi
religios, sunt elemente cheie în înþelegerea
cererii ºi nevoii exprimate, precum ºi a
înfãptuirii actului de prevenþie.
Obiectul de lucru al serviciilor de prevenire îl
constituie individul, copil sau adult, aflat întro situaþie de pericol iminent. Astfel,
nesiguranþa, incertitudinea nu sunt elemente
ce se pot strecura în lucrul specialistului care
abordeazã aceastã problematicã. De aceea,
în timp, s-a impus necesitatea gândirii unor
instrumente de susþinere a specialistului în
munca sa.
Astfel, s-a cerut în realizarea acestui demers
crearea unei reþele de specialiºti din diferite
domenii de activitate, cum ar fi: asistenþi
sociali, psihologi, medici, profesori, poliþiºti
ºi preoþi. În mod firesc, a urmat gândirea
unor programe care au în componenþa lor o
axã economicã ºi educaþionalã ce vizau atât
copilul cât ºi adultul.
Programele desfãºurate în comunitate, în
interiorul instituþiilor de învãþãmânt partenere, abordeazã teme generale ºi specifice
cu caracter informativ ºi preventiv ce sunt
adresate elevilor, precum: exploatarea prin
muncã a copiilor, abuzul ºi neglijarea
copiilor, traficul de fiinþe umane, utilizarea
internetului ca mijloc de racolare în traficul
de fiinþe umane, crearea unui climat de
colaborare ºi prietenie prin educarea elevilor
împotriva violenþei, optimizarea comunicãrii
în cadrul familiei, conºtientizarea elevilor
privind acþiunea nocivã a consumului de
tutun, alcool ºi droguri.
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Deoarece educaþia unui copil începe în
familie s-a luat în considerare necesitatea
formãrii unor grupuri de educaþie parentalã
care au drept scop principal dezvoltarea
abilitãþilor parentale. Aceste grupuri au ca
tematicã de lucru ce înseamnã sã fii pãrinte,
tipuri de comportamente abuzive ºi transmiterea transgeneraþionalã, identificarea ºi
delimitarea rolurilor familiale, semnificaþia
relaþiei dintre pãrinþi în influenþarea dezvoltãrii emoþionale a copilului, aºteptãrile
faþã de copil, etapele dezvoltãrii copilului ºi
nevoile aferente, planning familial.
Formarea continuã a specialiºtilor ce activeazã în domeniul social este imperativã
pentru a construi intervenþii personalizate
bazate pe dovezi ºtiinþifice care sã maximizeze potenþialul personal al individului ºi sã îl
doteze cu abilitãþile ºi cunoºtinþele necesare
accesãrii resurselor comunitãþii.
Accentul trebuie pus pe acest potenþial
individual care existã într-o stare latentã în
fiecare dintre noi, specialistul acþionând ca
un declanºator. Este indicat ca sã existe o
activitate de lobby din partea specialiºtilor
care au contact direct cu beneficiarii
serviciilor sociale pentru crearea unui sistem
de politici sociale coerente, integrate ºi care
sã asigure resursele necesare activitãþii de
prevenire a marginalizãrii sociale.

Prieteni la cataramã: interacþiunea cu ceilalþi
ne contureazã personalitatea
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Serviciile sociale furnizate de
primãrii la nivel comunitar
O perspectivã a profesionistului
de Codruþa Eugenia Codãu - Inspector de
specialitate, asistent social la Serviciul Public
de Asistenþã Socialã (SPAS) Sibiu

Începând cu anul 1997, în România remarcãm
o renaºtere a sistemului de asistenþã ºi
protecþie socialã, odatã cu debutul1 reformei
în ceea ce priveºte sistemul de protecþie a
drepturilor copilului prin care se pun bazele
sistemului instituþional, iar copilul este
valorizat ca o persoanã cu drepturi ºi mãsuri
de protecþie care sã-i susþinã dezvoltarea
armonioasã, creºterea ºi educarea într-un
mediu cât mai apropiat de structura ºi
cãldura unei familii.
În prima etapã s-a dezvoltat sistemul instituþionalizat prin modernizarea ºi reducerea
capacitãþii centrelor de plasament, crearea
centrelor de tip familial ºi mai ales prin
acordarea prioritãþii menþinerii copilului în
mediu familial prin plasamentul familial la
membrii familiei extinse, la alte persoane sau
la asistentul maternal. Rolul primordial pe
care îl are familia ºi comunitatea în dezvoltarea unei personalitãþi armonioase ºi al unei
integrãri reale în societate a copilului este
incontestabil. Începând cu anul 2001 se
acordã prioritate mãsurilor de prevenire a
instituþionalizãrii ºi organizãrii sistemului de
servicii comunitare ºi prestaþii sociale care sã
vinã în sprijinul susþinerii familiei aflate în
dificultate, mamelor singure, femeilor cu risc
de abandon a copilului mic, copilului cu risc
de abuz ºi neglijare ºi copilului cu dizabilitãþi.
În acest scop s-a dezvoltat paralel cu sistemul
de servicii de stat, ºi sistemul privat de
servicii sociale, aparþinând asociaþiilor ºi
fundaþiilor care ºi-au dezvoltat capacitatea de
atragere de fonduri mai ales din surse
externe.
1

