COMUNICAT DE PRESĂ

Drepturile copiilor sunt dezbatute in cadrul Intalnirii Anuale a Copiilor
Bucureşti,11 august 2008

Salvati Copiii Romania organizeaza in perioada 11-17 august cea de-a 13-a
editie a Intalnirii Anuale a Copiilor la Vanatorul, in judeţul Dambovita.
În acest an, evenimentul ii reuneste pe câştigătorii concursului privind drepturile
copilului, desfăşurat în Bucureşti şi în 14 judeţe în perioada noiembrie 2007 – iunie
2008. Lor li se alatura copii din centrele educaţionale, copii refugiaţi, copii cu
dizabilităţi, copii seropozitivi, copii victime ale exploatării prin muncă, precum si
copii din zonele afectate de inundatii din judetul Suceava. Numarul total al
participantilor este de 105, ei avand varste cuprinse intre 10 si 15 ani.
Evenimentul reprezinta etapa finala (nationala) a Concursului pe
Drepturile Copilului, desfăsurat pe parcursul anului şcolar 2007-2008. In cadrul
concursului, voluntarii Salvati Copiii au lucrat cu elevii pe tematica drepturilor copilului
în Bucureşti, in judetul Dambovota şi în alte 13 judeţe unde există filiale Salvaţi Copiii
(Argeş, Bucureşti, Braşov, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Hunedoara, Iaşi, Mureş,
Neamţ, Suceava, Timiş, Vaslui). La concurs participă elevi din clasele V–VIII din
şcolile în care voluntari ai organizaţiei sau cadre didactice desfăşoară ore pe tematica
Drepturilor Copilului sau activităţi extracurriculare legate de cunoaşterea şi promovarea
acestor drepturi.
Programul întâlnirii include ateliere de lucru pe teme referitoare la
drepturile copilului: legislatia care ii protejeaza de violenta; prevenirea violenţei:
investigare şi intervenţie; safer internet; participarea copiilor la luarea deciziilor
care ii privesc.
Copiii vor face schimb de experienţă şi îşi vor prezenta proiectele, care vor fi aduse
la cunostinta autoritatilor :Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor
Copilului, Guvernul Romaniei, Grupul Roman la Nivel Inalt pentru Copiii
Romaniei.
Întâlnirea Anuală a Copiilor se înscrie în seria de activităţi din cadrul proiectului
educativ „Şi noi avem drepturi” pentru promovarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu
privire la drepturile copilului. Participarea copiilor este unul dintre principiile de bază
ale Convenţiei Naţiunilor Unite, reprezentând dreptul fundamental al acestora de a-şi
exprima opinia în toate chestiunile care îi privesc, declara Gabriela Alexandrescu,
Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.
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In acest an Intalnirea Anula a Copiilor se desfasoara in parteneriat cu Microsoft,
Cancelaria Primului Ministru, Albalact si altii.
Programul “Şi noi avem drepturi”, derulat la nivel naţional, include
atât o componentă destinată elevilor, cât şi o componentă destinată cadrelor
didactice, reprezentata prin cursuri acreditate de catre Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului pe tema drepturilor copiilor.

CONTACT:
Cristina ADAM, Coordonator Proiect “Drepturile Copilului”
Tel:0723 02 89 58, e-mail: cristina_adam@salvaticopiii.ro

Sorina BUZATU, coordonator Comunicare Salvati Copiii
Tel: 0748. 48.62.36, e-mail: sorina.buzatu@salvaticopiii.ro

Salvaţi Copiii 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 100 de 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 exploatarii 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, in programele sale sunt 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 vizitaţi www.salvaticopiii.ro

