INFO PRESS
Centrele Educaţionale Salvaţi Copiii au integrat 3.256 de copii în risc de abandon şcolar, în
anul şcolar 2010 - 2011

Bucureşti, 15 noiembrie 2011: În anul 2010, 362.062 de copii nu erau cuprinşi în sistemul de
învăţământ, deşi aveau vârsta corespunzătoare (3-17 ani), potrivit datelor Institutului Naţional de
Statistică (INS). Dintre aceştia, 99.066 sunt copii care ar fi trebuit integraţi învăţământului primar sau
gimnazial, cu vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani. Luând în considerare două praguri de vârstă (7 spre 8
ani şi 10 spre 11 ani) şi analizând neparticiparea şcolară doar pentru aceşti doi ani, avem următoarele
situaţii:
 la trecerea de la 7 la 8 ani (teoretic între clasele I şi a II-a), comparând necuprinderea
şcolară a aceleiaşi cohorte în doi ani diferiţi - 2009 şi 2010, rezultă 1,81% creştere a
populaţiei necuprinse în sistemul şcolar (3.732 copii din grupul acesta de vârstă pierduţi
din şcoală în intervalul analizat);
 la trecerea de la 10 la 11 ani (teoretic, trecere de la şcoala primară la gimnaziu) – creştere
cu 3,73% a necuprinderii şcolare. (8.300 copii pierduţi din şcoală în intervalul analizat).
(Sursa INS şi MECTS - date prelucrate).
Cauzele abandonului şcolar sunt multiple, de la cele de natură familială, până la cele de ordin
economic, cu impact asupra posibilităţii de susţinere a şcolarizării copiilor, sau chiar de ordin cultural
- rezerva unor părinţi faţă de educaţia copiilor. Lipsa de stimulare timpurie, care ar trebui făcută în
familie sau în grădiniţă, conduce la mari dificultăţi în integrarea şi adaptarea şcolară a acestor copii şi
în final la părăsirea timpurie a şcolii.
Având în vedere existenţa unui grad mare de discriminare şi marginalizare, pe criterii etnice, sociale,
economice, culturale şi intelectuale, copiii proveniţi din aceste categorii nu beneficiază de acces egal
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la sistemul naţional de educaţie. Toate acestea impun medierea relaţiei şcoală-comunitate prin
oferirea de servicii complexe de pregătire şcolară care să răspundă nevoilor acestor copii. În acord cu
recomandările Comitetului ONU pentru România din anul 2009, proiectul dezvoltat de către
organizaţia Salvaţi Copiii îşi propune să ofere servicii educaţionale complexe copiilor din categorii
defavorizate astfel incât copiii care au abandonat de timpuriu şcoala sau se află în risc de abandon să
urmeze învăţământul obligatoriu, premisă pentru pasul următor, integrarea cu şanse reale pe piaţa
muncii.
Programul de reintegrare socială şi şcolară a început în anul 2001, cu sprijinul sectorului privat
(strângerea de fonduri organizată prin Festivalul Brazilor de Crăciun) din România. Peste 12.000
de copii au beneficiat de integrare în sistemul educativ (A doua şansă) şi de suport educaţional,
social şi juridic pentru a nu abandona şcoala (Şcoală după şcoală). Şi în acest an, ediţia Festivalului
Brazilor de Crăciun va contribui la susţinerea sistemului educaţional din România.
Ca o recunoaştere a eforturilor susţinute pe care Salvaţi Copiii le-a făcut pentru reintegrarea şcolară a
copiilor din comunităţi defavorizate, în anul 2010, Fondul Social European a aprobat un proiect care
prevede extinderea programului educaţional în 32 de judeţe ale ţării, numărul centrelor care oferă
servicii educaţionale ajungând la 43. Astfel, centrele educaţionale Salvaţi Copiii îşi desfăşoară
activitatea în următoarele oraşe: Bucureşti, Constanţa, Braşov, Reșiţa, Craiova, Tg. Mureş, Petrila,
Cluj-Napoca, Târgoviște, Timişora, Iaşi, Focșani, Bistriţa-Năsăud, Topoloveni, Pitești, Călăraşi,
Giurgiu, Slobozia, Alexandria, Ploieşti, Tg Jiu, Slatina, Rm. Vâlcea, Drobeta Tr. Severin, Tulcea,
Brăila, Galaţi, Buzău, Adjud, Miercurea Ciuc, Sf. Gheorghe, Alba Iulia, Sibiu, Suceava, Săveni
(Botoşani), Bacău, Negrești (Vaslui), Piatra Neamţ. Parteneri la nivel central sunt Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Generală Protecţia Copilului, iar la nivel local şcolile, Inspectoratele Şcolare Judeţene şi
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
„Educaţia este singurul paşaport pe care societatea îl cere. Un copil fără şcoală nu va avea acces la
viaţa socială, cu tot ceea ce înseamnă aceasta – profesie, servicii medicale, asistenţă socială.
Întocmai de aceea ne luptăm pentru a ajunge la cât mai mulţi copii care au nevoie de sprijin pentru a
merge la şcoală”, spune Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.
“Prin experienţa îndelungată dezvoltată în domeniul proiectelor socio-educative, Salvaţi Copiii a
reprezentat pentru şcoala nostra o şansă de a pune în practică conceptul de educaţie incluzivă
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pentru copiii care nu au acces la educaţie”, spune Gabriela Marinescu, Director Şcoala nr. 141,
Bucureşti.
Marţi, 15 noiembrie 2011, copiii din Centrul Educaţional din cadrul Şcolii Nr. 141 din Bucureşti i-au
provocat pe copii la un joc de scrabble, pentru a demonstra ce a însemnat pentru ei revenirea la
şcoală. Echipele au fost compuse din copii şi jurnaliştii Melania Medeleanu (Realitatea TV), Andreea
Raicu (Prima TV), George Dumitrescu, Bianca Toma (Antena 3), Diana Ţicleanu (TVR) şi Ioana
Molla (B1 TV). Lor li s-a alăturat şi Amalia Năstase.
În anul şcolar 2010 – 2011, în Centrele Educaţionale au fost oferite servicii de reintegrare şcolară şi
de prevenire a abandonului şcolar pentru 3.256 copii, după cum urmează :
1. Organizarea de grupe de grădiniţă estivală la care au participat 569 copii de vârstă preşcolară care
din cauza sărăciei sau a altor motive nu au frecventat grădiniţa. Dintre aceştia, 90% au fost înscrişi la
învăţământul de zi.
2. Frecventarea centrelor educaţionale în scopul prevenirii abandonului şcolar – 2.057 copii;
Copiii aflaţi în risc de abandon şcolar au fost identificaţi fie la recomandarea şcolilor în care se
desfăşoară proiectul, fie au fost întâlniţi de asistenţii sociali odată cu efectuarea anchetelor sociale în
comunităţi defavorizate. Cu ajutorul cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în centrele
educaţionale, copiii au participat la activităţi remediale (în scopul sedimentării cunoştinţelor
acumulate şi a îmbunătăţirii rezultatelor şcolare), dar şi la activităţi de socializare şi timp liber - ieşiri
în parc, vizite la muzee, organizarea de concursuri etc.
3. Pregătirea şcolară şi înscrierea la clase de tip A Doua Şansă - 630 de copii care abandonaseră
şcoala. Pentru copiii şi tinerii care au abandonat şcoala sau nu au fost înscrişi niciodată la şcoală,
activităţile derulate de echipele Salvaţi Copiii au vizat două componente:
 Componenta socială, care constă în informarea copiilor şi a familiilor cu privire la
importanţa frecventării şcolii şi în oferirea de sprijin în vederea alcătuirii dosarelor de
înscriere la şcoală;
 Componenta educaţională. Copiii participă în cadrul centrelor educaţionale la ore de
pregătire în vederea recuperării materiei (în conformitate cu curriculla aprobată de MECTS) şi
susţin ulterior examene de absolvire a clasei pentru care s-au pregătit.
4. Oferirea de servicii de consiliere socială şi juridică pentru 2.200 de părinţi.