prin O.U.G.nr.26/1997

O fereastrã deschisã spre schimbare:
sistemul de protecþie din România a suferit
o modernizare substanþialã
Totodatã, prin înfiinþarea serviciilor publice ºi
a compartimentelor de asistenþã socialã de la
nivel local ºi atribuþiile cu care acestea au
fost învestite, serviciile sociale primare ºi
specializate nou create în comunitate iau
amploare. Finanþarea lor se face fie din surse
nerambursabile, fie din surse de la bugetul
de stat sau local, în furnizarea serviciilor
punându-se accentul pe menþinerea copilului
în propria familie sau familia lãrgitã ºi
prevenirea instituþionalizãrii acestuia.
Aceste servicii acordate în mod independent
sau în parteneriat cu alþi furnizori publici sau
privaþi de servicii sociale (pot fi enumerate:
informarea ºi orientarea beneficiarilor în
funcþie de nevoile identificate, consilierea
socialã, juridicã ºi psihologicã, integrarea în
centre de zi, de consiliere, de terapie ºi
recuperare, îngrijirea de cãtre asistentul
personal al persoanei cu handicap grav etc.)
au contribuit în mare mãsurã la prevenirea ºi
limitarea instituþionalizãrii copiilor în centre
de plasament prin menþinerea lor în familia
naturalã sau lãrgitã.
(cont. în pag. 22)

Experienþa mea profesionalã de 13 ani, ca
asistent social în cadrul DGASPC Sibiu,
continuându-mi activitatea în 2007 în cadrul
Serviciului Public de Asistenþã Socialã Sibiu,
precum ºi experienþa mea de analizã ºi
strategie în domeniul asistenþei sociale la
nivelul judeþului Sibiu, mã legitimeazã ºi mã
ajutã sã analizez sistemul de asistenþã ºi
protecþie socialã a copilului ºi familiei din
ambele perspective, cea instituþionalã ºi cea
comunitarã. Privit din perspectiva punctelor
slabe ºi tari, sistemul de servicii de prevenire
realizate la nivelul comunitãþilor locale se
poate prezenta astfel:


SPAS-urile sunt organizate din punct de
vedere instituþional ºi manifestã continuu tendinþa de reorganizare a instituþiei
pentru a rãspunde tuturor categoriilor
de beneficiari, însã deþin spaþiu insuficient ºi neadecvat pentru desfãºurarea
activitãþilor, resurse informatizate/
tehnice ºi umane insuficiente;

existã servicii sociale comunitare profesioniste cu rezultate pozitive în rândul
beneficiarilor, însã insuficiente ºi incomplete raportat la nevoile copiilor
proveniþi din familiile aflate în dificultate
din anumite zone de risc ale unei
localitãþi, lucru confirmat ºi de datele
Eurostat fãcute publice în luna ianuarie
a acestui an, conform cãrora unul din
trei copii din România (33%) trãieºte sub
limita sãrãciei, ceea ce are grave repercusiuni asupra dezvoltãrii psiho-sociale,

existã profesioniºti în cadrul acestor
servicii, dar numãrul acestora este tot
mai redus din cauza motivãrii materiale
ºi profesionale insuficiente a personalului, iar în paralel se poate constata
lipsa unui sistem de formare continuã a
personalului din domeniu, iar oferta
existentã acum pe piaþã este mult prea
costisitoare atât pentru serviciile publice
care sunt subfinanþate, cât ºi pentru
personalul angajat, în general cu salarii
mici,

fondurile structurale au avut în vedere
modernizarea ºi extinderea infrastructurii serviciilor sociale existente, dar nu
au acordat eligibilitate construcþiei de
servicii noi în comunitate, în cartierele
unde familiile cu copii se confruntã cu
sãrãcia, delincvenþa, violenþa, abandonul ºcolar ºi familial, ºi unde tinerii au
nevoie de informare, orientare profesio-
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nalã ºi consiliere,


