COMUNICAT DE PRESĂ

Salvaţi Copiii desfăşoară o campanie pentru combaterea cerşetoriei şi a exploatării muncii
copilului
Bucureşti, 11 iunie 2008

12 iunie – Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor
Salvaţi Copiii derulează şi în acest an campania începută în 2006, “Implică-te în combaterea
cerşetoriei”, cu sprijinul Biroul Internaţional al Muncii – Programul Internaţional pentru Eliminarea
Muncii Copiilor (ILO-IPEC). Campania debutează joi, 12 iunie, având ca scop oferirea de informaţii
privind cauzele reale şi consecinţele sociale şi legale ale exploatării copiilor prin cerşit. Totodată este lansat
un apel către cetăţeni pentru o implicare activă în protecţia acestora. În urma intervenţiei celor care vor
sesiza cazurile de copiii exploataţi prin muncă, minorii descoperiţi în astfel de situaţii vor primi un sprijin
specializat individualizat (protecţie, consiliere şi educaţie) în scopul integrării sociale şi şcolare.
Peste 80 de voluntari şi copii beneficiari ai programelor Salvaţi Copiii, precum şi 75 specialişti din cadrul
organizaţiei şi direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului vor distribui, în cursul zilei de
12 iunie, în 24 zone din Bucureşti, Constanţa şi Iaşi, materiale informative cu numerele de telefon pentru
cdetăţenii care doresc să semnaleze astfel de cazuri. În Bucureşti, campania este derulată în parteneriat cu
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti; 50 de poliţişti de proximitate vor participa la
activităţile stradale, fiind folosit în acest scop şi Punctul de informare mobil al Poliţiei Capitalei.
Conform Raportului privind munca copiilor în Români, al Institutului Naţional de Statistică, numărul copiilor
implicaţi în forme grave de muncă în mediul urban şi rural este de aproximativ 70.000. În mediul urban,
majoritatea copiilor cerşesc pentru a contribui la supravieţuirea familiilor lor. Se estimează că aproximativ
5.000 se află în capitală şi alte câteva oraşe mari (Iaşi, Constanţa, Timişoara, Braşov, Craiova, Galaţi, Bacău,
Ploieşti, Brăila). Dintre copiii care muncesc pe stradă mai mult de 8 ore de zi 44% cerşesc în condiţii dificile, cea mai
mare parte a lor suferind de boli de piele, TBC, hepatită; 61% dintre ei au abandonat şcoala, în general în jurul vârstei
de 11 ani; 34% sunt analfabeţi, iar 40% au cunoştinţe reduse de scris şi citit.
Din perspectiva drepturilor copilului, cerşetoria reprezintă una dintre cele mai grave forme de exploatare
prin muncă a copilului, indiferent de motivaţiile părinţilor sau adulţilor cărora le sunt încredinţaţi copiii.
Cerşetoria nu reprezintă un comportament anti-social, ci mai degrabă un rezultat al excluderii sociale prin
acces limitat la servicii sociale sau educaţionale pentru copilul care cerşeşte sau familia acestuia. Din punct
de vedere juridic, Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului prevede
pedepse cu închisoarea până la 7 ani pentru persoanele care obligă copiii să cerşească, iar Codul Penal
prevede pedepse cu închisoare de la 3 la 15 ani pentru infracţiunea de rele tratamente aplicate copiilor.
„Oferindu-le bani, trimitem indirect copiii la cerşit deoarece părinţii nu mai sunt motivaţi să caute
alte soluţii pentru supravieţuire, menţinând copiii în aceeaşi stare de degradare socială şi morală
care le afectează dramatic copilăria şi, prin abandonul şcolar, le limitează şansele la o viaţă
decentă. Timpul şi atenţia noastră sunt resursele cu adevărat importante pentru copiii exploataţi
economic” afirmă Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv, Salvaţi Copiii România.

Salvaţi Copiii este implicată, încă din anul 1991, în asistenţă socială şi medicală, reintegrare şcolară şi
consiliere psihologică a copiilor străzii prin activităţi desfăşurate atât prin sprijin direct acordat copiilor şi
familiilor cât şi prin dezvoltarea capacităţii instituţiilor partenere. În prezent activităţile se derulează în cele
8 centre educaţionale (Centrul Educaţional Sf. Gavril - în parteneriat cu DGASPC sector 1, Centrul
Educaţional din cadrul Şcolii nr. 71 Iovan Ducici), Iaşi, Reşiţa, Timişoara, Cluj-Napoca, Petrila şi
Târgovişte, urmând ca în a doua jumătate a anului să fie deschis un nou centru educaţional la Constanţa.
În prezent, Salvaţi Copiii monitorizează şi oferă suport centrelor educaţionale deschise în 2004 în Bucureşti
(Sector 6) şi Craiova şi în 2005 în oraşele Târgu Mureş, Focşani şi Bistriţa. Aceste centre au fost create în
cooperare cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi cu Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC).

Parteneri în campanie:
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti – Centrul de Coordonare şi
Informare privind Situaţia Copiilor Străzii
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 1, 2, 3, 4, 5, 6
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:
Sorina Buzatu – Coordonator Comunicare, Organizaţia Salvaţi Copiii
Tel. 021 316 61 76 /fax: 021 312 44 86; e-mail: sorina.buzatu@salvaticopiii.ro
Anca Stamin - Coordonator de Proiect, Organizaţia Salvaţi Copiii
Tel./fax: 021 316 02 02; e-mail: anca_bojaru@salvaticopiii.ro
Liliana Bibac - Coordonator de Proiect, Organizaţia Salvaţi Copiii
Tel./fax: 021 667 01 18; e-mail: liliana_bibac@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. 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 vizitaţi www.salvaticopiii.ro

