COMUNICAT DE PRESĂ
Bucuresti, 18.03.2014. Organizaţia Salvaţi Copiii solicită Ministrului Educaţiei Naţionale, printr-o
scrisoare deschisă, îmbunătăţirea funcționării programului A Doua Şansă
Cu toate că 221.764 copii cu vârsta între 10 – 17 ani (inclusiv) nu erau cuprinși în sistemul de educație1
în 2012, programul A Doua Şansă, destinat persoanelor care au depăşit cu cel puțin 4 ani vârsta
corespunzătoare clasei, includea în anul şcolar 2012-2013 doar 2.384 de copii (din total de 10.166 de
cursanţi), conform datelor obţinute de la inspectoratele școlare judeţene.
Având printre preocupările sale constante îmbunătăţirea programelor destinate prevenirii şi reducerii
abandonului şcolar, în ianuarie 2014, Salvaţi Copiii a realizat o cercetare cu privire la implementarea
programului ADS (eșantion de 100 de școli care desfășoară programe ADS, aproximativ 40% din totalul
școlilor care desfășoară programul).
„Procentul copiilor în rândul cursanţilor A Doua Şansă din şcolile respondente este scăzut, respectiv
29%, iar numărul şcolilor care dezvoltă programe de acest tip este foarte mic față de nevoia existentă.
De aceea, este nevoie în continuare de eforturi pentru dezvoltarea acestui program la nivel naţional,
prin combinarea celor două tipuri de suport, cel educațional și cel social.” a declarat Gabriela
Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvați Copiii.
Principalele concluzii ale cercetării sunt:

Condiţiile de înscriere asigură accesul nediscriminatoriu al copiilor şi adulţilor, fiind admise şi
persoanele care nu posedă acte de identitate.

Există un dezechilibru în ceea ce priveşte dezvoltarea programului în teritoriu.

Procentul copiilor în rândul cursanţilor ADS din şcolile respondente este scăzut (apr. 29%).
Procentul copiilor care nu frecventează un an şcolar până la final este relativ ridicat (aprox. 15% la
nivelul învăţământului primar, din totalul celor înscrişi).

Asigurarea frecvenţei cursanţilor este dificilă.

Procentul respondenţilor care consideră necesară acordarea de servicii sociale pentru cursanţii
ADS este ridicat (85%). Intervenţia socială în cadrul programului este scăzută, de asemenea şi numărul
parteneriatelor cu instituţii din domeniul protecţiei sociale.

Procentul copiilor din programul ADS care beneficiază de următoarele forme de sprijin: burse de
ajutor social, rechizite şcolare, produse lactate şi de panificaţie este redus.

Există interpretări neunitare ale legislaţiei cu privire la posibilitatea înscrierii în sistemul de
învățământ a unui copil care a depăşit vârsta de frecventare a clasei.

Lipsesc ghidurile şi materialele didactice în şcoli (în aprox. 70% din şcoli numărul ghidurilor
pentru cursanţi nu este suficient). Procentul cadrelor didactice care nu au beneficiat de formare este
relativ ridicat, aproape jumătate din totalul respondenţilor.
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Conform INS, prin raportarea populaţiei şcolare înscrise în toate formele de învăţământ la populaţia generală de vârsta
specifică.
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Vă rugăm să regăsiți atașat scrisoarea care conține principalele recomandări formulate în urma
cercetării și a grupurilor de lucru cu cadrele didactice implicate în programul ADS, transmisă de
Organizația Salvați Copiii Ministrului Educației Naționale.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit,
care militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile
Convenţiei
Naţiunilor
Unite
cu
privire
la
Drepturile
Copilului.
Programele organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în
situaţii dificile - copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin muncă,
traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 23 de ani de activitate, peste 760.000 de copii au fost
implicaţi
în
campaniile
şi
programele
desfăşurate
de
organizaţie.
Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children Internaţional, cea mai mare organizaţie
independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi
desfăşoară programe în peste 120 de ţări.
Pentru informaţii suplimentare:
Alexandra Boeriu, Coordonator comunicare şi strângere de fonduri
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Tel: 0744 360 446, e-mail: alexandra.boeriu@salvaticopiii.ro
Anca Stamin, Coordonator programe
Organizaţia Salvaţi Copiii
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