în ultimii ani s-a pus accentul pe dezvoltarea ºi consolidarea parteneriatelor
încheiate între SPAS de la nivel local ºi
furnizori privaþi de servicii sociale sau
alte instituþii din domeniul educaþiei ºi
sãnãtãþii, astfel încât prin solidaritate
socialã, complementaritatea ºi calitatea
serviciilor acordate, resursele existente
la nivelul unei comunitãþi sã fie folosite
în mod eficient ºi eficace cu acelaºi
scop, pentru a se evita dependenþa
beneficiarilor de servicii sociale ºi
suprapunerea acestor servicii.
În responsabilitatea SPAS intrã ºi gestionarea unui ansamblu de prestaþii sociale.
Dintr-o serie de motive numãrul beneficiarilor de prestaþii sociale a crescut foarte mult
în ultimii ani determinând cheltuirea unor
sume importante de la bugetul de stat ºi
bugetele locale. Beneficiarii au rãmas dependenþi de sistemul de prestaþii sociale
deoarece acesta nu a fost acompaniat de
programe care sã îi asigure eficacitatea ºi
eficienþa, cum sunt:

Un copil bine adaptat poate face faþã provocãrilor vieþii
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informare ºi consiliere cu privire la
prestaþiile de care pot beneficia conform
legii, alte forme de sprijin ºi modul de
utilizare/organizare a bugetului familiei,

educaþie parentalã, igienico-sanitarã ºi
de sãnãtatea reproducerii,

educaþia tinerilor pãrinþi prin cursuri de
alfabetizare,

educaþie ºcolarã adaptatã la nevoile
grupurilor vulnerabile.
Implementarea de succes a furnizãrii serviciilor sociale la nivel local va depinde de asigurarea unui buget suficient, atât la nivel
local, cat ºi la nivel naþional, precum ºi de
disponibilitatea ºi valorizarea resurselor
umane bine pregãtite, în special asistenþi
sociali. În plus, dezvoltarea serviciilor sociale
de interes comunitar va putea reduce din
costurile sistemului de protecþie specialã ºi
din bugetul alocat prestaþiilor sociale, în
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condiþiile în care modul de alocare a acestora
este regândit sub aspectul condiþiilor de
acordare.
În centrul acordãrii tuturor serviciilor sociale
trebuie sã stea familia. Doar prin creºterea
capacitãþii familiei, cu ajutorul profesioniºtilor, de a identifica ºi de a se implica în
soluþionarea tuturor problemelor, fie cã sunt
de naturã relaþionalã, educaþionalã, socialã
sau financiarã, copilul se poate simþi inclus,
valorizat ºi educat în vederea unei bune
integrãri socio-profesionale, doar aºa va
putea avea o percepþie realã, completã ºi
sãnãtoasã a ceea ce înseamnã familie, a ceea
ce înseamnã sã creºti alãturi de mama, de
tata, de fraþi ºi bunici, a ceea ce înseamnã
suportul afectiv ºi sprijinul pentru a depãºi
problemele de viaþã inevitabile, dezvoltând
astfel o personalitate optimistã care se poate
reconstrui de fiecare datã.

Seara de poveºti
În data de 7 decembrie, la Palatul Cantacuzino,
copiii angajaþilor GDF SUEZ Energy România
s-au bucurat de evenimentul „Seara de poveºti”,
organizat de UNICEF România. Amfitrioana
evenimentului a fost Andreea Marin Bãnicã,
Ambasador al Bunãvoinþei pentru UNICEF
România, care a citit poveºti ºi a stat de vorba cu
60 de copii între 5 ºi 12 ani.
Copiii au ascultat poveºti, au recitat poezii ºi au
primit cadouri în aula Palatului Cantacuzino, oferitã prin bunãvoinþa Uniunii
Compozitorilor ºi a Muzicologilor din România.
În 10 decembrie, evenimentul „Searã de poveºti” a fost organizat ºi în Craiova pentru
copiii angajaþilor GDF SUE Energy România din Direcþia Regionalã Vest.
Actorul Marian Râlea le-a spus copiilor poveºti de
Crãciun ºi le-a împãrþit daruri.
La acest eveniment a participat ºi o grupã de
copii din Centrul Multifuncþional din Craiova în
proiectul susþinut de UNICEF pentru educaþie
timpurie.
GDF SUEZ Energy România este partener UNICEF
în proiectul „Viitorul începe la ºcoalã”, care are ca
obiectiv principal promovarea dezvoltãrii unor
intervenþii comunitare în domeniul educaþiei
dupã modelul ZEP (Zone de Educaþie Prioritare).

