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Din nou
la şcoală

campanie pentru participarea şcolară

Să fim uniţi pentru copii!
Ca în fiecare an, în România la mijlocul lui septembrie începe şcoala
pentru 220.000 de copii. Pentru alte două milioane şi un sfert de copii, este
momentul să se întoarcă la şcoală pentru un nou an din învăţământul
obligatoriu.
Unii copii aşteaptă cu nerăbdare să se întoarcă la şcoală, alţii mai puţin depinde deseori de atitudinea părinţilor, de personalitatea profesorilor, de
mediul şcolar şi de mulţi alţi factori. Dar, oricum s-ar simţi, trebuie să
meargă la şcoală. Şcoala reprezintă o etapă în creşterea lor, face parte din
viaţa de copil, fiind o parte fundamentală a dezvoltării umane. Este locul în care copiii îşi petrec o mare parte
din zi şi unde li se formează viitorul.
Dar pentru un număr estimat de 300.000-400.000 de copii din România, educaţia este precară sau chiar
inexistentă. Acesta este numărul surprinzător de copii care nu sunt înscrişi sau nu frecventează şcoala.
Reprezintă aproape 20% din viitorul ţării care se iroseşte. Pentru că ce şanse ai să te bucuri de o viaţă
decentă fără o educaţie de bază?
Copiii neşcolarizaţi au de obicei câteva caracteristici comune: provin în principal din familii sărace, iar
părinţii lor au un nivel scăzut de educaţie sau sunt analfabeţi. În multe cazuri, fac parte din minoritatea romă.
UNICEF şi-a unit forţele cu Ministerul Educaţiei, cu autorităţile locale şi cu ONG-uri pentru a face ceva în
legătură cu această situaţie inacceptabilă. Direcţia adoptată se concentrează pe judeţe şi, în interiorul
acestora, pe comunităţile care au cele mai mari probleme legate de participarea redusă la educaţie. Prin
urmare, 38 de comunităţi cu rate ridicate ale abandonului şcolar au fost selectate pentru a beneficia de
atenţie specială în acest an şcolar 2010-2011. Acţiunile vor viza trei elemente cheie: (a) familiile vor fi vizitate
pentru a le convinge să îşi trimită copiii la şcoală, (b) se va lucra cu şcolile pentru ca acestea să devină mai
primitoare pentru copiii săraci şi defavorizaţi şi (c) se va căuta convingerea comunităţilor să sprijine familiile
şi şcolile pentru a se asigura că fiecare copil are acces la educaţia de bază, care este de altfel un drept al
său.
Aşadar, se va depune multă muncă de convingere în rândul familiilor, şcolilor şi comunităţilor. Va funcţiona
oare? Aceasta este bineînţeles marea întrebare, dar noi credem că da pentru că această abordare a obţinut
rezultate foarte bune într-un proiect pilot desfăşurat în judeţele Giurgiu şi Călăraşi. A sosit momentul ca
abordarea să fie extinsă la nivelul ţării, începând cu cele 38 de comunităţi. Dacă se obţin rezultate bune, se
poate crea momentul oportun pentru declanşarea altor iniţiative similare în alte comunităţi cu probleme
legate de frecventarea şcolii. În cazul în care acest scenariu dă rezultate, acest lucru va avea un impact
extraordinar asupra problemei abandonului şcolar şi va asigura participarea la educaţie a copiilor, aşa cum
este şi normal.
Această ediţie a buletinului informativ analizează strategia campaniei pentru participarea şcolară din diferite
perspective. Vă vom ţine la curent în legătură cu această campanie pe parcursul anului şcolar.
În acest număr, vom vorbi şi despre succesul campaniei de strângere de fonduri pentru copiii şi familiile
afectate de inundaţiile devastatoare din nord-estul României care au avut loc în luna iunie. În plus, avem
ultimele informaţii legate de situaţia din Haiti, la mai bine de jumătate de an după teribilul cutremur, informaţii
despre eforturile umanitare întreprinse de UNICEF în teren.

Edmond McLoughney
Reprezentant UNICEF în România
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Abandonul şcolar, o urgenţă invizibilă o prioritate pentru UNICEF România
de Raluca Zaharia & Luminiţa Costache,
Specialişti Educaţie - UNICEF România

Problema rar dezbătută a abandonului
şcolar din cadrul sistemului român de
învăţământ necesită acţiuni ce nu suferă
amânare. Este un fenomen atât de răspândit
şi de grav încât ar trebui să reprezinte o
prioritate pentru toţi actorii implicaţi în
educaţie: profesori, elevi, familii, factori de
decizie şi comunităţi.
Potrivit Raportului naţional asupra stării
sistemului naţional de învăţământ (2008) MECTS, în anul şcolar 2006/2007, rata abandonului şcolar pe cohortă în ciclul primar a
fost de 9,8% şi de 12,4% în ciclul gimnazial.
În plus, există disparităţi uriaşe între rata
abandonului şcolar înregistrată în comunităţile urbane şi cea din comunităţile rurale.
Barometrul de Incluziune a Romilor (OSF,
2007) arată că 23 % dintre respondenţii romi
nu au niciun fel de studii, 27 % au doar
studii primare, iar 33 % au absolvit doar
ciclul gimnazial - în comparaţie cu 2 %, 11
%, respectiv 24 % în cazul tuturor celorlalte
minorităţi etnice luate per ansamblu. Mai
mult, 95 % din romi nu au terminat liceul,
spre deosebire de 60 % în cazul celorlalţi
respondenţi.
Potrivit Eurostat, în România, în 2007, 19,2%
dintre persoanele cu vârste cuprinse între
18 şi 24 de ani absolviseră cu succes numai
8 clase. Aceasta înseamnă că aproximativ
unul din cinci tineri nu are nicio calificare.
Mai multe studii recente au evidenţiat
câteva erori legate de luarea în evidenţă a
copiilor neşcolarizaţi, iar, potrivit unor estimări, 300.000-400.000 de copii de vârstă
şcolară nu sunt incluşi în sistemul de
învăţământ.
UNICEF şi ONG-uri partenere au analizat
cauzele abandonului şcolar şi au identificat
factori determinanţi la trei niveluri: familie,
comunitate şi şcoală.
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UNICEF România / O bună educaţie este esenţială
pentru dezvoltarea copilului
Cea mai răspândită cauză a abandonului
şcolar este sărăcia. Aceasta stă şi la baza
altor cauze, cum sunt: minorii care sunt puşi
să muncească, implicarea în activităţi aflate
la limita legii şi intrarea pe piaţa muncii a
copiilor.
În ce priveşte familia, pe lângă sărăcie,
modelele educaţionale oferite de părinţi şi
de fraţi au o mare influenţă asupra comportamentului copiilor. Destrămarea familiei,
sarcini timpurii şi migraţia sunt alţi factori
ce pot afecta rata de participare şcolară.
La nivelul comunităţii, cauzele cel mai des
întâlnite sunt: tradiţia căsătoriei timpurii,
lipsa siguranţei în şcoli şi obiceiul de a
întrerupe şcoala după opt clase.
În şcoli, abandonul poate fi provocat de
repetenţii repetate, integrarea insuficientă a
elevului în colectivul clasei sau de relaţiile
proaste cu profesorii şi colegii.
Varietatea factorilor ce determină abandonul şcolar, în primul rând sărăcia, face ca
această problemă să poată fi cu greu rezolvată exclusiv din perspectiva sistemului
de învăţământ. Din acest motiv, UNICEF
pune accent pe importanţa parteneriatelor
în a asigura familiilor ajutorul necesar
pentru a susţine participarea copiilor lor la

educaţie şi pentru a le oferi îngrijirea şi
protecţia de care au nevoie.

care nu sunt cuprinşi în sistem şi în a ajuta
familiile să îi înscrie la şcoală sau la grădiniţă.

Dându-şi seama de gravitatea situaţiei, în
2010 UNICEF a lansat campania pentru participarea şcolară.

Pentru implementarea campaniei, UNICEF şi-a
unit forţele cu Ministerul Educaţiei, Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei şi Centrul Educaţia
2000+, pentru intervenţiile din şcoli, şi cu
Alianţa Civică a Romilor, pentru cele întreprinse în comunităţi şi familii.

