Info Press
Salvaţi Copiii România a asistat în prima jumătate a anului 2010 peste 70 de copii
solicitanţi de azil sau care au obţinut o formă de protecţie în România

În perioada ianuarie-mai 2010, organizaţia Salvaţi Copiii România a asistat 73 de copii
solicitanţi de azil sau care au obţinut o formă de protecţie în România. De-a lungul
anilor, organizaţia a inclus în programele de integrare socio-educative peste 1.100 de copii şi
667 de adulţi şi tineri provenind din ţări precum Irak, Somalia, Iran, Afganistan, Turcia, Fosta
Iugoslavie, Congo Brazaville, Rusia sau Albania.
În anul 2009, autorităţile române au primit 995 de cereri de azil, dintre care aproximativ 10%
au fost pentru minori, 5% (44 de copii) dintre aceştia fiind neînsoţiţi, potrivit datelor Oficiului
Român pentru Imigrări, solicitate de organizaţia Salvaţi Copiii România. În primele luni ale
anului 2010, pe teritoriul României au fost înregistraţi 13 minori aflaţi neînsoţiţi, dintre care
12 proveneau din Afganistan, iar unul din Turcia.
Salvaţi Copiii România continuă să sprijine şi să monitorizeze integrarea copiilor solicitanţi
de azil şi cu o formă de protecţie în sistemul românesc de învăţământ, să le asigure acestor
copii materialele necesare participării la şcoală în aceleaşi condiţii ca şi copiii români şi să le
acorde asistenţă pedagogică.
În prezent, Salvaţi Copiii România, în parteneriat cu UNHCR, oferă asistenţă atât copiilor,
cât şi adulţilor aflaţi în Centrul de tranzit de la Timişoara şi refugiaţilor din centrul de cazare
pentru solicitanţi de azil din Galaţi.

Din anul 2006, Salvaţi Copiii România organizează campanii anuale de informare în şcoli,
pentru a promova drepturile egale pentru toţi copiii şi pentru a avertiza asupra efectelor
negative ale conflictelor armate asupra copiilor. În perioada 31 martie-30 mai 2010, Salvaţi
Copiii România a organizat, în cadrul campaniei Rescrie viitorul, o serie de activităţi în
şcolile din Bucureşti şi Galaţi. Aproximativ 600 de copii şi tineri, cu vârste cuprinse între 6 şi
18 ani, au tras un semnal de alarmă menit să responsabilizeze autorităţile să ia atitudine în
asistarea copiilor care provin din zone afectate de conflicte armate.
“Copiii refugiaţi şi solicitanţi de azil au nevoie de asistenţă psihologică, pedagogică şi
culturală, pentru a se putea integra în societatea românească, ale cărei cutume şi reguli le
sunt străine. Este foarte important să le facilitezi adaptarea, în aceeaşi măsură în care îi
încurajezi să îşi conserve identitatea culturală”, spune Gabriela Alexandrescu, Preşedinte
Executiv Salvaţi Copiii România.
Pentru a marca, pe 20 iunie 2010, Ziua Mondială a Refugiatului, Salvaţi Copiii România va
desfăşura o serie de activităţi la Timişoara, Galaţi şi Bucureşti, în colaborare cu Înaltul
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiati, Oficiul Român pentru Imigrări şi Generaţie
Tânără. Vor fi expuse picturi realizate de copiii refugiaţi şi vor fi organizate concursuri şi
workshop-uri.

Studiu de caz
Sivaginy Esvaran a intrat în asistenţa Organizației Salvaţi Copiii în luna decembrie a anului
2009. Văduvă şi cu două fete în vârstă de 6, respectiv 2 ani, Sivaginy s-a refugiat în România
din Sri Lanka, ţară grav afectată de atentate armate. Soțul ei a decedat în urmă cu un an, după
ce o bombă a explodat. Cea mai mare dorinţă a mamei este aceea de a le oferi celor două fiice
educația de care au nevoie.

Iniţial, Sivaginy a venit în Camera copilului din cadrul programului SCR, pentru a desfăşura
activităţi recreative alături de cei doi copii. Cu timpul, însă, a solicitat să participe la cursurile
de limba engleză pe care Salvaţi Copiii le desfăşoară în Centrul de refugiaţi, în cadrul
proiectului „Asistenţa copiilor şi părinţilor refugiaţi din centrul de tranzit Timişoara”.
De la data intrării în asistenţă şi până în prezent, Sudarnangai (6 ani), nu a lipsit niciodată din
Camera copilului, avansând foarte rapid în asimilarea limbii engleze si fiind capabilă să
poarte o conversație în această limbă.

Note pentru redactori

 Începând din anul 1998, Organizaţia Salvaţi Copiii România implementează proiectul
Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi privind copiii refugiaţi,
solicitanţi de azil şi separaţi în România. Astfel, Salvaţi Copiii România derulează trei
programe de asistare a acestor copii: Programul pentru copiii refugiaţi care se află
temporar pe teritoriul României, urmând a fi relocaţi într-o ţară terţă; Programul
copiilor refugiaţi relocaţi definitiv pe teritoriul României; Programul destinat copiilor
care solicită azil sau care au primit o formă de protecţie pe teritoriul României.
 Relocarea (resettlement) este una dintre cele trei soluţii durabile la problemele
refugiaţilor identificate de UNHCR şi comunitatea umanitară (repatrierea voluntară în
ţara de origine în condiţii de siguranţă şi demnitate, integrarea locală şi relocarea într-o
altă ţară).
 Începând din 2001, cu ocazia celebrării a 50 de ani de la adoptarea Convenţiei de la
Geneva din 1951 privind statutul refugiaţilor, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a
declarat data de 20 iunie ca fiind Ziua Mondială a Refugiatului.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Ştefania Ioniţă, Coordonator Proiect Salvaţi Copiii România
Tel.: 021 316 61 76/ 0745 375 148, stefania_ionita @salvaticopiii.ro

Salvati Copiii Romania este o organizatie neguvernamentala, de utilitate publica, nonprofit, care promoveaza din 1990 drepturile copilului in Romania, in acord cu Conventia
Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Este membra a Aliantei Internationale
Salvati Copiii, cea mai mare organizatie independenta din lume de promovare a drepturilor
copiilor, ce cuprinde 27 de membri si desfasoara programe in peste 125 de tari. Salvati
Copiii Romania este implicata in diferite proiecte de educatie, protectie sociala si advocacy
pentru copiii din familii sarace, copiii victima a violentei, copiii victime ale exploatarii prin
munca, copiii strazii, copiii refugiati, copiii din comunitatile dezavantajate, copiii cu
dizabilitati etc., lucrand cu copiii si familiile acestora pentru imbunatatirea vietii lor de zi cu
zi si crearea unor planuri de viitor. Anual peste 30.000 de copii sunt implicati in programele
organizatiei. Salvati Copiii isi utilizeaza experienta globala pentru a obtine din partea
organismelor guvernamentale decizii si initiative de pe urma carora sa beneficieze toti copiii.
Pentru mai multe informatii despre programele Salvati Copiii Romania vizitati
www.salvaticopiii.ro

