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Proiect Educaţional
Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei
asupra copiilor şi tinerilor
Proiect național de conștientizare, consultare și participare a copiilor și
tinerilor la prevenirea tuturor formelor de violență exercitate asupra lor în
familie, școală, comunitate
Argument
Într-o societate afectată de o multitudine de probleme de ordin economic, financiar sau
educaţional, problematica violenţei asupra copilului reprezintă un fenomen cu un grad de
răspândire ce nu poate fi neglijat, a cărui abordare de o manieră complexă şi coordonată va trebui
să asigure o protecţie reală şi adecvată a fiecărui copil, indiferent de mediul său de provenienţă.
Astfel, violenţa asupra copilului a ajuns să îmbrace un număr mare de forme, care nu de
puţine ori, pe fondul absenţei unei informări adecvate a publicului larg, pot fi trecute cu vederea
sau nerecunoscute ca reprezentând manifestări menite să aducă atingere integrităţii fizice sau
psihice a copilului.
În conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu prin
violenţă împotriva copilului se pot înţelege diversele forme de abuz fizic, verbal, emoţional,
sexual, neglijare, exploatare economică/ exploatare prin muncă, exploatare sexuală, răpire şi/sau
dispariţie, migraţie în situaţii de risc, trafic, violenţă prin internet ş.a, raportându-se la toate
mediile cu care copilul se află în relaţie: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie,
medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/ detenţie, internet, mass-media, locuri de
muncă, medii sportive, comunitate.
Statisticile în domeniu1 arată cifre îngrijorătoare în ceea ce priveşte numărul de cazuri de
copii afectaţi de acest fenomen, în ajutorul copilului și familiei fiind chemate şcoala, instituțiile
de protecție, organizațiile non-guvernamentale.
Federația Internațională a Comunităților Educative, secțiunea România (FICE
Romania), organizație profesională non-guvernamentală, non-profit, afiliată ECOSOC (Consiliul
Economic și Social al Uniunii Europene), activează din anul 1990 în domeniul promovării
drepturilor copilului, inclusiv al accesului la o educație adecvată a copiilor din toate mediile
sociale și din toate zonele României.
În calitate de promotor și susținător al promovării și respectării drepturilor copiilor din
România, începând cu anul școlar 2012-2013, FICE România a creat cadrul de participare a
copiilor și tinerilor din școli, centre de plasament, a specialiștilor în educație, sănătate, protecția
copilului, etc. la amplul proces de conștientizare, consultare, colaborare și participare inițiat de
Fundaţia Summitul Femeilor Lumii (World Women Summit Fundation), Geneva.
Începând cu anul 2011, Fundaţia Summitul Femeilor Lumii, partenerul FICE România în
direcția prevenirii oricăror forme de abuz sau neglijare a copilului, a stabilit cadrul acțional al acestei
ample campanii, propunând teme care, cel puțin în România, au avut un impact deosebit asupra
populației școlare, cadrelor didactice, celorlalți specialiști în domeniul educației.
1

Site-ul Autoritatății Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, http://www.copii.ro/statistici
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Astfel, temele abordate până în acest an au fost:
în 2011 – Pedepsirea corporală a copilului;
în 2012 – Implicarea copiilor în conflicte armate;
în 2013 – Pornografia infantilă;
în 2014 – Adicțiile și consumul de substanțe ilicite în rândul copiilor și tinerilor;
în 2015 – Bullying-ul și hărțuirea în mediul școlar.

-

Anul acesta, Fundaţia Summitul Femeilor Lumii a stabilit ca temă a campaniei practicile
tradiționale dăunătoare pentru copii. În România se pot aborda teme precum practicile religioase
inadecvate copiilor (posturi îndelungate, exorcizări, etc.), logodirea sau căsătoriile timpurii ale
copiilor (în unele comunități de romi), abuzurile emoționale generate de preferințele, în anumite
comunități, pentru copiii de sex masculin, etc., la care se pot adăuga alte teme de interes specific
(copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, proliferarea actelor cu caracter penal comise de copiii
care nu au răspundere penală, prevenirea consumului de droguri și a traficului de persoane,
exploatarea copiilor, discrimarea pe criterii etnice, de sănătate sau dizabilitate, abuzul asupra
copilului, violența în mediul școlar și societal, stresul școlar, etc.).
Următoarele teme anuale ale campaniei (anunțate de WWSF pe site-ul
http://www.woman.ch/index.php/en) vor aborda problematici precum:
Abuzul sexual asupra copilului;
Neglijarea;
Munca/exploatarea copilului;
Traficul în rândul copiilor și tinerilor;
Copiii străzii;
Discriminarea bazată pe criterii de sănătate (HIV-SIDA, ADHD, alte forme de patologii);
Pericolele comunicării virtuale;
Justiția pentru minori,

