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COMUNICAT DE PRESĂ

Salvaţi Copiii lansează o campanie de educare împotriva violenţei asupra copiilor

Organizaţia Salvati Copiii lansează astăzi, 20 septembrie 2011, o campanie de educare și de
sensibilizare pentru a combate violenţa la adresa copiilor și pentru a promova modele
educaţionale pozitive, cu respectarea nevoilor afective și psihice ale acestora.
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.
”Această campanie a fost impusă de o problemă reală din societate. Bătaia nu ajută un copil să se
dezvolte. Bătaia nu educă. Bătaia induce frică și nesiguranţă unui copil. Ea umilește și rănește
sufletul unui copil. Un copil bătut are toate șansele să devină un adult care prezintă simptome
legate de unele suferinţe psihice, cum ar fi depresia, anxietatea, tulburări de alimentaţie. Un copil
bătut nu va ști cum să se poarte în societate și va fi la rândul său un copil care are un
comportament agresiv. De aceea, semnalul pe care îl tragem este că avem nevoie să ne creștem
copiii fără bătaie, cu modele de parenting pozitive și cu respect faţă de nevoile emoţionale și
psihice ale copiilor. Dacă noi ca societate nu renunţăm la anumite mentalităţi și la anumite
comportamente, atunci riscăm ca societatea de mâine să fie și mai agresivă decât cea de azi”, a
declarat Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al organizaţiei Salvaţi Copiii.
Sloganul campaniei este ”Trupul se vindecă. Sufletul nu” tocmai pentru a sublinia faptul că
suferinţa emoţională indusă copiilor prin bătaie și violenţă poate lăsa răni profunde, care nu se
văd uneori cu ochiul liber, dar care afectează echilibrul emoţional pentru toată viaţa.
Campania se va derula în perioada septembrie 2011 și decembrie 2011 și va avea două
componente: media și politici publice. Pe parte de media, campania va urmări atât sensibilizarea și
conștientizarea publicurilor ţintă (părinţi, educatori, asistenţi maternali) asupra consecinţelor
bătăii, cât și educarea acestora în legătură cu modele de formare a copiilor care sunt pozitive și
care permit o dezvoltare echilibrată a acestora. Astfel, pe perioada campaniei, vor fi difuzate pe
diverse canale media clipuri video și audio, machete, afişe reprezentative, precum și informaţii
utile, explicaţii, soluţii care pot fi folosite de părinţi, educatori și asistenţi maternali în creșterea
copiilor.
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Experţii Salvati Copiii vor sta la dispozitia presei pentru a răspunde la întrebări ţi pentru a da
informaţii.
O serie de organizaţii de presă au intrat ca parteneri pentru susţinerea acestei iniţiative, altele șiau exprimat dorinţa de a da sprijin fără să intre într-un parteneriat propriu-zis. Organizaţia Salvaţi
Copiii este deschisă oricărei organizaţii de presă care dorește să contribuie la acest proiect și
mulţumește presei pentru deschiderea arătată.
”Mulţumim jurnaliștilor și organizaţiilor de presă pentru deschiderea pe care au arătat-o, în
perioada de pregătire a campaniei, faţă de iniţiativa noastră. Presa joacă un rol foarte important
în realizarea unui mediu echilibrat pentru creșterea copiilor. Aceasta deoarece presa are un rol în
educaţia audienţelor și în influenţarea mentalităţilor. De asemenea, modul în care presa relatează
despre un caz în care este implicat un copil contează pentru acel copil, dar și pentru alţii”, a
subliniat Gabriela Alexandrescu.
Pe parte de politici publice, Salvaţi Copiii își propune să colaboreze cu autorităţile publice pentru a
finaliza strategia naţională în domeniul sănătăţii mintale a copiilor, în conformitate cu normele
internaţionale.
Pentru informaţii suplimentare – persoane de contact:
Oana Marinescu – oana.marinescu@omavision.ro, 0741 27 87 37
Mirela Feruglio - mirela.feruglio@omavision.ro, 0751 19 90 02

NOTE PENTRU JURNALIŞTI:
Din datele furnizate de către Direcţia Generală Protecţia Copilului, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010, 11.232 copii au fost în 2010 victime
ale unei forme de abuz, neglijarea copilului fiind pe primul loc.
Majoritatea abuzurilor se petrec în familie : 10.395 copii din 11.232 au suferit o formă de abuz în cadrul
familiei, pe primul loc fiind din nou neglijarea copilului - astfel din totalul de 7642 copiii raportaţi, 7401
sunt neglijaţi în cadrul familiei.
Astfel din totalul de abuzuri fizice asupra copilului, de 1254, 1188 au loc în familie, din 1218 cazuri de abuz
emoţional asupra copilului 1169 au loc în familie. O incidenţa crescută a cazurilor de abuz sexual asupra
copilului se înregistrată tot în familie: dintr-un total de 623 cazuri, 367 se petrec în familie şi 238 în alte
locaţii.
În primele trei luni ale anului acesta (1 ianuarie 2011 – 31 martie 2011) 2893 de copii au fost victime de
abuzuri: fizice (252), emoţionale (353), sexuale (122), neglijare (2078), exploatare prin muncă (52),
exploatare sexuală (11), exploatare pentru comitere infracţiuni (2893).

2

Studiile arată că 80% dintre copiii victime ale abuzului devin tineri adulţi care întrunesc criteriile de
diagnostic pentru cel puţin o tulburare de sănătate mentală înainte de a împlini 21 de ani: depresie,
anxietate, tulburări de alimentaţie, sindrom de stres post-traumatic, probleme de ataşament, tulburare de
conduită.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii România
Organizaţia Salvaţi Copiii România este o instituţie cu rol social, a cărei misiune este aceea de a garanta
egalitatea de şanse pentru toţi copiii, indiferent de mediul din care aceştia provin, prin utilizarea propriei
expertize, precum şi prin presiuni exercitate asupra factorilor de decizie şi mobilizarea liderilor din
societatea civilă.
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 cu probleme de sănătate mintală
(copii cu depresie, anxietate, tulburari de atașament, ADHD, tulburări de conduită, comportament agresiv
etc.) sau cu risc de a dezvolta astfel de probleme.
Salvaţi Copiii promovează de 20 ani drepturile copilului, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor
Unite cu privire la Drepturile Copilului. Peste 500.000 de copii au fost incluşi în programe educative, de
protecţie şi asistenţă medico-socială, de stimulare a participării lor în acţiuni de promovare şi recunoaştere
a drepturilor lor. Este membră a Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii, cea mai mare organizaţie
independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor, care cuprinde 29 de membri şi desfăşoară
programe în peste 120 de ţări. Pentru mai multe informaţii despre programele Salvaţi Copiii vizitaţi
www.salvaticopiii.ro
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