Comunicat de presă
800 de copii cu tulburări de comportament vor beneficia anual
de serviciile oferite în cadrul primului
Centru de Educaţie Emoţională şi Comportamentală Salvaţi Copiii
Bucureşti, 03 decembrie 2009 - Salvaţi Copiii inaugurează în Bucureşti primul Centru de
Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii. Noul centru este un proiect
realizat de Salvaţi Copiii România, cu susţinerea financiară a Guvernului Norvegian şi
expertiza profesională a Salvaţi Copiii Norvegia. Proiectul beneficiază de parteneriatul
încheiat cu Banca Comercială Română, care pune la dispoziţie, gratuit, spaţiul de lucru,
pentru o perioadă de zece ani (2009-2019).
Datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Child and Adolescent Mental Health Policies and Plans, 2005) arată
că, la nivel european, unul din cinci copii prezintă o problemă de sănătate emoţională sau
comportamentală, dar mai puţin de un sfert dintre aceştia beneficiază de servicii adecvate de evaluare,
consiliere şi intervenţie psihologică. Prin raportare la datele europene, pentru România estimările arată
că 13% dintre copii pot dezvolta o tulburare de anxietate (572.461 copii), 5% dintre copii pot dezvolta
ADHD (220.177 copii), iar 3.5% dintre copii prezintă risc de depresie clinică (154.124 copii).
Echipa de 12 specialişti a centrului oferă servicii comunitare gratuite de evaluare clinică
psihiatrică şi psihologică a copiilor si adolescenţilor, consiliere şi psihoterapie individuală şi de grup,
programe de dezvoltare de abilităţi sociale şi emoţionale pentru preşcolari şi şcolarii mici, programe
educaţionale şi grupuri de suport pentru părinţi.
De asemenea, în cadrul Centrului vor fi dezvoltate programe de pregătire pentru profesioniştii din
sistemele de sănătate, educaţie şi protecţie socială - psihiatri, medici de familie, asistenţi medicali şi
psihologi clinicieni, psihologi şcolari, medici de familie si pediatri, asistenţi sociali, logopezi ş.a.
Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii oferă, într-un mediu
prietenos şi accesibil, servicii pentru copiii şi adolescenţii cu probleme de sănătate mentală copii cu depresie, anxietate, tulburări de ataşament, ADHD, tulburări de conduită, comportament
agresiv etc. - sau cu risc de a dezvolta astfel de probleme, de exemplu copiii care trec prin experienţe
traumatizante de viaţă, care provin din familii dezorganizate sau defavorizate socio-economic, precum
şi pentru părinţii acestora.
„Primii şapte ani de viaţă reprezintă perioada optimă pentru promovarea sănătăţii sociale şi emoţionale
şi prevenirea tulburărilor de sănătate mentală. Experienţa şi studiile realizate până acum ne-au arătat că
intervenţiile timpurii scad costurile din sistemul de sănătate şi reduc consecinţele negative ale acestor
probleme asupra familiei şi comunităţii. Din păcate, sistemul sanitar în domeniul sănătăţii mentale în
România este orientat excesiv spre intervenţie, în detrimentul prevenţiei, iar serviciile sunt oferite
preponderent în mediul spitalicesc, neexistând niciun fel de colaborare între medicul de familie,
psihologul din şcoală/ grădiniţă, medicul psihiatru, cadrele didactice şi asistentul social. Dorim să
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schimbăm aceste lucruri şi să oferim servicii integrate într-un mediu prietenos, nestigmatizant. Estimăm
că aproximativ 800 de copii, adolescenţi şi familiile lor vor beneficia anual, în mod gratuit, de serviciile
oferite de profesioniştii noştri în cadrul centrului ce funcţionează în spaţiul pus la dispoziţie de BCR”
declară Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.
Noul centru este situat pe Bd. Unirii nr. 43-45 (lângă Tribunalul Bucureşti şi sucursala BCR Unirea).
Specialiştii Salvaţi Copiii sunt disponibili pentru programarea consultaţiilor de luni până vineri, în
intervalul orar 9-18, la numărul de telefon 021 321 00 50.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
Diana Tudose Stănculeanu, Coordonator Proiect, Salvaţi Copiii România, tel: 0724 595 225,
diana.tudose@salvaticopiii.ro
Note pentru redactori:
§

Estimările referitoare la sănătatea mentală a copilului şi adolescentului din România sunt obţinute prin
raportare la datele europene şi internaţionale (Child and Adolescent Mental Health Policies and Plans,
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2005) şi la cele din Anuarul Statistic 2007.

§

Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii are ca obiectiv promovarea
sănătăţii mentale şi îmbunătăţirea calităţii îngrijirii pentru copii şi adolescenţi, prin: dezvoltarea de
servicii psiho-sociale pentru copil şi familie, dezvoltarea de programe de training pentru profesioniştii
din sistemele sănătate, educaţie şi protecţie socială - psihiatri, medici de familie, asistenţi medicali şi
psihologi clinicieni, psihologi şcolari, medici de familie si pediatri, asistenţi sociali, logopezi etc.,
elaborarea şi diseminarea de materiale de specialitate pentru profesionişti, precum şi activităţi de
informare şi educaţie în şcoli, destinate copiilor, profesorilor şi părinţilor.

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care promovează din 1990 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. 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 Salvaţi Copiii România vizitaţi www.salvaticopiii.ro
BCR, membră a Grupului Erste, este o bancă universală ce se adresează atât clienţilor retail, cât şi celor corporate. BCR este cea
mai importantă instituţie bancară din România, gestionând active de peste 17,1 miliarde de EUR. BCR este cel mai valoros brand
financiar din România. Banca oferă întreaga gamă de produse şi servicii pentru populaţie, având în prezent 649 de unităţi retail
(pentru populaţie şi microîntreprinderi) deschise în întreaga ţară, în majoritatea oraşelor cu peste 10.000 de locuitori. BCR
investeşte pe termen lung în acele domenii care contribuie în mod direct la o evoluţie sănătoasă a comunităţii. Astfel, sunt dezvoltate
proiecte comunitare în special în următoarele domenii: educaţie, educaţie financiară, antreprenoriat si domeniul social.
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