3

Lunar, în cadrul centrelor educaţionale au fost organizate întâlniri cu părinţii. Scopul acestor şedinţe
cu părinţii este acela de a menţine legătura centrelor cu familia, de a le prezenta părinţilor progresele
înregistrate de copii şi de a-i implica în luarea deciziilor cu privire la parcursul educaţional al copiilor
lor.
5. Cu ajutorul juriştilor, au fost asigurate servicii de consiliere și asistenţă juridică pentru 642 copii şi
părinţi:
 596 de persoane au beneficiat de consiliere juridică în vederea obţinerii de acte de identitate,
obţinerii de beneficii și prestaţii sociale, instituirii unor măsuri de protecție specială,
soluţionării problemelor locative,

încheierii de contracte de muncă, soluționării unor

probleme legate de credite bancare etc.
 46 de

persoane au beneficiat de asistenţă juridică în faţa instanţei judecătoreşti pentru

înregistrarea tardivă a naşterii, încredinţare minori etc.

Persoană de contact: Liliana Bibac, Coordonator proiect, Organizaţia Salvaţi Copiii, tel: 021 224
24 52, fax: 021 312 44 86, e-mail: liliana_bibac@salvaticopiii.ro

Salvaţi Copiii promovează de 20 ani drepturile copilului, în acord cu principiile Convenţiei
Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.
În această perioadă 500.000 de copii au fost incluşi în programe educative, de protecţie şi asistenţă
medico-socială, de stimulare a participării lor în acţiuni de promovare şi recunoaştere a drepturilor
lor. Este membră a Save the Children International, cea maimare organizaţie independentă din lume
de promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 29 de membri şi desfăşoară programe în peste 120
de ţări. Salvaţi Copiii România esteimplicată în diferite proiecte de educaţie, protecţie socială şi
advocacy pentru copiii dinfamilii sărace, copiii victimă a violenţei, copiii victime ale exploatării prin
muncă, copiiistrăzii, copiii refugiaţi, copiii din comunităţile dezavantajate, copiii cu dizabilităţi etc.,
lucrând cu copiii şi familiile acestora pentru îmbunătăţirea vieţii lor de zi cu zi şi crearea unor lanuri
de viitor. Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală pentru a obţine din partea organismelor
guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora să beneficieze toţi copiii. Este asociaţie de
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utilitate publică. Pentru mai multe informaţii despre programele Salvati Copiii vizitaţi
www.salvaticopiii.ro
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