Neglijarea copilului rămâne cea mai dramatică formă de abuz, cu repercusiuni asupra
dezvoltării emoţionale a copilului
 11.232 de copii au fost victime ale unei forme de abuz în anul 2010
 cele mai multe dintre abuzuri se petrec în familie - 10.395 de copii au suferit o formă de abuz
în cadrul familiei

Bucureşti, 29 iunie 2011: Din datele furnizate de către Direcţia Generală Protecţia Copilului din
cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010,
11.232 de copii au fost victime ale unei forme de abuz. Cele mai multe dintre abuzuri se petrec în
familie - 10.395 de copii au suferit o formă de abuz în cadrul familiei, pe primul loc fiind neglijarea
copilului.
Neglijarea copiilor, constând în nesupravegherea adecvată de către părinţi sau alte rude, lipsa unei
comunicări autentice cu părinţii şi lipsa petrecerii unui timp de calitate cu copilul, slaba implicare în
procesul de disciplinare, cât şi în cel educativ, este alarmantă. În majoritatea cazurilor înregistrate,
neglijarea are loc între 3 şi 17 ani, practic de-a lungul întregii dezvoltări a copilului. Familia este, din
datele furnizate, mediul cu cea mai crescută incidenţă a abuzurilor asupra copilului.
Astfel, din totalul de abuzuri fizice asupra copilului, de 1.254, 1.188 au loc în familie,iar din 1.218
cazuri de abuz emoţional asupra copilului, 1.169 au avut loc în familie. În ceea ce priveşte abuzul
sexual, dintr-un total de 623 cazuri, 367 s-au petrecut în familie.
În ceea ce priveşte distrubuţia pe sexe, diferenţe semnificative observăm în cazurile de abuz sexual,
fetele fiind în cele mai multe dintre cazuri victime (134 băieţi şi 489 fete). În cazul neglijării, unde
grupa de vârstă cea mai vulnerabilă este 3-17 ani, nu sunt diferenţe semnificative privind distribuţia pe
sexe.

Începând din anul 2010, Organizaţia Salvaţi Copiii România a dezvoltat servicii complexe de
educaţie parentală, prin intermediul proiectului „Towards positive healthy parenting in Romanian
families/Părinţi competenţi, copii sănătoşi - Dezvoltare de servicii de parenting în Romania”, care
beneficiază de susţinerea financiară a Islandei, Liechtensteinului şi a Norvegiei prin Mecanismul
Financiar EEA. Un număr de 1116 de familii s-au adresat celor cinci centre de consiliere parentală ale
Organizaţiei Salvaţi Copiii România, dintre care 192 de familii din Bucureşti, căutând sprijinul
specialiştilor pentru gestionarea unor dificultăţi specifice pe care le întâmpină cu copiii lor.
“Cel mai adesea, problemele emoţionale ale copilului încep în familie şi se răsfrâng asupra întregii
dezvoltări a acestuia – intergrarea şcolară, abilităţile sociale, capacitatea de a-şi recunoaşte şi rezolva
problemele. Este esenţial ca un părinte să îşi cunoască copilul, pentru a putea preîntâmpina probleme
grave, printre care dispariţia voluntară de acasă, asocierea cu un anturaj periculos sau chiar consumul
de droguri. De aceea, o parte importantă a unei dezvoltări sănătoase a copilului este consilierea şi
educarea părinţilor.”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii
România.
În ceea ce priveşte profilul familiilor care au apelat la serviciile oferite de Centrul de Consiliere pentru
Părinţi în primul său an de activitate, se pot desprinde cu uşurinţă două tendinţe principale:
-

se adresează Centrului mai ales familiile monoparentale, situaţia de divorţ a părinţilor sau
relaţiile tensionate dintre ei punându-şi amprenta asupra climatului emoţional în care creşte
copilul şi, implicit, asupra stării lor de bine.

-

se adresează Centrului mai ales familii care au copii de vârstă preşcolară, fapt deosebit de
îmbucurător, având în vedere faptul că intervenţia timpurie are cele mai mari şanse de succes.

