Comunicat de presă
Bucureşti, 06 octombrie 2008

Aplicarea măsurilor de protecţie specială a copiilor a fost analizată de
specialişti

Salvaţi Copiii România organizează în data de 7 octombrie 2008, sesiunea finală de dezbateri şi
lansarea publicaţiilor elaborate în cadrul proiectului „Măsuri speciale de protecţie a copilului:
realităţi şi perspective”.
Obiectivele acestui proiect au constat în monitorizarea modului de transpunere în practică a prevederilor
interne şi internaţionale în ceea ce priveşte unele măsuri speciale de protecţie adresate copiilor refugiaţi
sau separaţi, copiilor victime ale traficului de persoane şi/sau exploatării sexuale, precum şi celor privaţi
de libertate aflaţi în centrele de reeducare şi penitenciarele pentru minori şi tineri. De asemenea, s-a
urmărit şi dezvoltarea colaborării dintre organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile publice responsabile
pentru asigurarea măsurilor speciale de protecţie, în vederea acţionării în interesul superior al copilului.
Proiectul s-a derulat în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Agenţia
Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Asociaţia „Zâmbete de Copii Galaţi” şi Fundaţia Prison
Fellowship România.
Pentru implementarea proiectului, în perioada decembrie 2007 – octombrie 2008 au fost derulate
activităţi de cercetare (colectarea de informaţii, date statistice, desfăşurarea de focus-grupuri şi interviuri
cu specialişti, părinţi şi beneficiari ai măsurilor speciale de protecţie), precum şi întâlniri de lucru.
Un rol deosebit de important a fost acordat participării copiilor şi tinerilor. Voluntari ai organizaţiilor
implicate în proiect au luat parte la activităţile de cercetare, facilitând comunicarea şi relaţionarea cu
copiii beneficiari ai măsurilor de protecţie specială. De asemenea, copiii beneficiari au fost sprijiniţi de
grupul tinerilor voluntari în elaborarea unor scrisori conţinând propunerile lor de îmbunătăţire a
activităţilor din centrele care asigură măsurile de protecţie, ce urmează a fi înmânate autorităţilor
responsabile.
Rezultatele activităţilor desfăşurate au fost concretizate în raportul „Măsuri speciale de protecţie a
copilului: realităţi şi perspective” şi în „Culegere de bune practici în asigurarea unor măsuri
speciale de protecţie”. Ambele publicaţii vor fi lansate în cadrul acestei sesiuni şi vor fi distribuite
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instituţiilor de stat/autorităţilor publice locale responsabile de măsurile speciale de protecţie şi
organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul protecţiei drepturilor copilului din toată ţara.
De asemenea, materialele vor fi disponibile pe pagina de internet a organizaţiei Salvaţi Copiii România,
www.salvaticopiii.ro.
La sesiunea finală de dezbateri au fost invitaţi, alături de organizaţiile partenere, reprezentanţi ai
instituţiilor cu responsabilităţi în asigurarea unor măsuri speciale de protecţie a copilului: Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul
Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile şi
agenţiile subordonate acestora, precum şi reprezentanţi ai copiilor beneficiari.
Evenimentul va avea loc la Hotel Siqua, Bucureşti, Calea Plevnei 59A, cu începere de la ora 9.30

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul PHARE 2005 Consolidarea
Democraţiei în România - Componenta 2 - Democraţie, drepturile omului, statul de drept, independenţa
justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
Mihaela Manole, Coordonator Proiect, tel.: 021 311 75 96, mihaela_manole@salvaţicopiii.ro.
Ana Dumitru, Responsabil Comunicare, tel : 021 316 61 77, ana.dumitru@salvaticopiii.ro
Pentru informaţii şi eventuale reclamaţii referitoare la programul PHARE: cfcu.phare@mfinante.ro.

Salvaţi Copiii România 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 120 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 exploatării 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 România vizitaţi www.salvaticopiii.ro
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