Consiliere şi reabilitare psihosocială pentru copilul abuzat,
traficat
Componente:


Recuperarea psihosocială a copiilor care au fost victime ale unei forme de abuz sau
neglijare;



Investigație și tratament a copilului abuzat;



Prevenirea transmiterii intergenerații a comportamentului abuziv și stabilirea măsurilor
de prevenire a comiterii abuzului.

Servicii oferite:


Diagnostic și evaluare psihologică și psihiatrică;



Consiliere psihologică;



Evaluare și asistare socială



Evaluare și asistare psihopedagogică;



Psihoterapie individuală, de grup sau de familie;



Acompanierea familiei și orientarea ei către instituții de specialitate pentru rezolvarea
trebuințelor constatate;



Informarea și formarea specialiștilor în domeniu.

Principalele proiecte:
1. Servicii comunitare de reabilitare psihologică pentru copii și adolescenți
Perioada de implementare: decembrie 2008 – noiembrie 2009
Finanţator: Uniunea Europeană, Programul PHARE 2006/018-147.03.12/02/22
Descrierea proiectului: Proiectul şi-a propus dezvoltarea de servicii specializate în reabilitarea copiilor
care prezintă simptomatologie specifică sindromului de stres posttraumatic şi tulburări asociate în urma
trăirii unor evenimente traumatice de tipul abuzului şi exploatării sexuale. Serviciile au fost asigurate prin

Centrul de consiliere pentru copil şi Familie din cadrul Organizaţiei Salvaţi Copiii Iaşi şi Laboratorul de
Sănătate Mintală pentru copii şi adolescenţi de către o echipă de specialişti cu experienţă în instrumentarea
şi reabilitarea psiho-medicală şi socială a copiilor victime ale abuzului. Beneficiari au fost 39 de copii cu
tulburări emoţionale (anxietate, depresie, stres posttraumatic) şi tulburări comportamentale şi 39 de familii
care au beneficiat de servicii de terapie familială, asistare socială şi consiliere juridică.
Proiectul s-a adresat componentei de promovare a sănătăţii mintale în rândul grupurilor vulnerabile şi cu
risc crescut de afectare a sănătăţii mintale. In acest sens, proiectul a prezentat o componentă de intervenţie
şi una de prevenire a tulburărilor asociate evenimentelor traumatice suferite (abuz fizic, abuz sexual,
exploatarea sexuală, trafic de persoane) la populaţia pediatrică din regiunea Moldovei, cu specific pe
stresul traumatic.

2. Centrul Comunitar de Resurse pentru Copiii cu Părinţi Plecaţi în Străinătate
Proiectul a luat Premiul III la Gala Societatii Civile 2010 – Sectiunea Sanatate
Perioada de implementare: decembrie 2008 – noiembrie 2009
Finanţator: Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006 – Suport pentru dezvoltarea serviciilor
comunitare de sanatate mintală și dezinstituționalizarea persoanelor cu probleme de sănătatate mintală.
Componenta B – Dezvoltarea centrelor comunitare de sănătate mintală.
Descrierea proiectului: Proiectul si-a propus dezvoltarea şi promovarea unui serviciu comunitar de
sănătate mintală pentru copiii care au cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate. În proiect au fost
implicate 17 institutii partenere care au susţinut direct aceasta problematica şi care au îndrumat către
Salvati Copiii Iaşi 285 de copii. Din aceste cazuri au fost selectate şi au primit evaluare şi tratament
recuperator un numar de 72 de copii şi adolescenţi care au manifestat tulburări emoţionale şi
comportamentale ca urmare a plecării părinţilor/părintelui la muncă în străinătate. Din cele 72 de cazuri
35 de cazuri sunt componenta de interventie si 37 cazuri pe componenta de prevenire. În cadrul activităţi
de socializare au fost desfaşurate 8 sedinţe cu un numar de 189 de copii. Tot in cadrul proiectului fost
elaborat un afis si tiparit un pliant cu informaţii despre serviciile oferite de centru. În urma micro-cercetarii
din cadrul proiectului, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaşi şi Asociaţia Română pentru
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Terapia şi Studiul Traumei, a fost realizat ”Studiu privind consecinţele şi efectele pe plan psihologic a
plecării părinţilor în străinătate asupra copiilor lăsaţi acasă în grija unui părinte sau a altor persoane”.