Obiectivul campaniei este de a preveni şi a
reduce abandonul şcolar şi de a creşte rata de
participare şcolară, cu accent pe copiii cei mai
defavorizaţi.
Campania vizează fenomenul abandonului
şcolar, concentrându-se în principal asupra
comunităţilor cu cele mai grave probleme în
acest domeniu. Intervenţiile vor avea loc la
nivelul familiei, al şcolii şi al comunităţii.
Familiile vor fi implicate în viaţa şcolii şi vor
primi informaţii despre importanţa educaţiei.
De asemenea, vor beneficia de formare
pentru a-şi dezvolta competenţele parentale şi
pentru a afla cum să promoveze interesul
superior al copilului lor.
În ce priveşte unităţile de învăţământ, scopul
este de a transforma şcoala într-un loc mai
primitor pentru copii. Se va acorda atenţie
specială colaborării cu profesorii pentru a ne
asigura că:
— dreptul la educaţie al fiecărui copil este
respectat fără discriminare;
— profesorii reuşesc să îşi adapteze
metodele pedagogice pentru a pune
accent mai mult pe dobândirea
competenţelor (de bază) decât pe
transmiterea unor informaţii copiilor;

Campania se va desfăşura în 70 de comunităţi
din 30 de judeţe pe o perioadă de doi ani.
Comunităţile au fost selectate în funcţie de
rata ridicată a abandonului şcolar. În primul
an (anul şcolar 2010-2011), campania va viza
15 judeţe cu cele mai ridicate rate ale abandonului şcolar: Arad, Bacău, Braşov, Botoşani,
Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Covasna,
Dolj, Giurgiu, Mehedinţi, Sibiu, Tulcea, Vâlcea
şi Vrancea.
În aceste judeţe, Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei şi Centrul Educaţia 2000+ vor replica
metoda Zonelor de Educaţie Prioritară;
Ministerul Educaţiei va forma mediatori
şcolari romi şi directori de şcoală, iar Alianţa
Civică a Romilor va realiza o campanie de
mobilizare la nivelul familiilor şi al comunităţilor. După primul an, rata de frecventare a
şcolii din localităţile vizate se aşteaptă să se
îmbunătăţească considerabil, iar comunităţile,
familiile şi şcolile vor fi mobilizate pentru a
găsi soluţii locale la problema abandonului
şcolar şi pentru prevenirea acestui fenomen
pe termen mai lung. ¢

— profesorii reuşesc să îşi adapteze
metodele pedagogice care să corespundă capacităţii de învăţare a fiecărui
copil, fără a privi clasa ca un grup
unitar.
Proiectul va îmbunătăţi şi resursele şcolare
ale celor mai sărace şcoli prin furnizarea de
rechizite şi echipamente adecvate.
La nivel comunitar, proiectul va crea sau
reactiva (acolo unde există deja) o reţea
comunitară pentru a-i aduce pe copii la şcoală
(Consiliul Local, Inspectoratele Şcolare, Direcţia
Generală de Protecţie a Copilului, sectorul
privat). Mediatorii şcolari vor juca un rol
important, vor fi liantul între familii, şcoală şi
comunitate. Rolul lor constă în principal în a
monitoriza copiii de vârstă preşcolară şi şcolară

UNICEF România / Cu avânt înainte: performanţa
şcolară poate creşte stima de sine
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Prevenirea şi combaterea
abandonului şcolar
Interviu cu Dr. Ciprian Fartuşnic şi Drd. Otilia Apostu,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

— Ce este ZEP şi de ce acest model de
intervenţie pentru diminuarea fenome
fenome-nului de abandon şcolar?
Sistemul Zonelor de educaţie prioritară
(ZEP) este un ansamblu de măsuri întreprinse, în vederea sprijinirii acţiunilor
educative în zonele în care condiţiile
economice şi sociale constituie obstacole
pentru reuşita şcolară a elevilor. Sistemul
promovează principiul discriminării pozitive şi al compensării (alocare de resurse
şcolare suplimentare elevilor cu dificultăţi
de învăţare şi rezultate şcolare reduse
datorită situaţiei de dezavantaj socioeconomic) şi se ghidează după trei filosofii principale de intervenţie:
a. politici educaţionale de compensare, de eliminare
a inegalităţilor în domeniul educaţional, înscrise
în curentul transformării şcolilor de elită în şcoli
de masă şi garantării egalităţii de şanse prin
intervenţiile statului bunăstării; cel mai adesea,
aceste politici au o logică teritorială (abordarea
ZEP);
b. politici educaţionale de luptă împotriva excluziunii
(şcolare, dar şi sociale sau economice) prin
schimbarea radicală a practicilor şcolare şi redefinirea modului de înţelegere a handicapului
socio-cultural; accentul acestei abordări cade pe
echitate, pe garantarea accesului la un nivel
minim de competenţe şi cunoştinţe care să
asigure fundamentul unei incluziuni sociale reale;
c. politici educaţionale de promovare a educaţiei
incluzive; acest model are la bază o logică dublă:
pe de o parte, cea a grupurilor aflate în situaţie de
risc şi, pe de alta, a nevoilor educaţionale
specifice/speciale.
Obiectivele urmărite, în general, de
programele ZEP se referă, cel mai
adesea, la asigurarea educaţiei de bază
pentru tinerii proveniţi din medii
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defavorizate socio-economic, ameliorarea
rezultatelor şcolare şi facilitarea integrării
sociale şi profesionale a acestora. În mod
deosebit, sistemul ZEP şi-a dovedit succesul şi în prevenirea şi combaterea fenomenului de abandon şcolar, atât în cadrul
unor sisteme educaţionale europene (în
special cel francez) cât şi în sistemul
nostru, prin intervenţiile pilot realizate în
România, începând cu anul 2003, cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF România.
Sistemul ZEP susţine şcoala, elevii şi
comunitatea în vederea dezvoltării unor
parteneriate semnificative şi funcţionale.
Astfel, prin intervenţiile pe care le
propune, acest model oferă actorilor de
la nivel local o serie de instrumente
complexe care contribuie în mod direct la
reducerea riscului de abandon şcolar şi
combaterea inegalităţilor şcolare.
— Ce experienţe există deja în pilotarea
acestui model la nivel naţional?
La începutul anului 2003, Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei a iniţiat un proiectpilot prin care să fie verificate fezabili-

UNICEF România / Fii cu ochii pe premiu: Programele
ZEP vizează integrarea copiilor marginalizaţi

tatea şi condiţiile intervenţiei prin ZEP
pentru sistemul naţional de educaţie.
Proiectul s-a derulat cu ajutorul Reprezentanţei UNICEF în perioada 2003-2007, în
Şcoala Generală nr. 3 Giurgiu, situată într-un
mediu socio-economic defavorizat, cu o
concentrare mare a populaţiei de etnie
romă, cu un grad redus de implicare a
comunităţii în rezolvarea problemelor şcolii.
În momentul selecţiei, şcoala se confrunta
cu numeroase dificultăţi precum: rată
crescută a abandonului, un număr relativ
ridicat de copii neşcolarizaţi în aria de cuprindere a şcolii, o rată ridicată a repetenţiei, o infrastructură precară (inclusiv în ceea
ce priveşte materialele şi echipamentele
didactice), un nivel redus de finanţare din
partea autorităţilor locale etc.
Proiectul s-a adresat tuturor elevilor
înmatriculaţi în unitatea şcolară selectată,
precum şi unor copii proveniţi din medii
familiale defavorizate socio-economic,
obiectivele urmărite fiind cele specifice
modelului ZEP. Domeniile principale de
intervenţie ale proiectului au fost: formarea
(cadre didactice, manageri şcolari); dezvoltarea de curriculum (pentru clasa ZEP şi
pentru clasele de recuperare); infrastructură şcolară (reabilitare spaţii şcolare,
mobilier, materiale didactice şi echipamente etc.); dezvoltarea şi parteneriatul
comunitar (părinţi, autorităţi publice locale,
companii private, ONG-uri) şi activităţi de
asistenţă socială (elevii din clasele ZEP şi
ceilalţi elevi ai şcolii).
Rezultatele proiectului pilot au demonstrat
că intervenţia prin sistemul ZEP poate fi o
soluţie pe termen lung pentru stimularea
incluziunii sociale a elevilor care provin din
medii dezavantajate socio-economic.
Astfel, echipa de cercetători a ISE, beneficiind de sprijinul reprezentanţei UNICEF în
România, şi-a propus extinderea intervenţiei ZEP prin implementarea unui nou
proiect în cinci unităţi de învăţământ din
judeţul Călăraşi. Patru dintre aceste şcoli
sunt situate în localităţi din mediul rural
(Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Modelu,
Şcoala cu clasele I-VIII Roseţi, Şcoala cu
clasele I-VIII nr. 2 Ulmeni şi Şcoala cu