Incluziune ºi excluziune:
Dreptul meu de a beneficia de toate drepturile
de Ana-Maria C.
Eu sunt Ana-Maria, am 16 ani ºi sunt elevã în
clasa a X-a la unul dintre cele mai bune
colegii din oraº. Locuiesc împreunã cu
mama, fratele mai mic ºi strãbunica mea
într-un sat la aproximativ 20 km de oraº ºi
fac naveta zilnic la colegiu. Tatãl meu a murit
când eu abia terminasem clasa I.
Ambiþioasã, optimistã ºi încrezãtoare în
propriile mele puteri, am reuºit sã trec peste
toate rãutãþile colegilor ºi sã termin primele
opt clase cu media 10. ªtiam de altfel cã
aceasta este singura soluþie de a urma o
facultate ºi de a avea un serviciu bun. Doar
aºa puteam sã o bucur pe mami ºi doar aºa
voi putea pe viitor sã-i rãsplãtesc grija, truda
ºi nopþile nedormite pe care le petrecea la
muncã pentru ca ziua sã fie lângã noi.
La terminarea clasei a VIII-a au avut loc o
mulþime de schimbãri în viaþa mea, m-am
despãrþit de colegi ºi profesori, fratele meu ºi-a
luat rãmas bun de la doamna învãþãtoare, cea
care a fost a doua mamã pentru noi, mama a
absolvit anul II de postlicealã ºi a intrat în
ultimul an, care era cel mai greu.
Pe parcursul vacanþei de varã au apãrut ºi
veºtile bune: am intrat prima pe listã la
admiterea la liceu, iar într-o zi, preotul parohiei noastre a venit acasã la noi ºi mi-a fãcut
o mare surprizã. Mi-a spus cã din septembrie
voi face parte dintr-un proiect de susþinere a
participãrii ºcolare.
Fãrã sprijinul unor persoane din proiect nu
cred cã m-aº fi putut descurca pe parcursul
anului ºcolar trecut. La oraº pretenþiile sunt
mai mari, cerinþele financiare sunt aproape
duble faþã de cele din mediul rural, iar
abonamentul de transport ajunge chiar ºi la
100 lei lunar. Consider cã proiectul reprezintã
pentru fiecare dintre noi un dublu sprijin, pe
plan financiar, bursele primite ne ajutã sã
mai acoperim din cheltuielile lunare, iar pe
plan moral ne încurajeazã sã ne continuãm
studiile ºi ne aratã cã nu suntem singuri.
Pentru mine, aceastã “familie” de oameni
minunaþi a însemnat ºi înseamnã foarte
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mult. Alãturi de oamenii minunaþi mã simt ca
la mine acasã. Chiar dacã suntem împreunã
doar de un an, ne-am împrietenit repede ºi
parcã ne cunoaºtem de o viaþã întreagã. Am
râs, am plâns, am lucrat ca o adevãratã
echipã ºi ne-am distrat în tabãra organizatã
în vacanþa de varã. Într-un an am trecut prin
clipe minunate, de neuitat alãturi de ceilalþi
elevi care fac parte din proiectele fundaþiei ºi
împreunã am reuºit sã dezbatem diferite
probleme cu care se confruntã lumea contemporanã.
Am vorbit despre sãrãcia cu care se
confruntã oamenii din mediul rural, drepturile omului ºi ale copilului, responsabilitãþile unui pãrinte, dar ºi ale unui elev, igiena
personalã, boli cu transmitere sexualã,
discriminãrile din jurul nostru, importanþa
unei familii ºi a unui cãmin, importanþa
educaþiei pentru un copil etc. Pe lângã aceste
întâlniri lunare pe care le avem, eu ºi
Nicoleta, o fatã deosebitã, participãm ºi la
întâlnirile organizate în cadrul altui proiect de
incluziune socialã a copiilor marginalizaþi
care au reuºit sã adune copii din mai multe
zone ale þãrii pentru a demonstra cã vocea
copiilor este unanimã.
Împreunã am vorbit despre drepturile copilului, le-am ilustrat prin desene ºi am creat
un imn al drepturilor noastre pe care l-am
înregistrat. Pe lângã acestea am conceput ºi
piese de teatru prin care punem în luminã
cele mai importante drepturi pentru noi:
dreptul la viaþã, dreptul la educaþie ºi nondiscriminarea.
Suntem ca o familie, cu toþii avem drepturi
egale ºi am pornit pe un drum pe care vrem
sã convingem toþi copiii din lume sã lupte
alãturi de noi pentru cucerirea drepturilor
noastre. Vom deveni avocaþii drepturilor
copiilor ºi vom avea grijã ca acestea sã fie
respectate, nu doar pe hârtie, ci ºi în
realitate, de fiecare persoanã de pe acest
pãmânt.
Într-un an de zile noi am crescut câþ alþii în
zece, am învãþat sã preþuim viaþa, sã
respectãm drepturile fiecãrui om, sã militãm
pentru ele ºi am realizat cã doar împreunã,
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unindu-ne forþele, putem merge mai departe.
Sunt mândrã cã fac parte din aceste proiecte
ºi încerc sã mã implic ºi sã dau tot ce am mai
bun în toate activitãþile, pentru cã ºi mie mi
s-au oferit haine, cãrþi, produse de igienã,
rechizite, bucuria de a fi copil, ºansa de a
obþine performanþe la ºcoalã ºi încurajarea sã
merg mai departe, sã trec peste greutãþile
vieþii ºi sã vãd partea plinã a paharului.