-

▪
▪
▪

Legislaţie în vigoare (în România):
Legea Educaţiei Naţionale, Legea 1/2011;
Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 49 /2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind
prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă
asupra copilului şi violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară
şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare
prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi
victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state

Scopul proiectului (campaniilor)
Proiectul îşi propune să pregătească copiii, părinţii şi cadrele didactice să recunoască
formele de abuz (inclusiv prin intermediul comunicării online) şi neglijare, trafic de persoane,
consum de droguri sau alte substanţe ilicite, etc. şi să intervină, alături de alţi specialişti în
educaţie şi sprijinirea copiilor (psihologi, medici, asistenţi sociali, sociologi, etc.) în prevenirea
acestor forme de atentare la viaţa, siguranţa şi securitatea copiilor, să adune opiniile cadrelor
didactice şi ale altor specialişti în forme ştiinţifice care ulterior să genereze o serie de propuneri
adresate autorităţilor şi decidenţilor în domeniul educaţiei, a protecţiei copilului şi familiei.
De asemenea, constituie un bun prilej stimularea creativităţii inovatoare, dezvoltarea
parteneriatelor în vederea realizării proiectelor şi programelor europene.
Obiective
▪ Formarea continuă a cadrelor didactice pentru integrarea eficientă a învăţământului
românesc în context european şi pentru înţelegerea particularităţilor psiho-sociale ale
copiilor/educabililor;
▪ Dezvoltarea de strategii la nivelul şcolilor pentru prevenirea abuzurilor asupra copiilor;
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▪ Dezvoltarea de parteneriate active care să vizeze realizarea de acţiuni de prevenire a
abuzurilor şi neglijării copiilor;
▪ Formarea unei atitudini suportive, la nivel de comunitate (şcolară, educaţională,
socială) faţă de copiii care au suferit diverse forme de abuz sau neglijare, care au unul sau ambii
părinți la muncă în străinătate, care au experimentat forme de trafic sau consum de substanţe
ilicite, etc.;
▪ Favorizarea comunicării reale, asertive între copii şi cadre didactice, în scopul
identificării timpurii a formelor de abuz sau neglijare la care sunt supuşi aceştia;
▪ Favorizarea exprimării artistice a copiilor (prin desene, colaje, eseuri, compuneri,
teatru-forum, etc.) în domenii sensibile ale realităţii sociale (consum de droguri şi alte substanţe
ilicite, trafic de persoane, abuz sau neglijare, plecarea părinților la muncă în străinătate, etc.).
Durata proiectului/campaniei
Campania 19 Days se va desfăşura anual, în perioada 1-19 noiembrie, reperele
temporale ale manifestării didactico-ştiinţifice fiind generate de două date semnificative în
abordarea holistică a prevenirii abuzurilor asupra copiilor, 19 Noiembrie fiind declarată Ziua
internaţională de prevenire a abuzului asupra copilului iar 20 Noiembrie fiind Ziua
internațională a drepturilor copilului.
Aplicant
FICE România, cu sediul în București, str. Banul Udrea 4, bl. G8, sc. 1, ap. 16, Sector 3,
Bucureşti, cod 74292, e-mail: fice.romania@yahoo.com, tel/fax: +40213300812, mobil 0722
464638.
Parteneri interni
▪ Ministerul Educației Naționale;
▪ Agenția Națională Antidrog;
▪ Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane;
▪ Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (prin
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție);
▪ Asociația Comunelor din România;
▪ Asociația Directorilor din DGASPC-uri, AD-DGASPC;
▪ Revista ”Tribuna Învățământului”
Parteneri internaţionali
▪ World Women Summit Fundation, Geneva
Coordonatori campanie
▪ Prof. Toma Mareș, președintele FICE România;
▪ Prof. univ. dr. Sorin Ivan, decan, Facultatea de Științe Sociale și Politice,
Universitatea Titu Maiorescu, București;
▪ Prof. univ. dr. Ioan Neacșu, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației,
Universitatea din București;
▪ Cătălina Chendea -MEN
▪ Sociolog Dr. Eugen Simion, șef serviciu în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, profesor la Școala Postliceală Sanitară Piatra
Neamț
▪ Dumitru Dumitru-ANA
▪ Adina Codreş-ANPCDA
▪ Sergiu Ţâra-Asociaţia Comunelor din România
Grup ţintă
▪ cadre didactice din învăţământul preuniversitar, psihologi, medici, asistenţi sociali;
▪ copii din învǎţǎmântul preuniversitar (preşcolar, primar, gimnazial, liceal)
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Desfășurarea campaniilor anuale
În fiecare an, în perioada iunie-iulie, Fundaţia Summitul Femeilor Lumii (World Women
Summit Fundation, Geneva) transmite către FICE România kit-ul de prezentare a campaniei, care
conține recomandări pentru derularea unor acțiuni specifice, extrase din articole științifice, modele
de logo-uri care se pot folosi în producțiile grafice sau artistice ale copiilor.
FICE România prelucrează aceste ghiduri orientative și le transmite filialelor FICE din țară
și inspectoratelor școlare pentru a fi făcute cunoscute unităților școlare iar cele care doresc să se
înscrie în campanie completează fișa de înscriere (prevăzută în anexă)
și o transmit către
comitetul de organizare al Campaniei 19 Zile din cadrul FICE România împreună cu un program
al acțiunilor cu care doresc să se înscrie în campanie (producții ale copiilor, simpozione, mese
rotunde, dezbateri locale sau regionale, utilizarea resurselor media locale, etc).
Pe măsură ce activitățile se derulează (în perioada 1-19 noiembrie), se transmit către
comitetul de organizare informații cu privire la desfășurarea acestora (fotografii de la acțiuni,
filmulețe sau spoturi de prevenire, fotografii ale ”colțurilor”/panourilor cu lucrările copiilor
expuse în școală, texte ale unor declarații de presă, articole din ziare, etc.) care se postează pe
platforma special concepută de către WWSF și FICE România și care vor constitui și elementele
de bază ale raportelor de țară care vor fi întocmite și transmise către Geneva. După încheierea
fiecărei campanii 19 Zile, Fundaţia Summitul Femeilor Lumii publică Raportul global al campaniei
pe pagina specifică a acesteia, (http://19days.woman.ch/index.php/en/global-reports).
Precizăm că în Campania 19 Zile 2016 (dedicată prevenirii obezității infantile și promovării
unui stil de viață, inclusiv alimentar, sănătos) au participat peste 450 de unități școlare, 150000 copii
și 7000 specialiști (cadre didactice, psihologi, medici, etc.).
Rezultatele manifestării ştiinţifice precum şi creaţiile artistice ale copiilor vor fi
popularizate şi pe site-ul Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative, FICE România, în
revista Tribuna Învăţământului şi/sau în media locală.