UNICEF România / Punctul pe i: un băiat dintr-un
proiect ZEP făcându-şi temele

clasele I-VIII Stancea-Spanţov) şi una în
mediul urban (Şcoala nr. 7 Călăraşi).
În anul şcolar 2009-2010 peste 1.700 de
copii, 120 de cadre didactice, 300 de părinţi
şi 27 de reprezentanţi ai echipelor manageriale au participat la activităţile proiectului, activităţile de monitorizare şi
evaluare confirmând impactul pozitiv al
acestui model de intervenţie asupra
actorilor şcolari dar şi de la nivelul comunităţii. Astfel, beneficiile iniţiativei de
extindere graduală la nivel de sistem a
cadrului şi metodologiei specifice sistemului ZEP au fost confirmate, în special în
aria participării şcolare şi reducerii fenomenului de abandon şcolar.
Decizia de a continua proiectul ZEP în noi
unităţi şcolare care corespund caracteristicilor ZEP a fost una firească, relevanţa unei
astfel de intervenţii crescând în actualul
context socio-economic. Majoritatea ISJurilor au indicat faptul că în 2009 efectele
crizei s-au resimţit şi în cazul participării
şcolare, numărul situaţiilor de abandon
crescând semnificativ în comparaţie cu anii
anteriori.
— Care sunt unităţile şcolare în care se va
derula noul proiect şi cum au fost ele
selectate?
Unităţile de învăţământ în care este
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planificată extinderea sistemului ZEP sunt şcoli cu rate ridicate ale abandonului şcolar,
situate în judeţele care, conform datelor oficiale, se confruntă cel mai mult cu acest
fenomen. Demersul privind selectarea acestor şcoli a fost unul complex, ce a presupus
parcurgerea mai multor etape:
Selectarea, pe baza informaţiilor INS, a unui număr de 12 judeţe care au înregistrat rata cea mai mare de abandon şcolar în
anul şcolar 2008/2009.
Identificarea a câte două comunităţi (şi încă 2-3 de rezervă), respectiv şcoli din fiecare judeţ selectat, care înregistrează rate
crescute ale abandonului şcolar. Informaţiile referitoare la comunităţile şi şcolile identificate au fost culese, în primă fază , de
la Inspectoratele Şcolare din judeţele respective. Culegerea de informaţii, prin intermediul unui instrument de investigaţie
special destinat (Fişa şcolii), de la şcolile care au fost selectate iniţial cu ajutorul inspectoratelor.
Vizite de teren în comunităţile selectate care au presupus întâlniri cu actori de la nivelul şcolii (echipa managerială, personal
specializat, coordonator activităţi extra-şcolare), reprezentanţi ai comunităţii, părinţi. În cadrul acestor vizite au fost abordate
o serie de aspecte privind caracteristicile unităţilor şcolare şi ale comunităţilor în care sunt situate.

După efectuarea vizitelor în teren, a fost finalizată lista celor 24 de comunităţi
comunităţi, respectiv
şcoli în care vor fi implementate în anul şcolar 2010-2011 o serie de activităţi specifice
intervenţiei ZEP. Acestea sunt:
Nr. Judeţ
crt.

Comunitate
(cartier /sat)

Comună/ Oraş

Şcoala

Şcoala generală nr. 2
Şcoala generală Vladimirescu
SAM „Scarlat Longhin”
Şcoala cu clasele I - VIII
Şcoala cu clasele I - VIII nr. 1
Şcoala cu clasele I - VIII Hilişeu Horia
Şcoala generală nr. 5
Şcoala generală nr. 2
Şcoala cu clasele I - VIII nr. 1
Şcoala cu clasele I - VIII nr. 3
Şcoala generală cu clasele I - VIII „Constantin Brâncoveanu”
Şcoala nr. 1
Şcoala cu clasele I - VIII
Şcoala cu clasele I - VIII
Şcoala cu clasele I - VIII
Şcoala cu clasele I-VIII."Kalnoki Ludmilla"
Şcoala cu clasele I - VIII
Şcoala cu clasele I - VIII
Şcoala generală cu clasele I-VIII
Şcoala cu clasele I-VIII
Şcoala cu clasele I - VIII „Mircea cel Bătrân”
Şcoala cu clasele I - VIII nr. 1
Şcoala de Arte şi Meserii
Şcoala cu clasele I-VIII

8

UNIŢI PENTRU COPII

— Care sunt principalele tipuri de activităţi
planificate şi care sunt aşteptările de la
acest nou proiect?
Intervenţiile în unităţile de învăţământ
selectate urmăresc conştientizarea actorilor
şcolari şi de la nivelul comunităţii cu privire
la dimensiunea, cauzele şi modalităţile de
intervenţie în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului de abandon şcolar. În
mod concret şcolile vor fi asistate prin sesiuni de informare, formare şi asistenţă în:
– identificarea elevilor aflaţi în situaţie de risc major
de abandon, dezvoltarea unor planuri personalizate de
intervenţie;
– realizarea unor strategii didactice adecvate (prin
procese de adaptare curriculară şi dezvoltare de
materiale de sprijin);
– adaptarea strategiilor instituţionale şi a planurilor de
intervenţie anuale la nevoile acestei categorii de elevi;
– în atragerea sprijinului familiei şi implicarea părinţilor care manifestă în prezent o atitudine negativă
faţă de educaţie;
– atragerea sprijinului reprezentanţilor comunităţii şi ai
altor parteneri relevanţi de la nivel local şi judeţean;
– dezvoltarea ofertei de activităţi extra-curriculare şi
utilizarea acestora ca resorturi motivaţionale pentru
tinerii în situaţie de risc.

experienţele care se dovedesc a fi de
succes să poată fi extinse/replicate mai
departe, într-un proces de adaptare a intervenţiei ZEP la specificul unei comunităţi.
Finalul de an şcolar 2010-2011 va oferi
astfel tuturor celor interesaţi de acest
proiect o serie de răspunsuri mult
aşteptate.*
Pentru a afla mai multe despre experienţa
proiectelor ZEP poţi consulta raportul realizat
după pilotarea intervenţiei în judeţul Giurgiu
la adresa:
http://www.unicef.ro/publicatii/educatie/zoneprioritare-de-educatie.html
Un rezumat al caracteristicilor pr
incipale ale
principale
intervenţiei ZEP din perspectiva politicilor
educaţionale este oferit de documentul
Extinderea sistemului ZEP. Implicaţii la nivel
de politici. ISE, 2010.

* Un număr de 14 comunităţi din Suceava, Botoşani,
Dolj, Giurgiu şi Vâlcea au fost adăugate ulterior
pentru extinderea proiectului ZEP. Astfel, intervenţiile de tip ZEP, se vor desfăşura în 38 de comunităţi
pentru anul şcolar 2010-2011.

Ne aşteptăm ca şi în noile şcoli în care vor
fi derulate activităţi specifice modelului
ZEP de intervenţie să existe un impact
direct, vizibil şi cuantificabil în ceea ce
priveşte participarea şcolară dar şi alte
efecte pozitive (de exemplu, îmbunătăţirea
rezultatelor elevilor, creşterea numărului
celor care îşi continuă studiile după
finalizarea clasei a VIII-a sau a învăţământului obligatoriu, dezvoltarea relaţiilor între
şcoală, familie şi comunitate, creşterea
capacităţii echipei de management de a
promova proiecte educaţionale etc.).
În prezent, în urma vizitelor de teren, au
fost colectate o serie de date statistice
relevante, care servesc la calcularea unor
repere (baseline indicators) în funcţie de
care să putem măsura în mod adecvat
succesul intervenţiilor pentru fiecare şcoală
în parte. În felul acesta avem speranţa ca

