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Comunicat de presă
Salvaţi Copiii lansează cartea realizată de copii pentru copii
„Să învăţăm să prevenim dezastrele”

Bucureşti, 12 martie 2009. Lucrarea „Să învăţăm să prevenim dezastrele” face parte din

Proiectul educativ coordonat de copii privind reducerea riscurilor în cazul dezastrelor
naturale („Child Led - Disasters Risk Reduction”), un proiect iniţiat şi sprijinit de
Salvaţi Copiii Suedia, implementat în România de către Salvaţi Copiii România în parteneriat
cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă şi Grupul la Nivel Înalt pentru Copiii României.
Proiectul-pilot, inovativ prin faptul că este coordonat de copii, s-a desfăşurat în trei şcoli din trei
localităţi diferite: Şcoala nr. 71 „Iovan Ducici” din Bucureşti (Sector 2) – zona centrală a capitalei
cunoscută cu risc foarte ridicat în caz de cutremur, Şcoala cu clasele I-VIII „Gheorghe Jienescu” din
Rast, judeţul Dolj şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 din Chiselet, judeţul Călăraşi - ambele localităţi
afectate sever de inundaţiile din anul 2006.
Scopul proiectului este implicarea copiilor din clasele IV-VI în activităţi specifice pentru a afla care
sunt cauzele şi efectele dezastrelor naturale, precum şi metodele de prevenire a riscurilor şi măsurile
de urgenţă ce se impun a fi luate în astfel de cazuri. Principalele obiective sunt: informarea copiilor
despre principalele dezastre care se pot produce în zonele unde locuiesc, dobândirea unor noţiuni
referitoare la dezastre, identificarea cauzelor şi formarea de deprinderi de acordare a primului ajutor
în caz de calamităţi naturale, precum şi formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu.
Lucrarea „Să învăţăm să prevenim dezastrele” îşi propune să acopere problematica celor mai
frecvente fenomene naturale periculoase din România - inundaţii şi cutremure, precum şi un alt
fenomen, provocat de om sau asociat dezastrelor naturale: incendiul. La redactarea textelor au
participat peste 60 de copii din clasele IV-VI din localităţile mai sus menţionate, în urma unor sesiuni
de instruire susţinute de specialişti ai Inspectoratului de Situaţii pentru Urgenţă şi sub coordonarea a
30 de voluntari şi 6 profesori.
Copiii au fost încurajaţi să folosească un limbaj accesibil copiilor de vârstă şcolară, astfel încât
lucrarea să poată constitui un ghid pentru elevi şi chiar un suport de curs pentru profesorii din şcolile
care doresc să abordeze aceste teme.
„În spiritul viziunii Salvaţi Copiii şi având în vedere caracterul special al categoriei sociale
reprezentate de copii – vulnerabilitate, dar şi o mare receptivitate -, considerăm că o astfel de lucrare,
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elaborată chiar de copii, este una din cele mai bune metode de a-i informa şi educa pentru a
reacţiona corect în astfel de situaţii. De asemenea, dorim să facem astfel un demers şi pentru dreptul
de participare a copiilor care, adeseori, sunt lăsaţi pe un plan secund sau chiar ignoraţi în timpul unor
astfel de evenimente” a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.
Necesitatea elaborării unei astfel de lucrări survine în contextul schimbărilor climaterice globale, care
au condus deseori la apariţia unor dezastre naturale, România confruntându-se, şi ea, în ultimii ani cu
fenomene naturale periculoase, în special inundaţii. Experienţa altor state, afectate de dezastre
naturale, unde asemenea proiecte educative derulate de copii s-au bucurat de un mare succes
(Thailanda, Sri Lanka, India, Indonezia, Vietnam, Filipine, Pakistan sau Nepal), a condus la concluzia
că două din cele mai eficiente metode de prevenire în cazul dezastrelor naturale sunt educaţia şi
informarea.
Etapa imediat următoare a proiectului va consta în susţinerea de către elevii-autori de lecţii deschise
pentru elevii din clasele IV-VI din 12 şcoli din cele trei zone (Bucureşti, Dolj, Călăraşi), având ca
suport de curs cartea realizată chiar de ei, dar bazându-se şi pe propria experienţă acumulată pe
parcursul redactării lucrării. Se estimează că până la sfârşitul anului 2009 aproximativ 350-400 de
elevi din clasele IV-VI vor fi informaţi referitor la metodele de reducere a riscurilor dezastrelor
naturale.
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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. În programele derulate în anul 2007 au fost implicaţi peste 30.000 de copii. 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