de Ana-Maria P.
Îmi place sã vin la „centru” pentru cã aici
lumea e ascultãtoare ºi asta mã învãþã sã fiu
ºi eu aºa. Eu sunt o persoanã care se împrieteneºte repede ºi mã bucur cã aici pot sã-mi
dezvolt aceastã caracteristicã. Pot beneficia
de ore de matematicã cu explicaþii precise,
de grupurile care mã ajutã sã mã descurc în
viaþa de zi cu zi.
Cu ajutorul grupurilor de aici pot arãta
prietenilor ºi celor care mã cunosc cum sã se
comporte în lume ºi cum sã se prezinte la o
întâlnire importantã. Când am probleme, mã
bucur cã aici am un psiholog ºi el mã poate
asculta ºi sã îmi dea sfaturile necesare.
Chiar dacã fac unele greºeli, oamenii de aici
îmi explicã cu amabilitate ce este bine sã fac.
Deocamdatã nu pot sã spun decât atât,
deoarece sunt nou-venitã ºi aºtept cu
nerãbdare sã aflu mai multe lucruri. În
legãturã cu proiectul de la Bucureºti, am fost
foarte uimitã cât de implicaþi sunt unii.

Eu consider cã acest proiect va putea sã
schimbe mult ideile ºi deciziile pe care
oamenii le iau în numele copiilor, deoarece
adulþii spun mereu cã noi suntem prea mici
ca sã luãm decizi chiar ºi la vârsta de 18 ani.
Acest proiect pune mare accent pe dreptul la
viaþã, sãnãtate, educaþie, etnie ºi cred cã toþi
copiii ar trebui sã fie trataþi la fel, indiferent cã
aceºtia sunt sãraci, bogaþi, romi, români,
bolnavi.
În aceste vremuri putem spune cã mulþi
pãrinþi îºi abandoneazã copiii din cauza lipsei
de bani, lucru care nu-i îngrijoreazã chiar
deloc pe cei care ar trebui sã le ia apãrarea
acestor copii. Eu consider cã dacã tot ce am
fãcut noi în acest proiect va fi ascultat de
cãtre oamenii care au puterea de a schimba
soarta copiilor pot spune cã va însemna un
pas mic în istoria României ºi un pas mare în
viitorul copiilor. Pe lângã faptul cã am putut
sã-mi plãtesc o parte din cãrþi ºi caiete,
aceasta fundaþie m-a ajutat sã-mi fac ºi noi
prieteni sã particip la diferite activitãþi
educative ºi de socializare.
Sprijinul material este foarte important
pentru mine ºi familia mea, deoarece mama
este singura care are grijã de mine ºi sora
mea mai mare care este studentã. Fãrã
sprijinul acestor oameni, eu nu aº fi reuºit sã
urmez cursurile liceale, deºi am obþinut la
examenul de admitere note foarte bune.
Mama nu avea posibilitatea sã-mi plãteascã
transportul zilnic la ºcoalã ºi nici sã-mi
asigure toate necesitãþile ºcolare.