UNICEF România / Ascultă şi învaţă
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„Viitorul începe la şcoală”
în parteneriat cu GDF SUEZ Energy România
UNICEF şi GDF SUEZ Energy România, filială a
liderului energetic mondial GDF SUEZ, au încheiat
un parteneriat pentru derularea proiectului „Viitorul
începe la şcoală” care vizează creşterea participării
şcolare şi reducerea abandonului şcolar. Proiectul a
început în luna septembrie şi se va desfăşura pe o
perioadă de 2 ani, în şcoli din 16 comunităţi
dezavantajate din judeţele Călăraşi, Braşov, Vrancea,
Covasna şi Tulcea.*
„Rezultatul principal pe care ni-l dorim de la acest
proiect este creşterea frecvenţei şcolare şi reducerea
riscului de abandon şcolar în cazul copiilor ce provin din medii defavorizate din punct de
vedere socio-economic, cu sprijin redus din partea familiei sau care prezintă alte tipuri de
dificultăţi de învăţare. Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi copiii cu risc crescut de
abandon şcolar sau care au abandonat şcoala precum şi cei care nu au frecventat şcoala
niciodată, dar şi familiile acestora, personalul didactic din şcoli şi echipa de management a
şcolii", a declarat Reprezentantul UNICEF în România, Edmond McLoughney.
Deşi în ultimul deceniu şcolile din România au beneficiat de numeroase proiecte, ideea
acestei iniţiative a venit ca un răspuns la rezultatele obţinute în investigarea cauzelor
abandonului şcolar în judeţele Giurgiu şi Călăraşi. Acestea demonstrează importanţa
factorilor şcolari în eliminarea abandonului şcolar.
Proiectul finanţat de compania GDF SUEZ, „Viitorul începe la şcoală”, are ca obiectiv
principal promovarea dezvoltării unor intervenţii comunitare în domeniul educaţiei după
modelul ZEP (Zone de Educaţie Prioritare). Pentru a atinge acest obiectiv, abordarea va fi una
treptată, bazată pe activităţi de motivare, formare şi abilitare a profesorilor, a directorilor, a
părinţilor şi a altor membri ai comunităţii. În acest sens, principalele activităţi presupun:
– identificarea copiilor cu risc crescut de abandon şcolar sau care au abandonat deja
şcoala şi a principalelor cauze care au condus la abandon;
– revizuirea actualului curriculum şi a materialelor de curs dedicate formării profesorilor,
directorilor de şcoală, părinţilor şi a altor membri ai comunităţii;
– organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare şi asistenţă dedicate atât
profesorilor şi directorilor de şcoală, cât şi părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii, dar
şi investiţii şcolare modeste în comunităţile selectate, în funcţie de evaluarea iniţială a
nevoilor şi a planului integrat de intervenţie promovat în fiecare şcoală.
Intervenţia va fi pusă în practică împreună cu şi pentru şcoală şi comunitatea locală. În
consecinţă, actorii de la nivelul şcolii vor contribui la toate activităţile (informare, facilitare,
formare şi consiliere) al căror grup ţintă sunt părinţii şi alţi membri ai comunităţii, în timp ce
activităţile comune de învăţare vor viza un impact direct asupra şcolilor.
Urmând modelul intervenţiei ZEP, principiile generale după care se ghidează acest proiect
sunt: adaptarea ofertei educaţionale la nevoile elevilor ce provin din categorii defavorizate
din punct de vedere socio-economic, creşterea calităţii serviciilor de educaţie în ce priveşte
curriculum-ul, materialele didactice şi condiţiile de învăţare, dezvoltarea simţului
responsabilităţii şi creşterea implicării părinţilor, a autorităţilor publice, dar şi a sectorului
privat în toate deciziile şcolare.
* Acestea fac parte din cele 24 de comunităţi listate la pagina 8.
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Cu gândul la un viitor mai bun,
Florin se întoarce la şcoală
de Debbie Stowe, Consultant UNICEF
Asemenea multor adolescenţi, Florin
Constantin poartă un tricou de fotbal. Cu toate
acestea, nu atât sportul, cât lectura este
pasiunea acestui băiat de 16 ani.

de vedere financiar dacă Florin şi-ar găsi de
lucru. Dar acesta este un sacrificiu pe care
familia este pregătită să îl facă pentru viitorul
fiului lor.

„Nu îi place să facă treabă prin casă sau să
muncească, în schimb vrea să studieze. Poate
sta o zi întreagă cu o carte în mână,” spune
mama lui Florin, Anişoara.

„Sperăm că vom reuşi să îl susţinem pe Florin
pe perioada liceului şi, dacă îşi doreşte, îl vom
ajuta să facă şi facultate,” afirmă Anişoara.
„Dacă învaţă bine şi obţine o bursă, îl vom
ajuta. Ne vom descurca cumva …”.

Însă Florin a întrerupt şcoala în momentul în
care a mers în Spania pentru a avea grijă de
nepoţelul său. După doi ani în care nu a fost
inclus în sistemul de învăţământ de acasă,
Florin ar fi putut foarte uşor să abandoneze
şcoala pentru totdeauna şi să rămână în
Spania, alături de miile de compatrioţi atraşi
în Peninsula Iberică de promisiunea unor
salarii mai mari.
Dar, cu sprijin din partea părinţilor şi al
UNICEF, Florin a luat decizia grea de a reveni
în România şi de a-şi termina studiile. „Le-am
spus [părinţilor mei] că vreau să mă întorc
acasă. Trebuie să învăţ o meserie ca să îi pot
învăţa la rândul meu pe alţi copii aşa cum fac
profesorii noştri cu noi.”
Mândră ca orice mamă, Anişoara mărturiseşte: „Am avut întotdeauna mari aşteptări de
la el. Nu vreau să îi spun ce ar trebui să se
facă; trebuie doar să înveţe, să înveţe pentru
el. Poate avea orice meserie va alege el. Nu
vreau să se descurce la fel de greu ca noi …”.

Cu sprijin din partea părinţilor şi a UNICEF,
Florin învaţă pentru a avea un viitor mai bun.
Stând pe pat seara, citeşte despre lume în
manualul său de geografie. Educaţia îi poate
aduce lumea la picioare.
Sunt mii de băieţi şi fete, în România şi în
lume, care au abandonat şcoala, ale căror
speranţe se pierd în lupta crâncenă pentru
supravieţuire. Beneficiind de ajutor pentru a-şi
continua studiile, ei ar putea deveni viitorii
medici, profesori, lideri - generaţia de mâine
care să conducă România în drumul ei de la
comunism spre democraţie. Însă, în lipsa unei
educaţii, îşi vor dedica viaţa unui trai plin de
neajunsuri.
Florin pare să surprindă cel mai bine importanţa educaţiei pentru tinerii din România. „Trebuie
să merg la şcoală pentru a fi cineva.” ¢

Viaţa reprezintă într-adevăr o luptă pentru
familie. Florin locuieşte cu Anişoara şi cu tatăl
său, Gigi, într-o casă dărăpănată, ca multe
altele din oraşele şi satele româneşti. Locuinţa
are nevoie de reparaţii, iar spaţiul pentru făcut
teme este aproape inexistent.
Părinţii lui lucrează cu jumătate de normă
într-un centru de colectare a deşeurilor. Cu
siguranţă viaţa le-ar fi mai uşoară din punct
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Formarea mediatorilor şcolari şi a
directorilor pentru menţinerea copiilor
vulnerabili în sistemul de învăţământ
de Luminiţa Costache şi Raluca Zaharia
Specialişti Educaţie - UNICEF România
Copiii vulnerabili, în special cei de etnie
romă, au un acces extrem de limitat la
educaţie. Una din cinci familii rome
afirmă că nu îşi permit să îşi trimită
copiii la şcoală nu au haine adecvate
sau suficienţi bani pentru a cumpăra
rechizite. În acelaşi timp, şcolile folosesc
deseori drept scuză lipsa actelor în cazul
familiilor rome pentru a refuza înscrierea
copiilor acestora. Forţaţi de circumstanţe
să muncească de la vârste mici pentru a
contribui la subzistenţa familiei lor, mulţi
copii de etnie romă ajung, în cele din
urmă, să abandoneze şcoala.
UNICEF România / Mediatorii şcolari s-au dovedit a fi de
nepreţuit în ceea ce priveşte menţinerea copiilor în şcoală

Aşa cum indică şi alte studii, Barometrul
de Incluziune a Romilor (OSF, 2007) arată
că: 23 % dintre respondenţii romi nu au
niciun fel de studii, 27 % au doar studii primare, iar 33 % au absolvit doar ciclul
gimnazial în comparaţie cu 2 %, 11 %, respectiv 24 % în cazul tuturor celorlalte
minorităţi etnice; 95 % din romi nu au terminat liceul, spre deosebire de 60 % în
cazul celorlalţi respondenţi.