3. Familia: S.O.S.!
Perioada de implementare: august 2009 – septembrie 2010
Finanţator: Fundaţia SOROS România, Programul Fondul de Urgenţă
Descrierea proiectului: Proiectul s-a derulat în Iaşi, judeţul Iaşi, Regiunea Nord – Est, România şi şi-a
propus prevenirea instituţionalizării copiilor proveniţi din familiile de şomeri ca urmare a crizei economice
prin reducerea riscurilor de instituţionalizare a 25 de copii din familii aflate în dificultate pe fondul
crizei economice, prin abilitarea părinţilor aflaţi în situaţie de şomaj de a face faţă efectelor crizei
economice, prin implicarea factorilor de decizie la nivelul comunităţii pentru protecţia copilului şi
familiei afectate de criza economică.
Beneficiari directi asistaţi prin serviciile oferite de proiect:


70 de copii proveniţi din familii aflate la de risc de a-şi instituţionaliza copii;



35 de familii în care cel puţin un părinte este şomer;



20 de reprezentanti ai institutiilor guvernamentale si nonguvernamentale sensibilizati cu privire la
problematica riscului de instiuţionalizare a copiliilor pe fondul crizei economice.
4. Clubul Copiilor – Happy Hours

Perioada de implementare: Ianuarie 2010 – Noiembrie 2010
Finanţator: Uniunea Europeană prin programul ”Facilitatea de tranziţie 2007/19343.03.03 - Integrarea în
societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate.
Descrierea proiectului: Proiectul şi-a propus să dezvolte şi să promoveze cluburi de timp liber care să
dezvolte programe de abilităţi de viaţă la copii care au cel puţin un părinte plecat în străinătate. Obiectivul
specific al proiectului de înfiinţare şi dezvoltare a trei cluburi pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă a fost
atins prin

dotarea şi amenajarea cluburilor în trei şcoli partenere, trei programe şi 10 ateliere de

dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copiii care au cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate. De
asemenea, acest obiectiv a fos atins prin participarea a 162 de copiii, din care 112 copiii cu părinţi
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plecaţi la muncă în străinătate şi 64 copiii care au părinţii acasă, ca beneficiari indirecţi ai cluburilor. Tot
pentru atingerea acestui obiectiv s-a elaborat metodologia de lucru in cadrul proiectului, s-au accesat
serviciile de asistare psihologică de către 51 de copiii care au părinţi plecaţi şi manifestau tulburări
emoţionale şi comportamentale, precum şi 62 de părinţi, s-au încheiat 8 parteneriate cu instituţii implicate
în protecţia şi educarea copiilor, s-au elaborat, tipărit şi distribuit 1000 de pliante şi 500 de afişe de
promovarea cluburilor, precum şi 500 de broşuri de bune practici în dezvoltarea abilităţilor de viaţă la
copiii. Creşterea capacităţii ONG-urilor şi instituţiilor publice de a dezvolta şi implementa programe
pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă la copii a fost atins prin susţinerea activităţilor de formare a
specialiştilor din ONG-uri şi instituţiile publice care lucrează cu copii, întâlniri de lucru şi se va dezvolta o
reţea locală pentru identificare şi promovare de bune practici în programme de dezvoltarea abilităţilor de
viaţă la copii. Pentru a promova activităţile derulate în cadrul cluburilor Happy Hours au fost elaborate
1000 de pliante, 500 de afişe şi 7 newslettere, elaborate împreună cu copiii care au frecventat Clubul, ce
cuprind informaţii despre activităţile derulate în cluburi, impresii ale copiilor, teme de interes pentru ei.

5. Răspuns regional la Problemática Traficului de Copii pentru România
Perioada de implementare: Aprilie 2009 – Decembrie 2011
Finanţator: Alianţa Internaţională Salvaţi Copiii
Descrierea proiectului: Program de prevenire a traficului de persoane şi de asistenţă a victimelor
ce are ca obiective: formarea specialiţtilor pentru intervenţia eficientă în lucrul cu copii victime
ale traficului de fiinţe umane sau copii aflaţi în situaţii de risc; formarea de peer-educators care să
realizeze, cu copiii, informări şi dezbateri în şcoli pe problematica traficului de fiinţe umane,
drepturile copilului, migraţia ilegală; consilierea psiho-socială a copiilor care au fost victime ale
traficului sau sunt în situaţie de risc, ca şi părinţii acestora; consilierea părinţilor din comunităţile
Holboca şi Cepleniţa pe problematica traficului de fiinţe umane, drepturile copilului, migraţia
ilegală; identificarea şi consilierea copiilor aflaţi în situaţii de risc prin intermediul unităţii
mobile.
Rezultatele proiectului:
 Servicii de asistenţă oferite copiilor victime traficului de persoane:
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o asistenţă socială, psihologică – 3 cazuri (doua fete trafic intern exploatare sexuală,
vârste între 17-18 ani şi un băiat cu vârsta de 11 ani, trafic intern exploatare
economică)
o suport material şi educaţional pentru un caz (un băiat cu vârsta de 11 ani, trafic intern
exploatare economică)