de Nicoleta Z.
Eu am aflat cã fac parte din acest proiect în
anul 2008 ºi pot spune cã din acel moment
am fost foarte fericitã, pentru cã aceastã
bursã mã ajutã foarte mult. Cel mai interesant lucru care mi s-a întâmplat a fost sã fac
parte din proiectul „Drepturile Noastre”,
deoarece fiecare copil are dreptul sã-ºi
exprime propriile opinii. Prin intermediul
acestui proiect am cunoscut multe persoane
minunate, cu poveºti de viaþã care stârnesc
interesul ºi atenþia de a-i asculta pânã la
capãt.

Un salt uriaº: programele de incluziune socialã
oferã beneficiarilor sprijin
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UNICEF a lansat primul card de afinitate din România
în beneficiul creãrii saloanelor mamã-copil în maternitãþi
Legãtura dintre mamã ºi copil devine mai
puternicã cu fiecare atingere, zâmbet ºi ori de
câte ori micuþul este alãptat. Un bebeluº
alãptat exclusiv cu lapte matern va deveni un
copil sãnãtos, cu o imunitate mare la boli
infecþioase sau cronice. Alãptarea joacã un rol
important ºi pentru mamã, deoarece o ocroteºte împotriva cancerului de sân ºi o ajutã sã
îºi revinã mult mai uºor dupã perioada de
sarcinã ºi de lãuzie.
Din pãcate, în unele maternitãþi din România,
imediat dupã naºtere mama este despãrþitã de
bebeluº, iar legãtura dintre ei este întreruptã
pentru câteva ore sau chiar zile. Pentru a
susþine cauza mamelor ºi a nou-nãscuþilor,
UniCredit Þiriac Bank a creat împreunã cu
UNICEF un card special, de afinitate, cu ajutorul cãruia oricine poate oferi ajutor fãrã niciun
fel de efort financiar suplimentar. Programul de
afinitate are ca scop implementarea în maternitãþile din România a sistemul de rooming-in:
crearea unor saloane mamã-copil în care mãmicile sã stea cu micuþii lor 24 de ore din 24.
"Cardul UNICEF - UniCredit Þiriac Bank reprezintã o premierã pentru piaþa din România ºi
pentru noi. Cu fondurile strânse, UNICEF
România va contribui la extinderea reþelei de
Spital Prieten al Copilului. Copiii nãscuþi în
aceste maternitãþi vor avea cel mai bun start în
viaþã, vor fi mai sãnãtoºi, mai inteligenþi ºi mai
echilibraþi emoþional. Mamele vor fi mai
fericite, iar sistemul public de sãnãtate va
cheltui mai puþin cu îngrijirea lor. Obiectivul
UNICEF este ca, pe termen lung, toate
maternitãþile din România sã adopte practici
Prietene ale Copilului", a declarat Edmond
McLoughney, reprezentant UNICEF România.
Cardul UNICEF - UniCredit Þiriac Bank se
adreseazã tuturor celor care, prin utilizarea
cardului la comercianþi, doresc sã sprijine
iniþiativa UNICEF privind crearea de saloane
mamã-copil în maternitãþile din România.
UniCredit Þiriac Bank doneazã din veniturile
bãncii 1% din valoarea fiecãrei tranzacþii
efectuate cu cardul de afinitate UNICEF la
comercianþi, fãrã niciun cost suplimentar
pentru posesori. În plus, banca va transfera
cãtre UNICEF ºi 50% din taxa anualã a
pachetului de produse UNICEF. Cardul de
afinitate UNICEF, emis pe platformã
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MasterCard, este disponibil în variantele de
credit ºi de debit. Ambele tipuri de produse
oferã posesorilor posibilitatea sã efectueze
tranzacþii ºi pe Internet ºi sã obþinã informaþii
despre sold direct de la bancomat. Cardurile
pot fi utilizate atât naþional, cât ºi internaþional.
Posesorii cardurilor vor ºti exact ce sumã a fost
oferitã de UniCredit Þiriac Bank prin donaþii în
numele lor cãtre UNICEF, pentru cã vor primi
notificãri lunare cu privire la evoluþia donaþiilor. Astfel, au siguranþa cã sumele sunt
îndreptate cãtre sprijinirea cauzei mamelor ºi
nou-nãscuþilor.
Andreea Marin Bãnicã, Ambasador al Bunãvoinþei pentru UNICEF în România, susþine
lansarea primului card de afinitate UNICEF din
þara noastrã: „Gesturile frumoase, dezinteresate sunt cu atât mai admirabile atunci când
sunt fãcute într-o perioadã grea, care ne pune
pe toþi la încercare. Un gest de rutinã, cum este
plata cu cardul la un comerciant, poate
schimba în bine viaþa unui copil ºi îi poate
asigura o dezvoltare sãnãtoasã”.
Prin dotarea ºi mobilarea maternitãþilor care
vor fi susþinute ºi prin trainingul personalului
medical, acestea vor putea intra în iniþiativa
Spital Prieten al Copilului ºi vor putea deveni
centre de promovare a alãptãrii.
În prezent, în România, din 204 maternitãþi, 35
sunt active în iniþiativa Spital Prieten al
Copilului, iar 23 dintre ele au acest statut. În
toate aceste maternitãþi se nasc peste o treime
din copiii din România. Pentru ca o maternitate
sã devinã Spital Prieten al Copilului trebuie sã
îndeplineascã un set de 10 condiþii (Cei Zece
Paºi pentru o Alãptare de Succes), care
reprezintã standarde internaþionale de îngrijire
pentru mamã ºi nou nãscut; ele nu presupun
condiþii hoteliere speciale sau cheltuieli
majore, sunt doar reguli de îngrijire.
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Sãptãmâna Solidaritãþii
În 2010, pentru al doilea an consecutiv, BRD Groupe
Société Générale a organizat o amplã acþiune de
voluntariat între 10 ºi 18 iunie, sub numele de
„Sãptãmâna Solidaritãþii”.
Ca ºi la ediþia din 2009, principala acþiune de
voluntariat s-a desfãºurat la nivel naþional, în
beneficiul UNICEF România.
Campania „Viitorul începe la ºcoalã” a fost promovatã în toate cele peste 900 de agenþii BRD din
þarã.