În anii '90, România a creat poziţia de mediator şcolar pentru a facilita accesul la
educaţie al copiilor ce provin din categorii vulnerabile. Această experienţă pozitivă
a fost dezvoltată şi replicată, iar în 2001, Ministerul Educaţiei a înfiinţat postul de
mediator şcolar ca o poziţie didactică de sprijin, ceea ce înseamnă că acum se pot
aloca fonduri din bugetul central. Mediatorul şcolar joacă un rol important în
stabilirea şi asistarea comunicării dintre şcoală şi familie, facilitând în acelaşi timp
înscrierea şi frecventarea şcolii a copiilor defavorizaţi.
Directorii de şcoli au rolul fundamental de a facilita elaborarea unei viziuni
comune şi de a coordona procesul de punere în practică a acesteia. Directorii de
şcoli pot deveni agenţi ai schimbării şi pot duce la transformarea şcolilor în spaţii
prietenoase pentru copii. De aceea, este extrem de important ca ei să fie pregătiţi
să abordeze abandonul şcolar chiar din interiorul şcolii.
Pentru a spori participarea la educaţie a copiilor vulnerabili, inclusiv a celor romi,
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şi pentru a încuraja participarea lor la învăţământul preşcolar ca o precondiţie a
prevenirii abandonului şcolar, o activitate importantă pe parcursul campaniei de doi
ani va fi formarea de către Ministerul Educaţiei a 220 de mediatori şcolari romi şi a
200 de directori de şcoală.
Mediatorii şcolari vor fi instruiţi pentru a facilita comunicarea dintre familie, şcoală şi
comunitate, în timp ce directorii de şcoală vor fi formaţi pentru a contribui la
transformarea şcolilor în spaţii prietenoase pentru copii.
În urma formării, mediatorii şcolari vor:
– Facilita dialogul dintre şcoală, familie şi comunitate;
– Monitoriza copiii de vârstă preşcolară care nu sunt înscrişi la grădiniţă şi vor
sprijini familiile în demersurile necesare pentru înscrierea copiilor lor;
–Monitoriza copiii de vârstă şcolară care nu au fost niciodată înscrişi la şcoală,
vor găsi soluţii pentru integrarea lor şcolară sau pentru accesul lor la programe
alternative de educaţie;
– Colecta date relevante pentru monitorizarea accesului copiilor la învăţământul
obligatoriu şi le vor transmite şcolilor pentru găsirea de soluţii;
– Identifica problemele educaţionale sau de altă natură ce ar putea afecta
frecventarea şcolii;
– Informa familiile despre rolul şcolii şi prevederile legislative privind
frecventarea şcolii de către copii;
– Informa autorităţile despre orice încălcare a drepturilor copilului.
În urma formării, directorii de şcoală vor:
– Facilita elaborarea unei viziuni comune, vor soluţiona problemele şi vor
coordona procesul de punere în practică a acestei viziuni;
– Acţiona ca un catalizator în comunitate pentru a se asigura că dreptul la
educaţie al fiecărui copil este respectat aşa cum se cuvine;
– Asigura un mediu şcolar sigur şi prietenos pentru toţi copiii, cu un accent pe cei
mai vulnerabili, inclusiv pe cei de etnie romă;
– Asigura resursele necesare şcolii;
– Contribui la formarea de bază a cadrelor didactice şi vor crea o cultură
organizaţională care să faciliteze învăţarea;
– Facilita implicarea părinţilor şi stabilirea unor legături strânse cu comunitatea
pentru atingerea unei rate ridicate de participare a copiilor la educaţie.
Formarea mediatorilor şcolari romi şi a directorilor de şcoli face parte din campania
pentru participarea şcoală lansată de UNICEF în 2010 pentru prevenirea abandonul
şcolar. Aceasta este o campanie ce se va desfăşura pe mai multe paliere, ce vizează în
egală măsură familiile, şcolile şi comunităţile şi are aşadar drept scop creşterea
eficienţei în ceea ce priveşte participarea şcolară a unui număr cât mai mare de copii
neşcolarizaţi. Formarea celor 220 de mediatori şcolari şi a celor 200 de directori de
şcoli vor spori şansele de reinserţie în mediul şcolar al copiilor vulnerabili din cât mai
multe comunităţi. ¢
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Educaţia „la purtător”- cea mai durabilă
investiţie pentru minoritarii romi
de Iulian Stoian,
LL.M., Consultant
Alianţa Civică a Romilor din România

În fiecare an, când începe şcoala, zeci de
mii de părinţi şi bunici sunt cuprinşi de
„febra” înscrierii copiilor şi nepoţilor la
şcoala din cartier. Dacă stăm să reflectăm,
cu toţii sunt interesaţi, în fapt, de „cea mai
bună şcoală din cartier”. Economiile de
peste an sunt revizuite, planificate şi
realocate, o întreagă operaţiune de
marketing este pusă în mişcare în familie,
pentru a găsi cele mai bune ghiozdane,
penare, caiete şi alte rechizite necesare
„bobocului” de orice gen, care îşi va face
familia mândră în careul şcolii în prima zi
UNICEF România / Învăţăm să calculăm: unul dintre
obiectivele proiectului este îmbunătăţirea ratei de
de şcoală. Magazinele de haine sunt atent
participare şcolară în comunităţile rome
inspectate de membrii familiei pentru a
alege „cele mai cele” hăinuţe cu care să-şi
înceapă „cariera” şcolăriţa sau şcolarul familiei...
Un tablou aparent banal, însă pe care cu greu îl putem recunoaşte în totalitate atunci
când vine vorba de familiile de romi. Dar ce-i îndepărtează pe romi de acest tablou?
Înainte de toate, o etichetă nedreaptă aplicată părintelui rom, etichetă „justificată”
prin prisma stereotipurilor şi prejudecăţilor care încă mai persistă în societatea
noastră. Starea de servitute a romilor din perioada sclaviei, politica de asimilare
forţată, cuplată cu cultivarea unui spirit monocultural şi suprimarea oricăror forme de
afirmare a identităţii etnice din perioada comunistă, ori, mai recent, lipsa educaţiei
interculturale şi cultivarea principiului egalităţii de şanse, şi-au pus o amprentă
adâncă asupra mentalităţii societăţii noastre în ceea ce-i priveşte pe romi. Şi, din
păcate, asupra romilor înşişi, care adesea au internalizat stigma...
Nu doar părinţii sunt blamaţi, din nefericire - copilul rom, interacţionând cu semenii
săi, adulţi sau copii, care nu au fost expuşi unei culturi a diversităţii, internalizează
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stigma indusă de societate. Deseori catalogat drept incapabil să facă faţă şcolii, ori
mai puţin inteligent decât copiii majoritari, copilul rom este îndreptăţit să
privească cu reticenţă o şcoală monocoloră, rece, total nepregătită să-l înţeleagă,
să-l implice, să-i stimuleze şi valorifice întreg potenţialul creator, să-l PRIMEASCĂ
în ultimă instanţă...
Însă ce-i aseamănă pe romi cu populaţia majoritară? Cu toţii împărtăşim aceleaşi
trăiri umane, avem aceleaşi aspiraţii „de mai bine” pentru copiii noştri, iar romii
nu tebuie să facă notă discordantă. De decenii aflându-se la marginea societăţii,
preocupaţi să supravieţuiască, romii au internalizat stigma şi au uitat să valorizeze
şcoala la adevăratul ei potenţial. Desigur, lipsa modelelor de succes din
comunitate, a persoanelor realizate prin educaţie reprezintă o altă problemă
căreia trebuie să-i facem faţă cu toţii. De aceea, cu fiecare succes şcolar al fiecărui
copil rom, contribuim la emanciparea acestei minorităţi.
În acest sens, campania „Învăţ pentru viaţă!”, derulată de Alianţa Civică a Romilor
din România, cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF România, vine în sprijinul celor
24 de comunităţi sărace de romi şi răspunde nevoii de a preveni şi reduce
abandonul şcolar.
O atenţie sporită se va acorda sprijinirii copiilor romi care au abandonat ciclul
primar şi gimnazial, prin facilitarea înscrierii acestora la programul educaţional
„Şansa a doua”. Estimăm că, în urma campaniei, un număr cât mai mare de copii
romi din comunităţile ţintă ale proiectului să beneficieze de dreptul fundamental
al copilului - dreptul la educaţie. De asemenea, înaintea înscrierii copiilor la şcoală
ne-am propus să venim şi în sprijinul familiilor copiilor prin organizarea unor
întâlniri comunitare, pe care le-am numit Forumul Părinţilor Romi, prin facilitarea
dialogului dintre membrii comunităţii rome, şcoală şi autoritatea locală.
Părinţii romi vor fi conştientizaţi asupra faptului că trebuie să se implice şi să
joace un rol activ în deciziile şcolii, că au dreptul să fie informaţi şi consultaţi în
ceea ce priveşte programa şcolară. Se vor dezbate teme sensibile, dar actuale,
cum sunt discriminarea, segregarea şcolară pe criteriu etnic ori calitatea slabă a
educaţiei din mediul rural şi cum comunitatea şi scoală, deopotrivă, le pot evita.
Din acest motiv, la Forumul Părinţilor Romi vor fi invitaţi şi directorii şcolilor şi
cadre didactice pentru a prezenta oferta educaţională a şcolii, alături de primar,
medic, mediatorul sanitar şi cel şcolar. Prin astfel de consultări comunitare la
nivel local pledăm pentru o şcoală dinamică, incluzivă, prezentă în şi conectata
mai tot timpul la viaţa comunităţii şi, de asemenea, pentru o comunitate activă a
părinţilor, preocupată de succesul şcolar al copiilor romi.
Conştienţi de dificultăţile financiare cărora trebuie să le facă faţă părinţii, prin
acest proiect dorim să venim şi în sprijinul părinţilor copiilor romi înscrişi la
şcoală. Înaintea deschiderii oficiale a anului şcolar, toţi copiii beneficiari ai acestui
program vor primi câte un ghiozdan cu rechizitele necesare şi a unei jachete. Este
modul nostru, simbolic, de a le fi alături „bobocilor” romi în prima zi de şcoală. ¢
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După inundaţii - reconstrucţia unei
Românii mai trainice
de Debbie Stowe, Consultant UNICEF