Pornind de la problema identificată, specialiştii Centrului au propus fiecărei familii un plan de
intervenţie care a avut în vedere patru arii majore de acţiune:

-

Dezvoltarea abilităţilor parentale în cadrul programelor de disciplinare pozitivă (Triple P) care
au ca obiectiv dezvoltarea unor relaţii armonioase între părinţi şi copii, încurajarea şi

dezvoltarea comportamentelor dezirabile ale copiilor, gestionarea comportamentelor problematice
ale copiilor;
-

Abordarea tulburărilor de natura psihologică ale părinţilor în cadrul unui proces de consiliere,
având în vedere că în peste 50% din cazuri stilul inadecvat de parenting este generat de
dificultăţi cum ar fi depresie, anxietate, stres, relaţie conflictuale între părinţi;

-

Consilierea individuală a adolescenţilor cu probleme emoţionale cum ar fi anxietate
(generalizate, socială, de separare) sau depresie prin utilizarea unor tehnici de intervenţie
comportamentală sau cognitivă;

-

Dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor (preşcolari şi şcolari mici) care
prezintă manifestări agresive sau anxioase, prin activităţi ce pun accent pe acceptarea de sine,
pe

gestionarea

emoţiilor

disfuncţionale

şi

a

gândurilor

nerealiste,

pe

limitarea

comportamentelor distructive pornind de la situaţiile reale de viaţă pe care le experimentează

Centrele de Consiliere pentru Părinţi sunt organizate în Bucureşti, Iaşi, Suceava, Târgu Mureş şi
Timişoara. Principalele servicii oferite sunt: consiliere individuală şi de grup pentru părinţi şi copii,
pregătire şi consultanţă pentru specialiştii din domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale,
precum şi activităţi de informare şi educaţie desfăşurate în comunitate, la nivel urban şi rural. Centrele
de Consiliere sunt servicii publice gratuite, dezvoltate la nivel comunitar care îşi propun promovarea,
dezvoltarea şi implementarea de servicii îmbunătăţite de parenting, pentru a asigura integrarea
părinţilor într-un program de consiliere („parenting”) înainte ca dificultăţile din relaţia copil-părinte să
îl plaseze pe copil într-o situaţie de risc. Centrele beneficiază de echipe multidisciplinare, formate din
psihologi, psihiatri, asistente medicale, asistenţi sociali, psihopedagogi, ce oferă servicii specializate
într-un mediu prietenos, accesibil şi nestigmatizant.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:
Georgeta Păunescu, Coordonator Proiect, Salvaţi Copiii România, tel: 316 61 76/77, 0766 61 24 23
georgeta_paunescu@salvaticopiii.ro

Note pentru redactori:
Towards positive healthy parenting in Romanian families/Părinţi competenţi, copii sănătoşi Dezvoltare de servicii de parenting în Romania” - îşi propune promovarea, dezvoltarea şi
implementarea de servicii îmbunătăţite de parenting, pentru a asigura calitatea serviciilor de îngrijire
pentru copii şi parinţii lor, integrându-i pe aceştia din urmă într-un program de consiliere („parenting”)
înainte ca dificultăţile din relaţia copil-părinte să îl plaseze pe copil într-o situaţie de risc. Se doreşte
promovarea sănătăţii mentale şi creşterea calităţii vieţii pentru copiii şi adolescenţii vulnerabili şi
familiile lor, prin dezvoltarea de servicii de parenting în zone urbane şi rurale din România. Proiectul
va asigura programe de dezvoltare de abilităţi pentru profesioniştii din sistemele de sănătate, educaţie
şi protecţie socială, pentru a-i învaţa să utilizeze strategii de parenting şi în final va pune la dispoziţie
numeroase servicii de parenting. Există date substanţiale care arată că serviciile de training pentru
părinţi bazate pe principiile învăţării sociale produce schimbări semnificative şi imediate atât la părinte
cât şi la copil şi sunt eficiente în reducerea riscului prezent în familie ca urmare a problemelor de
comportament ale copilului (McMahon & Wells, 1998).