Guy Poupet, Preºedintele BRD - GSG
România

Misiunea angajaþilor BRD, în calitate de „voluntari”,
a fost sã convingã peste 600 de clienþi sã devinã
donatori pe termen lung pentru UNICEF. Donatorii
au semnat un formular de platã programatã care
permite o donaþie lunarã automatã, fãrã nici un
comision ºi cu o sumã stabilita de cãtre donator.
Faptul cã donaþiile intrã în contul nostru lunar este
extrem de important, pentru cã ne permite astfel sã
ne planificãm activitatea mult mai bine.
În total, la campania de strângere de fonduri pentru
UNICEF au participat peste 4.000 de angajaþi
BRD din toatã þara, care au donat 6.000 de ore
de voluntariat.

Uniþi pentru schimbare:
personalul muzeului ºi tineri muzicieni
au mulþumit voluntarilor BRD

Gheorghe Hagi înmânând premii
voluntarilor BRD

Pentru a recompensa implicarea angajaþilor, în data
de 14 octombrie, Ambasadorul Bunãvoinþei pentru
UNICEF, Gheorghe Hagi, a gãzduit un concert
special cu ajutorul Muzeului George Enescu .
Concertul a fost susþinut de corul de copii al
Liceului de muzicã „Dinu Lipatti” ºi de renumitul
violonist Gabriel Croitoru, acompaniat la pian de
Mihai Ungureanu. În deschiderea serii speciale au
fost premiaþi campionii Sãptãmânii Solidaritãþii.
Mulþumiri speciale tuturor angajaþilor BRD ºi
donatorilor care, prin efortul lor deosebit, ne permit
sã continuãm cel mai important proiect UNICEF în
domeniul educaþiei: îmbunãtãþirea participãrii la
educaþie a copiilor din comunitãþi dezavantajate.
UNICEF va derula un proiect amplu la nivelul
familiei, ºcolii ºi comunitãþii în 38 de comunitãþi,
care va contribui la scãderea ratei abandonului
ºcolar ºi la prevenirea pe termen lung a acestui
fenomen.
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