„Ce mă fac? Mi-am pierdut casa. Nu mai
am nimic. Mi-au rămas doar hainele de
pe mine. Aş lua-o de la zero, dar sunt
bătrână şi fără putere. Nu am nici măcar
o sticlă cu apă de băut.” Cuvintele femeii

UNICEF România / Reprezentantul UNICEF,
Edmond McLoughney, şi Mihai Tatulici, Realitatea TV,
de vorbă cu sinistraţii

UNICEF România / Echipa UNICEF, voluntară alături de
Habitat pentru Umanitate pentru repararea caselor
inundate din Dorohoi
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din Săuceşti, a cărei casă a fost distrusă
de inundaţiile recente care au devastat
zone întregi din nord-estul României în
iunie 2010, nu pot să nu te impresioneze.
La fel ca şi povestea pompierului care, în
timp ce lucra alături de colegii săi la
operaţiunile de salvare, a aflat că şi casa
lui fusese inundată. Peste 20 de persoane şi-au pierdut viaţa, majoritatea
înecaţi, iar doi, fulgeraţi.
Inundaţiile catastrofale de la sfârşitul lui
iunie au fost provocate de o vreme
capricioasă, judeţul Suceava fiind cel
mai lovit dintre toate regiunile afectate.
Peste o săptămână de ploi abundente şi
de furtuni au urcat nivelul râurilor la
limite periculos de înalte. Mii de oameni
au fost obligaţi să fugă din casele lor.
Inundaţiile au răvăşit zona agricolă a
României, distrugând culturile într-un
moment în care, în ţară, preţurile la
alimente erau în creştere. Câmpurile şi
fermele au fost transformate în mlaştini
aproape peste noapte. Infrastructura din
regiune - drumurile, podurile şi stâlpii de
electricitate - a fost de asemenea
distrusă.
Franţa, Marea Britanie şi Statele Unite au
fost şi ele grav afectate de inundaţii în
acest an. Dar, dacă naţiunile mai înstărite
reuşesc să mobilizeze mai multe resurse
şi să le desfăşoare mai eficient în zonele
sinistrate, ţările mai puţin dezvoltate
depun eforturi enorme pentru a-şi proteja pământurile şi populaţia de furia
naturii. În nord-estul României au fost
instalate nişte structuri rudimentare de

protecţie, cu saci de nisip folosiţi
pentru a stăvili puterea apelor, fără a
reuşi însă să oprească revărsarea
acestora.
Autorităţile au răspuns cum au putut
mai bine, având în vedere restricţiile
bugetare datorate crizei economice.
Costurile de curăţare după inundaţii au
fost estimate la 60 de milioane de euro.
Autorităţile locale, armata şi poliţia
s-au deplasat imediat pentru a oferi
ajutor, sub formă de pături, alimente şi
apă, şi au început operaţiunile de
reparare şi reconstrucţie a caselor
distruse. Preşedintele Traian Băsescu şi
Primul-ministru Emil Boc s-au aflat
printre oficialităţile ce au vizitat regiunile afectate.
La costurile financiare se adaugă
numărul victimelor, pe măsură ce
oamenii, care au pierdut persoane
dragi, case şi animale şi au văzut
locurile în care au trăit şi au muncit
înghiţite de ape în decursul a câteva
ore, încearcă să îşi revină din experienţa traumatizantă prin care au trecut
şi să îşi vadă în continuare de viaţă - fie
în alte locuri, fie în oraşele şi satele lor
predispuse la inundaţii, conştienţi că
apele ar putea reveni oricând.
Cu sprijinul donatorilor săi, UNICEF s-a
mobilizat pentru a oferi ajutor oamenilor din zonele afectate. Răspunsul
UNICEF s-a desfăşurat în mai multe
etape. Prima o reprezintă analiza
situaţiei, un proces ce a presupus
colectarea şi folosirea datelor din surse
diferite, pentru a cunoaşte în întregime
am-ploarea şi detaliile dezastrului,
permi-ţând realizarea unor eforturi de
ajuto-rare bine orientate. A urmat apoi
răspunsul imediat sub forma asistenţei
psihologice oferite celor mai grav
afectate comunităţi din Dorohoi,
Pătrăuţi, Suceviţa şi Săuceşti. Crearea

unui mediu sigur pentru copii, inclusiv
a unor spaţii adecvate pentru ei, era o
prioritate.
În general, copiii sunt cel mai grav
afectaţi de dezastrele de acest tip. Cea
de-a treia fază a eforturilor umanitare o
presupun activităţile ludice organizate
de specialişti din domeniul protecţiei
copilului pentru a reduce efectele traumelor suferite de copiii din regiune şi
pentru a permite recuperarea lor din
punct de vedere psihologic. Sprijinul
psihosocial este integrat în răspunsurile ce ţin de educaţie şi de protecţie.
Profesorii din zonă sunt instruiţi pentru
a detecta orice simptom al afecţiunilor
de stres post-traumatic.
În urma intervenţiei lor au fost identificaţi 484 de copii din Dorohoi şi din
patru comunităţi din judeţul Suceava:
Dărmăneşti, Dorneşti, Pătrăuţi şi Suceviţa care au primit pachete cu produse
de igienă. UNICEF a contribuit şi la
reabilitarea şi dotarea cu mobilier a
unora dintre unitaţile şcolare cele mai
afectate şi a oferit rechizite pentru
2,200 de copii de vârstă preşcolară şi
şcolară.
Şcolile şi educaţia se află şi ele în
centrul următoarei faze din planul de
intervenţie al UNICEF. Profesorii care
au beneficiat de formare după inundaţiile din 2008 au fost 'reactivaţi'
pentru a-şi ajuta comunităţile locale.
Şcolile sunt evaluate şi primesc ajutoare acolo unde este cazul.
În continuare, accentul trece de la general la particular pentru a se asigura
că cei mai vulnerabili copii frecventează şcoala cu regularitate, o cauză
pentru care UNICEF se luptă la nivel
naţional, şi care este detaliată într-un
alt articol al acestui buletin. În final, se
vor repara 50 de case din Dorohoi,
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partenerii de telecomunicaţii
ai UNICEF, iar BRD - Groupe
Société Générale, partenerul
său strategic.

