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Salvaţi Copiii România dezvoltă în 2009 un centru specializat pentru copiii şi
adolescenţii cu tulburări de anxietate
Organizaţia Salvaţi Copiii România va implementa în anul 2009, proiectul „Centrul specializat
pentru copii şi adolescenţi cu tulburări anxioase”, finanţat prin Programul Phare “Suport pentru
dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală şi dezinstituţionalizarea persoanelor cu
probleme de sanatate mintala”, Componenta B – Dezvoltarea centrelor comunitare de sănătate
mintală.
Proiectul urmăreşte să dezvolte şi să promoveze servicii comunitare de sănătate mintală pentru copii
şi adolescenţi cu tulburări de anxietate (frică, teamă de separare, nelinişte generalizată, atacuri de
panică etc.) precum şi să îmbunătăţească abilităţile profesioniştilor din domeniul sănătăţii mintale în
vederea furnizării de servicii şi programe de intervenţie psihosocială în cazul copiilor şi adolescenţilor
cu tulburări de anxietate.
În lipsa unor studii epidemiologice naţionale, datele referitoare la sănătatea mintală a copilului şi
adolescentului din România sunt obţinute prin raportări estimative la datele europene şi internaţionale
furnizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. La nivel european, 13% dintre copiii de vârstă
preşcolară şi şcolară prezintă o formă a tulburărilor de anxietate: anxietate generalizată,
anxietate socială, diverse fobii, anxietate de separare, atacuri de panică, refuz şcolar, cu
consecinţe negative asupra performanţei şcolare, sănătăţii emoţionale şi calităţii relaţiilor cu
cei din jur.
„Activităţile ce vor fi realizate în cadrul proiectului au ca principal obiectiv dezvoltarea şi pilotarea unui
serviciu nou de prevenţie şi intervenţie în România, disponibil în spaţiul şcolar, prin care copiii şi
adolescenţii care prezintă factori de risc sau care au fost deja diagnosticaţi cu anxietate pot beneficia
de programe eficiente de reducere a riscului de dezvoltare a tulburărilor emoţionale şi a
consecinţelor negative ale acestora” a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al
Organizaţiei Salvaţi Copiii România.
Serviciile preventive şi de intervenţie vor fi furnizate în cadrul Şcolii nr.1, Sfinţii Voivozi din sectorul1,
de către personal specializat care beneficiază de formare de specialitate oferită în cadrul proiectului.
Proiectul derulat de Salvaţi Copiii se adresează copiilor şi adolescenţilor cu tulburări de anxietate şi
familiilor acestora, preconizându-se că 40 de copii şi adolescenţi, împreună cu părinţii lor, vor
beneficia de serviciile de identificare şi intervenţie psihosocială asigurate în Centrul
specializat din cadrul Şcolii Generale nr. 1 „Sfinţii Voievozi” din Bucureşti.
Se estimează că 1000 copii, 100 părinţi şi 100 profesori vor fi informaţi cu privire la prevenirea
implicării copiilor în situaţii de stres sau conflictuale şi în vederea accesării serviciilor comunitare
specializate. Programele informative vor fi derulate de 15 voluntari Salvaţi Copiii.

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele
Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să
construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea
culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească
realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
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În cadrul proiectului vor fi create: un manual de psihoeducaţie pentru profesioniştii care asigură
intervenţia în cazul copiilor şi adolescenţilor – psihologi clinicieni, consilieri şcolari, medici psihiatri; o
broşură pentru părinţi şi profesori, precum şi un pliant de promovare care oferă informaţii de
bază privind tulburările de anxietate, factori de risc şi servicii care pot fi apelate de beneficiari.
De asemenea, 100 de profesionişti - psihologi educaţionali, psihiatri, psihologi clinicieni, asistenţi
medicali, medici de familie şi medici pediatri - din Bucureşti, Tg. Mureş şi Iaşi - vor fi formaţi în
intervenţia specializată în domeniul tulburărilor de anxietate la copii şi adolescenţi.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
Georgeta Păunescu, Coordonator Proiect, Salvaţi Copiii România
Telefon : 0747 021 117
Mail: georgeta_paunescu@salvaticopiii.ro
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi:
cfcu.PHARE@mfinante.ro.

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care
promovează de 18 ani drepturile copilului, în acord cu Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la
Drepturile Copilului. Este membră a Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii, cea mai mare organizaţie
independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 27 de membri şi desfăşoară
programe în peste 120 ţări. Salvaţi Copiii România este implicată în diferite proiecte de educaţie,
protecţie socială şi advocacy pentru copiii din familii sărace, copiii victimă a violenţei, copiii victime ale
exploatării prin munca, copiii străzii, copiii refugiaţi, copiii din comunităţile dezavantajate, copiii cu
dizabilităţi etc., lucrând cu copiii si familiile acestora pentru îmbunătăţirea vieţii lor de zi cu zi şi
crearea unor planuri de viitor. Anual peste 30.000 de copii sunt implicaţi în programele organizaţiei.
Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală pentru a obţine din partea organismelor
guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora să beneficieze toţi copiii.
Pentru mai multe informaţii despre programele Salvati Copiii România vizitaţi www.salvaticopiii.ro
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