17.10.2011
COMUNICAT DE PRESĂ
SALVAȚI COPIII ORGANIZEAZĂ DEZBATERI PUBLICE PE TEMA VIOLENȚEI
LA ADRESA COPIILOR
Salvați Copiii demarează, începând cu această săptămână, o serie de dezbateri publice în patru orașe
din țară (Iași, Suceava, Mureș, Timișoara), în cadrul campaniei „Ascultă-i sufletul!”, prin care organizația
urmărește educarea adulților pentru a elimina diversele forme de violență la adresa copiilor din procesul
de educație și de creștere a acestora.
La dezbateri sunt invitați să participe părinți, educatori, profesori, asistenți maternali, diverse persoane
care doresc să știe de ce este important ca un copil să fie crescut cu disciplină pozitivă și fără violență
fizică, emoțională sau verbală. Moderatorii discuțiilor vor fi Irina Petrea (la Iași și la Suceava) și dr.
Cristian Andrei (la Mureș și la Timișoara).
”Ceea ce ne dorim să înțeleagă participanții la dezbateri este că violența nu educă un copil, ci îl
transformă într-un adult agresiv, pentru că îi distruge sufletul și stima de sine. Vrem să creăm un cadru
de discuție, în care specialiștii noștri să explice și să răspundă la întrebările publicului pentru ca părinții,
persoanele de îngrijire și educatorii să înțeleagă resorturile psihologiei copilului și care sunt mijloacele
pentru a gestiona situațiile care apar pe parcursul etapelor de dezvoltare a copilului”, a declarat presei
Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al organizației.
Printre temele care vor fi aduse în discuție se află:
 violenta in familie si societate, diferitele tipuri de abuzuri (in familie, in scoala si in comunitate) si
efectele lor asupra cresterii si dezvoltarii copiilor;
 trăirile copilului, de la bucurie exuberantă la tragedie adâncă; cum se exprimă sufletul unui copil
agresat; cultura violenței între generații;
 sănătatea mentală a copiilor - erori de diagnosticare, diagnostice „stabilite” în școală;
stigmatizare si excludere; dezechilibre emoționale și probleme de comportament; inadaptare;
 educația pozitivă în familie și la școală: principii și mod de funcționare; strategii de lucru in
scoala pentru prevenirea abuzurilor in scoala si in familie; valori ale copilăriei.
 colaborare familie-scoala-cabinete psihologice-autoritati-mass media pentru promovarea
educatiei pozitive si stoparea abuzurilor.

Programul dezbaterilor:




Iași: 19.10.2011; ora 13.30; locația: Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir; persoana de contact:
Corina Migiu – corinamighiu@yahoo.com, 0726 210 196
Suceava: 20.10.2011, ora 11.00.; locația: Colegiul de Arta Ciprian Porumbescu; persoana de
contact: Doina Fintinariu (doina_fintinariu@yahoo.com, 0729913013); Andreea Periceac ( 0746
192 618)
Mureș: 21.10.2011; ora 11.00; locația: Hotel Grand, Piața Victoriei; persoana de contact: Alina
Schenk (schenkalina@yahoo.com, 0751 611 890).
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Timișoara: 28.10.2011; ora 11.00; Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" , Bulevardul C.D. Loga ,
Nr. 45; persoana de contact: Delia Băjireanu (delia_ciobu@yahoo.com, 0731372792)

NOTE PENTRU JURNALIȘTI:
Organizația Salvați Copiii derulează, în perioada septembrie 2011-decembrie 2011, o campanie de
educare și de sensibilizare pentru a combate violenţa la adresa copiilor.
Campania se intitulează ”Ascultă-i sufletul” și își propune să atragă atenţia asupra nevoilor emoţionale și
psihice ale copiilor, precum și asupra efectelor negative pe care le au disciplinarea prin bătaie, umilinţa
și neglijenţa în ceea ce privește dezvoltarea psihică și afectivă a acestora și modul în care se formează
și se va comporta viitorul adult. De asemenea, ea își propune să ofere adulților metode alternative și
sprijin de specialitate pentru creșterea copiilor într-un mod pozitiv. Experţii Salvati Copiii stau la dispozitia
presei pentru a răspunde la întrebări și pentru a da informaţii.
Salvaţi Copiii a dezvoltat în cinci orașe din ţară (București, Timișoara, Iași, Suceava, Târgu Mureș)
Centre de Consiliere pentru Părinţi, unde sunt oferite servicii de educare și consiliere pentru părinţi și
copii și servicii de formare pentru profesioniștii care interacţionează cu copii. La București, Salvaţi Copiii
a înfiinţat de asemenea Centrul de Educaţie Emoţională și Comportamentală pentru Copii, unde
oferă servicii de evaluare clinică, consiliere și psihoterapie pentru copii și adolescenţi.
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