UNICEF România / Eugen Crai de la UNICEF ajută la distribuirea
unor ajutoare atât de necesare în Dorohoi

judeţul Botoşani. Am avut în vedere în
special familiile monoparentale şi cele
cu mulţi copii.
O criză oferă şi oportunităţi şi se speră ca
prin eforturile depuse de UNICEF şi de
partenerii săi, comunităţile - unele dintre
cele mai sărace din Uniunea Europeană să fie în final reconstruite la un nivel mai
bun decât cel la care se situau înainte de
inundaţii.
Alături de UNICEF, în realizarea acestor
intervenţii se află Direcţiile de Asistenţă
Socială şi Protecţie a Copilului
(DGASPC), Prefectura, Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă
(IGSU), ONG-uri: CRIPS, SPAS, SOS
Satele Copiilor, Inspectoratele Şcolare
Judeţene, Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, Alianţa Civică a Romilor şi
Habitat pentru Umanitate. Orange,
Vodafone, Cosmote şi Romtelecom sunt
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Ca de obicei, nimic din toate
acestea nu s-ar fi putut realiza
fără compasiunea şi sprijinul
publicului şi ale companiilor
donatoare, care au oferit o
parte din resursele lor într-un
gest mărinimos de solidaritate
pentru compatrioţii sinistraţi,
ca răspuns la o campanie
media desfăşurată de Realitatea TV, partenerul de strângere de fonduri al UNICEF.
650.000 de euro este suma
strânsă pentru persoanele
afectate de inundaţii.

Peste 200.000 de persoane au donat
pentru sinistraţi. Campania a beneficiat
şi de sprijinul unui număr mare de companii şi organizaţii, precum: Fundaţia
Romtelecom pentru Români, Amgen,
BRD - Groupe Société Générale,
GDF SUEZ Energy România, Tractebel
Engineering, Carrefour, OMV Petrom,
Fundaţia Vodafone, SIF Moldova,
Grupul Industrial de Componente,
Anvergo, Romanian Trade Garments, FIN
EXPERT, Konsta Splendid şi DIGITAL IT
CONSULT.
Deşi apele s-au retras acum, drumul spre
reconstrucţie al comunităţilor devastate
din nord-estul României nu se opreşte la
repararea caselor şi a fermelor. Totuşi,
prin eforturile şi experienţa partenerilor
şi cu generozitatea donatorilor, comunităţile afectate speră să poată privi spre
un viitor mai bun. ¢

Porsche Finance Group Romania - partener UNICEF
pentru crearea Centrului de Resurse pentru Părinţi şi Copii
Scopul principal al cursurilor de educaţie
parentală este acela de a încuraja părinţii
să-şi analizeze mai atent viaţa şi modul în
care relaţionează cu copiii lor, descoperind mai multe modalităţi de a
interacţiona cu aceştia, pentru a putea
face cele mai bune alegeri pentru
familiile, respectiv pentru copiii lor.

Holt România / Desenul contribuie la dezvoltarea
abilităţilor artistice

Porsche Finance Group România a contribuit, în calitate de partener unic, la
deschiderea primului Centru de Resurse
pentru copii şi familii din oraşul
Medgidia. Acest centru le va oferi părinţilor posibilitatea de a-şi îmbunătăţi
cunoştinţele şi practicile de creştere a
copilului prin intermediul cursurilor de
educaţie parentală.
Kurt Leitner, CEO Porsche Finance Group
România a declarat: „Susţinem parteneriatele pe termen lung - fie că vorbim de
cele cu clienţii, partenerii sau mediul
extern şi comunitatea locală. Considerăm
că rolul nostru depăşeşte sfera afacerilor
şi credem în valorile de familie. De aceea
am hotărât să încheiem un parteneriat cu
UNICEF pentru înfiinţarea primului
Centru de Resurse pentru Părinţi şi Copii,
în municipiul Medgidia”.
Compania, care oferă servicii financiare
integrate pentru achiziţionarea autovehiculelor concernului Porsche, a oferit o
finanţare de 25.000 EUR reprezentând
atât costurile de renovare a spaţiului
dedicat desfăşurării proiectului, cât şi
cele pentru achiziţionarea materialelor
necesare şi cheltuielile aferente perioadei
în care se desfăşoară cursurile.

Programul, lansat pe 31 mai 2010, în
parteneriat cu Holt România, porneşte de
la premiza potrivit căreia educaţia părinţilor este necesară, atât în beneficiul
copiilor cât şi pentru dezvoltarea şi emanciparea socială a persoanei. Astfel, în
cadrul acestor întâlniri, părintele este
valorizat ca persoană dincolo de rolul
parental pe care îl are în viaţa de zi cu zi.
Printr-o mai bună cunoaştere de sine în
noul rol de părinte, cursanţii sunt sprijiniţi să se simtă mai puternici şi confortabil, pentru a acorda atenţia necesară
dezvoltării armonioase a copiilor lor.
În perioada martie-iulie 2010, noul centru
a găzduit opt cursuri de educaţie
parentală - fiecare cuprinzând 8 sesiuni
conform modelului Holt - „Cum să
devenim părinţi mai buni”. Până în
prezent, 86 de mămici au beneficiat de
aceste cursuri şi peste 180 de copii au
beneficiat de program. ¢

Holt România / Copii jucându-se bucuroşi la Centrul
de Resurse pentru Părinţi şi Copii din Medgidia
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UNICEF şi Kaufland România parteneriat
pentru educaţia
parentală

UNICEF România / Giacomo Pirozzi /
O mamă îşi ajută fiica să înveţe să scrie

Kaufland România sprijină în acest an proiectul de interes comunitar „Educaţia
parentală” derulat de UNICEF în parteneriat cu Holt România şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Proiectul promovează un tip nou de servicii comunitare de prevenire a situaţiilor de
risc pentru copii şi familiile lor. Cursurile cu părinţii, model Holt „Cum să devenim
părinţi mai buni” promovează o abordare pozitivă a creşterii şi disciplinării copiilor
adresându-se în mod specific factorilor care contribuie la abuzare şi neglijare,
inclusiv lipsa informaţiilor şi abilităţilor de părinte sau caracterului nepotrivit al
acestora, respectului scăzut faţă de sine însuşi, sentimentului de izolare, aşteptărilor
nerealiste şi înţelegerii greşite a dezvoltării copilului şi a rolului de părinte.
În cadrul iniţiativei, 150 de profesori şi diriginţi vor fi formaţi ca educatori parentali
urmând ca apoi să susţină cursurile de educaţie parentală cu 1.500 de părinţi.
Proiectul se va desfăşura în 18 judeţe din România. Kaufland este prezent în 16 din
aceste judeţe.
A fi părinte de adolescent poate fi o provocare la fel de mare ca şi creşterea unui
copil de 5 ani, după cum constată orice părinte. În consecinţă, sfaturile, îndrumarea şi
sprijinul sunt binevenite oricând, iar cursurile pentru părinţi sunt concepute pe
măsură.
Permanent sunt explorate noi modalităţi şi mijloace prin care să se ofere părinţilor
mai multe oportunităţi de a obţine cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a
asigura dezvoltarea optimă a copiilor lor. Aceasta reprezintă un drept al copilului şi
pune bazele unui viitor mai bun pentru fiecare individ, familie şi comunitate. ¢
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2,4 milioane

de vaccinuri
antitetanos
donate în 2010

Campania „1 pachet = 1 vaccin” a beneficiat şi în acest an de susţinerea
părinţilor din întreaga ţară. Astfel, peste 2,4 milioane de vaccinuri antitetanos
au fost donate în 2010 de Pampers către UNICEF, acestea adăugându-se celor
peste 2 milioane de vaccinuri donate cu 2 ani în urmă în România, în cadrul
campaniei împotriva tetanosului neonatal.
Campania „1 pachet = 1 vaccin” demarata în urmă cu 4 ani la nivel global,
urmăreşte eliminarea tetanosului neonatal din ţările afectate de această
maladie. Deşi eliminat în statele dezvoltate, inclusiv în România, prin
campanii de vaccinare, în zonele sărace din Africa, Asia, America Latină, din
regiunea Pacificului precum şi din alte colţuri ale lumii, tetanosul matern şi
neonatal reprezintă un real pericol. Peste 140.000 de bebeluşi şi aproximativ
30.000 de mame îşi găsesc sfârşitul anual din cauza maladiei. Majoritatea
mamelor din ţările defavorizate au un venit mai mic de 3 RON pe lună.
Sărăcia cu care se confruntă, împreună cu practicile şi condiţiile de igienă
precare în care au loc naşterile sunt un teren favorabil răspândirii tetanosului
neonatal. Doar un simplu vaccin ce costă doar 0,07 USD, poate salva viaţa
unui bebeluş.
Pentru a pune capăt suferinţelor celor mici şi pentru a ajuta mămicile să-şi
protejeze bebeluşii de această maladie necruţătoare, România s-a alăturat în
anul 2008 iniţiativei Pampers UNICEF „1 pachet = 1 vaccin”. Mai exact, prin
acest proiect, la fiecare pachet de scutece sau şerveţele umede vândute, care
poarta însemnele campaniei, Pampers donează către UNICEF suma necesară
achiziţionării unui vaccin antitetanos.
Numeroase personalităţi precum Andreea Marin Bănică (Ambasador al
Bunăvoinţei pentru UNICEF în România), Ştefan Bănică Jr., Nico, Analia Selis,
Nicola, Andra, Anca Ţurcaşiu, Chris Simion şi-au unit forţele alături de
Pampers, UNICEF şi români din întreaga ţară, pentru a ajuta la salvarea a
milioane de vieţi şi în acest an.
Pampers şi UNICEF mulţumesc tuturor celor care au făcut posibilă continuarea luptei împotriva tetanosului şi au demonstrat astfel că dragostea şi
umanitatea nu are graniţe, iar zâmbetul şi viaţa unui copil merită orice efort.
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Haiti după şase luni:
ridicând din ruine
o ţară mai puternică
de Debbie Stowe, Consultant UNICEF