Argumente/repere orientative pentru Campania 2017
Practici tradiționale dăunătoare pentru dezvoltarea copiilor
Scopul Campaniei 2017 este de a conștientiza asupra unor forme de practici tradiționale
(inclusiv culturale) care sunt dăunătoare copiilor și de a identifica căi de acțiune pentru limitarea
acestora. Accentul se va pune, în România, pe conștientizarea asupra riscurilor unor practici
religioase inadecvate copiilor (posturi îndelungate, exorcizări, alte ritualuri de ”îndepărtare a
duhurilor rele”, etc.), a ”logodirii” sau căsătoriilor timpurii ale copiilor (în unele comunități de
romi) precum și abuzurile emoționale generate de preferințele, în anumite comunități, pentru
copiii de sex masculin.
De asemenea, în școli pot fi derulate și acțiuni care să vizeze cadrul general de prevenire a
abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor (de exemplu, campanii de prevenire a
consumului de substanțe ilicite, a traficului de persoane, a bullying-ului, a abuzului și neglijării,
etc.).
Precizări organizatorice
Înscrierile pentru campanie se vor face până la data de 31 octombrie a fiecărui an, inclusiv
2017, pe baza formularului de înscriere, prezentat în anexă, care va fi expediat pe adresa de email a FICE România (fice.romania@yahoo.com, ficeromania@hotmail.com) ,
Persoane de contact:
Toma Mareș, e-mail: fice.romania@yahoo.com, ficeromania@hotmail.com,
0722 464638, Eugen Simion, e-mail: eugen10simion@yahoo.com, tel. 0733 083336.
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tel.

Taxa de participare
Nu se percep taxe de participare la campanie.

Preşedinte FICE România,
Prof. Toma Mareş

FICE România este o organizaţie neguvernamentală a profesioniştilor în educaţie şi în asistenţă socială, care
apără drepturile copiilor, îndeosebi ale celor aflaţi în dificultate, şi este membră a FICE (Federaţia Internaţională a
Comunităţilor Educative), organizaţie cu statut consultativ UNESCO, ECOSOC şi Consiliul Europei. FICE România a
fost înfiinţată în 1990.
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Anexa
Fişa de înscriere
Proiect Educaţional

Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei
asupra copiilor şi tinerilor

Numele şi prenumele coordonatorului
Telefon: fix/mobil .........................................E-mail:……………………………………...........
Adresa şcolii/instituţiei ……………………................................................................................
Telefon ..........................................................E-mail:…………………………………...............
Localitatea ...........................................................judeţ/sector......................................................
Scurtă descriere a acțiunilor propuse
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Semnătura.................................

Data: ......................

FICE România este o organizaţie neguvernamentală a profesioniştilor în educaţie şi în asistenţă socială, care
apără drepturile copiilor, îndeosebi ale celor aflaţi în dificultate, şi este membră a FICE (Federaţia Internaţională a
Comunităţilor Educative), organizaţie cu statut consultativ UNESCO, ECOSOC şi Consiliul Europei. FICE România a
fost înfiinţată în 1990.
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