23 copii pregătiţi ca peerleaders pentru a derula activităţi de prevenire în şcoli şi comunitate;



250 de activităţi de informare derulate de copiii la nivelul comunităţii din Iaşi Holboca şi
Cepleniţa la care au participat 1000 de copiii;



4 campanii derulate de catre copiii;



o tabără tematică peer to peer la care au participat 43 de copiii care au derulat activităţi şi
care a avut ca scop dezvoltarea de abilităţi de a lucra cu copiii în programe de prevenire;



două întâlniri cu autorităţile locale;



o tabără tematică pentru 10 peer leaders care a avut ca scop dezvoltarea unui manul pentru
pregătirea acestora în programe de informare pe tema traficului de copiii;



suport material pentru 40 copiii la risc de trafic şi 20 de familii;



servicii de asistare socială, psihologică şi educaţională pentru 22 copii şi familiile acestora în
vederea prevenirii traficului.

6. Părinţi competenţi, copii sănătoşi – Dezvoltare de servicii de parenting în
România – CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PĂRINŢI IAŞI
Perioada de implementare: Martie 2010 – prezent
Finanţator: Proiect dezvoltat de Organizaţia Salvaţi Copiii România finanțat printr-un grant
oferit de Guvernele Islandei, Liechtensteinului şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al SEE
Descrierea proiectului: Centrul de Consiliere pentru Părinţi este un serviciu care oferă sprijin
şi asistenţă părinților preocupați de educația copiilor lor.
Beneficiari directi asistaţi prin serviciile oferite de centru, în anul 2010:
-

390 de copii;

-

570 părinţi;
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-

365 specialişti (cadre didactice, consilieri şcolari, medici de familie, psihopedagogi, etc)

Partenerii:
-

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi

-

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iaşi

-

Agenţia Judeţeană de Ocuparea a Forţei de Muncă Iaşi

-

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi

-

Spiatul Clinic de Copiii SF. Maria Iasi

-

Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi

-

Primăria Holboca

-

Primăria Cepleniţa

-

Direcţie de Asistenţă Comunitară Iaşi

-

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenşă Educaţională Iaşi

-

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

-

Colegiul Economic Administrativ Iaşi

-

Şcoala generală „Vasile Conta” Iaşi

-

Şcoala generală „Alexandru Vlahuţă” Iaşi

-

Şcoala generală „Elena Cuza” Iaşi

-

Şcoala generală „Gh.I. Brătianu” Iaşi

-

Şcoala cu clasele I – VIII Holboca, com. Holboca, jud. Iaşi

-

Şcoala cu clasele I – VIII Poiana Mărului, com. Cepleniţa, jud. Iaşi

-

Şcoala cu clasele I – VIII „Grigore Ureche”, com. Cepleniţa, jud. Iaşi

-

Şcoala cu clasele I – VIII „M. Kogălnicenu”, com . Ţigănaşi, jud. Iaşi

-

Şcoala generală „D. Sturdza” Iaşi

-

Şcoala cu clasele I – VIII Liteni, com. Belceşti, jud. Iaşi

-

Şcoala cu clasele I – VIII Cîrniceni, com . Ţigănaşi, jud. Iaşi

-

Şcoala de arte şi meserii „Ioanid Romanescu”, com. Voineşti, jud. Iaşi

-

Şcoala cu clasele I – VIII Osoi, com. Sineşti, jud. Iaşi

-

Şcoala „Colonel C. Langa”, com. Miroslava, jud. Iaşi

-

Şcoala cu clasele I – VIII Ruşi, com Belceşti, jud. Iaşi

-

Şcoala de arte şi meserii Mironeasa, jud. Iaşi
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-

Şcoala cu clasele I – VIII Fărcăşeni, com. Strunga, jud. Iaşi

-

Şcoala cu clasele I – VIII Rediu, com.Rediu, jud. Iaşi

-

Şcoala şi gradiniţa „Junior” Iaşi

-

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 „Sf. Prooroc Daniel” Iaşi

-

Grădiniţa cu Program Normal, oraş Hârlău , jud.Iaşi
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