La şase luni de la cutremurul devastator de 7 grade
magnitudine care a provocat şi mai multă suferinţă în Haiti,
subiectul a ieşit de mult de pe radarul presei, fiind înlocuit cu
dezastre mai recente, cum ar fi inundaţiile din Pakistan. Dar,
cu toate că drama clădirilor prăbuşite şi a pericolelor imediate
de izbucnire a unor epidemii au scăzut în intensitate, iar
privirea lumii este îndreptată acum spre o altă direcţie, viaţa
în Haiti este departe de a fi revenit la normal. Şi având în
vedere dificultăţile cu care se confruntă statul din Caraibe
înainte de seism, chiar şi acea 'stare de normalitate' nu
reprezenta nici pe departe un mediu adecvat pentru copiii din
Haiti, însumând aproape jumătate din populaţia ţării.

UNICEF / LeMoyne / Elevi la oră într-o
clasă-cort oferită de UNICEF

UNICEF / Ramoneda / Fete primind rechizite
oferite de UNICEF într-o sală de curs
temporară realizată într-un parc
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UNICEF, una dintre principalele agenţii umanitare implicate în
operaţiunile de după cutremur, a realizat un raport de progres
cu ocazia împlinirii a şase luni de la cutremur. Documentul
prezintă nu doar realizările de până acum, ci şi nevoile
stringente identificate pe măsură ce Haiti depune eforturi să
devină o ţară demnă pentru copii.
Este o mare provocare. Ca întotdeauna, adevărata amploare a
suferinţelor este cel mai edificator exemplificată prin
poveştile personale ale supravieţuitorilor şi victimelor.
Ajunge însă să aruncăm o privire numai asupra cifrelor, care
sunt şocante. Aproximativ 220.000 de vieţi pierdute. 1,6
milioane de persoane strămutate (echivalentul populaţiei din
Manhattan), din care jumătate se estimează că sunt copii.
300.000 de răniţi, 4.000 de persoane şi-au pierdut o mână sau
un picior. Milioane de privitori, mişcaţi de imaginea
catastrofei umanitare ce se derula pe micile lor ecrane, pe
calculator sau în ziare, au contribuit la eforturile de ajutorare.
Vestea bună este că, după jumătate de an, nu s-a înregistrat o
creştere a ratei de subnutriţie şi nici epidemii majore. Însă,
Haiti nu a ieşit complet din pericol. Lansarea raportului
coincide cu începutul în Haiti a sezonului de uragane, deseori
devastatoare, care ameninţă să anuleze multe din realizările
fragile. În 2008, peste 800.000 de persoane au fost afectate de
uragane şi furtuni tropicale. În plus, se estimează că peste
100.000 de persoane din 84 de locaţii evaluate din capitala
Port-au-Prince sunt vulnerabile la pericolele reprezentate de
ploi, cum ar fi inundaţii sau alunecări de teren. La ora actuală,

doar 7.000 dintre ei au fost evacuaţi spre zone
mai sigure.
Mai există şi alte riscuri. Locuinţele improvizate
care îi adăpostesc pe cei ce şi-au pierdut casele
în timpul cutremurului ar putea, dacă nu sunt
demolate, să se transforme în noi ghetouri
urbane. În aceste locuri, 145 de persoane în
medie folosesc la comun o latrină, ceea ce
reprezintă un pericol pentru sănătate şi
salubritate. Se estimează că jumătate de milion
din copiii ţării sunt extrem de vulnerabili şi au
nevoie de asistenţă în domeniul protecţiei
copilului.
În plus, rămân valabile bineînţeles problemele
care existau şi înainte. Copiii şi femeile din
Haiti trăiesc şi azi în condiţii inacceptabile, fără
suficientă apă sau acces la salubritate
adecvată. Copiii sub cinci ani sunt în continuare expuşi la boli ce pot fi prevenite prin
vaccinare, iar copiii mai mari nu merg la şcoală
şi sunt vulnerabili la violenţă fizică şi sexuală,
exploatare şi trafic de minori. Tinerii şi
adolescenţii nu se pot bucura de oportunităţile
considerate absolut normale de către tinerii din
alte părţi ale lumii.
Însă provocările nu trebuie să umbrească
progresele semnificative înregistrate graţie
eforturilor comune ale guvernului din Haiti,
ONU, comunităţii internaţionale şi ale populaţiei din Haiti. Efortul comun fără precedent
depus de agenţiile umanitare, finanţat cu
generozitate de oameni din lumea întreagă, a
obţinut deja rezultate tangibile.
În momentul de faţă, 330.000 de persoane au
acces la apă potabilă în fiecare zi şi peste
275.000 de copii au fost imunizaţi împotriva
celor mai importante boli ce pot fi prevenite
prin vaccinare. Copiii între nouă luni şi şapte
ani sunt vaccinaţi împotriva unor boli ce pot
provoca moartea şi primesc suplimente de
vitamina A, în cadrul unei campanii extinse de
imunizare.

instalate care servesc ca spaţii pentru şcoli
pentru 155.000 de elevi. Acest lucru marchează un progres semnificativ faţă de acum
trei luni, când UNICEF tocmai livra primele
200.000 din cele 720.000 de ghiozdane cu
rechizite. La acel moment, 900 de şcoli-cort de
care beneficiază peste 90.000 de copii
fuseseră instalate împreună cu Salvaţi Copiii.

Spaţiile pentru copii oferite de UNICEF au
ajuns la un număr de 225, bucurându-se de
ele 62.800 de copii (faţă de 80 de astfel de
spaţii acoperind nevoile a 55.000 de copii la
trei luni după cutremur). Între timp, agenţia
continuă să coordoneze comisiile pe Nutriţie,
Educaţie (împreună cu Alianţa Salvaţi Copiii),
Apă, Salubritate şi Igienă, şi subcomisia pe
Protecţia Copilului. Alături de Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), UNICEF
coordonează Grupul de Lucru din domeniul
Violenţei împotriva Femeii şi conduce
împreună cu Organizaţia Internaţională pentru
Migraţie Grupul de Suport Psihosocial şi de
Sănătate Mentală.
UNICEF îşi continuă acţiunile în regiunea
afectată, pentru a depăşi provocările unice
prezentate într-o ţară în care întreaga administraţie s-a prăbuşit după dezastru. În mod
cert, Haiti are un drum lung de parcurs. Dar
colaborarea cu agenţiile, publicul şi organizaţiile active în teren, dublată de bunăvoinţa
şi generozitatea oamenilor din lumea
întreagă, dă speranţa că schimbările treptate,
realizate lună de lună, pot contribui la
construirea unui Haiti mai puternic şi a unei
ţări cu adevărat demne pentru copii.
La momentul publicării acestui buletin informativ, în Haiti a izbucnit o epidemie de holeră,
fiind confirmate peste 3.000 de cazuri. ¢

În ce priveşte nutriţia, 126 de programe
ambulatorii de nutriţie terapeutică şi 28 de
centre de stabilizare oferă asistenţă vitală
copiilor subnutriţi, în comparaţie cu doar 8
centre de tratare a subnutriţiei acute ce
funcţionau în urmă cu trei luni.
În timp ce se acoperă nevoile imediate, atenţia
este îndreptată spre obiective pe termen lung,
cum este educaţia. Raportul de şase luni arată
că 185.000 de copii au primit materiale
educative de bază şi 1.297 de corturi au fost

UNICEF / Markisz / Fotbalistul Lionel Messi,
Ambasador al Bunăvoinţei pentru UNICEF, în vizită
la copiii din Haiti
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