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25 mai – Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi
Peste 95% dintre dispariţiile de copii sunt reprezentate de fuga acestora de acasă sau din
centrele de ocrotire

București, 24 mai: Salvaţi Copiii România, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei
Române, marchează în România Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi prin activităţi de
informare şi sensibilizare a elevilor, părinţilor, profesorilor şi opiniei publice în legătură cu
numărul sporit de dispariţii voluntare în rândul copiilor.

Potrivit datelor puse la dispoziţia Organizaţiei Salvaţi Copiii România de către Inspectoratul
General al Poliţiei Românie, Direcţia de Investigaţii Criminale, în perioada 15.05.201215.05.2013 a fost solicitată urmărirea la nivel naţional pentru 3235 copii, dintre care 134
copii cu vârste până la 10 ani. Dintre copiii pentru care a fost solicitată urmărirea în
perioada menţionată, au fost găsiţi 3229 copii.
La data de 15.05.2013 se aflau în evidenţa poliţiei 359 de copii dispăruţi faţă de care poliţia
desfăşoară activităţi specifice pentru găsirea lor, dintre care 70 copii cu vârste până la 10
ani.
„Majoritatea dispariţiilor sunt reprezentate de fuga copiilor de acasă sau din centrele de
ocrotire a copiilor. Factorii care continuă să contribuie la menţinerea dispariţiilor voluntare
ca fiind majoritare sunt reprezentaţi de: problemele din familie - conflicte, violenţă,
comunicarea deficitară dintre părinţi şi copii cu privire la programul acestora, la educaţie şi
timp liber, slaba relaţionare dintre părinţi sau alte rude şi copiii pe care îi au în grijă,
neglijarea, lăsarea copiilor în grija bunicilor sau altor rude, părinţii fiind plecaţi la muncă în
străinătate”. În acest context considerăm că identificarea timpurie a situaţiilor de acest fel şi
intervenţia în echipă, între persoanele resursă - poliţisti, profesori, consilieri şcolari şi
psihologi - este estenţială în prevenirea dispariţiilor voluntare cât şi a riscurilor asociate -

consum de droguri, acte delincvente, exploatare sexuală.” declară doamna Gabriela
Alexandrescu, Preşedinte Executiv, Organizaţia Salvaţi Copiii.

În acest an, peste 2700 de elevi cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani au participat în lunile
aprilie şi mai la sesiuni interactive de informare asupra dispariţiilor voluntare şi a riscurilor pe
care acest comportament le are.
Organizaţia Salvaţi Copiii organizează întâlniri regulate cu consilierii şcolari pentru
identificarea copiilor şi a familiilor în situaţii de risc şi acordarea ajutorului necesar prin
includerea lor în cadrul programelor de consiliere, suport educaţional, activităţi de timp liber
în cadrul Centrelor de Consiliere pentru Părinţi, a Centrelor Educaţionale şi a centrelor
Creştem Împreună (pentru copii ai căror părinţi muncesc în străinătate).

În Bucureşti, în data de 24 mai, va avea loc, la sediul Centrului de Consiliere pentru Părinţi
din str. Abrud nr. 126, Salvaţi Copiii România, o masă rotundă cu scopul analizării cadrului
legislativ actual în acest domeniu, a necesităţii de a introduce categoriile specifice de copii
dispăruţi aşa cum sunt definite de către Missing Children Europe (Federaţia Europeană
pentru Copilul Dispărut, Exploatat Sexual în care Salvaţi Copiii este membră) şi elaborarea
unor propuneri de acţiune pentru îmbunătăţirea mecanismelor de intervenţie în astfel de
cazuri.
La această masă rotundă sunt invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor active în domeniul
protecţiei drepturilor copilului, respectiv a protecţiei copilului dispărut şi exploatat sexual –
Direcţia Protecţia Copilului, Inspectoratul General de Poliţie al Capitalei- Serviciul Urmăriri,
Poliţia Capitalei, Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual-Focus, Agenţia
Naţională Împotriva Traficului de Persoane.

Ca în fiecare an, campaniile de informare se desfăşoară la nivel naţional şi în Timişoara, Iaşi,
Suceava, Târgu Mureş, Dolj, Braşov, Neamţ, Vaslui, Hunedoara, Caraş Severin în şcoli şi licee,
activităţi stradale cât şi prin dezbateri, mese rotunde cu reprezentanţi ai instituţiilor
organizate de filialele Salvaţi Copiii România.

În data de 25 mai, voluntarii organizaţiei, vor împărţi în stradă flyere şi vor explica
trecătorilor semnificaţia zilei de 25 mai şi importanţa implicării în sesizarea situaţiilor
riscante pentru copii.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Andreea Biji
Coordonator Proiect Salvaţi Copiii
Telefon: 021 2242452/ 0748071937
E-mail: andreea_biji@salvaticopiii.ro

Notă pentru editori:
Din anul 1983, ziua de 25 mai este dedicată copiilor dispăruţi, iar la nivel mondial sunt
organizate acţiuni care au scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la problema ca
copiilor declaraţi dispăruţi în întreaga lume.
La nivel european, de Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi, pe data de 25 mai se
organizează numeroase evenimente şi campanii tema ce de informare şi prevenire în ţările
membre ale Federaţiei Europene pentru Copiii Dispăruţi si Exploataţi Sexual - Missing
Children Europe.
În calitatea sa de organizaţie-umbrelă, Missing Children Europe reprezintă 23 de organizaţii
neguvernamentale din 16 ţări membre ale Uniunii Europene. Fiecare dintre aceste
organizaţii activează în domeniul prevenirii şi ajutorării victimelor în caz de dispariţie şi/ sau
exploatare sexuală.
Centrele de Consiliere pentru Părinţi, Centrele Educaţionale şi centrele Creştem Împreună
(pentru copii ai căror părinţi muncesc în străinătate), funcţionează la nivel naţional şi
furnizează servicii de evaluare, consiliere psihologică şi parenting pentru copii şi părinţi,
suport educaţional pentru copii, activităţi de socializare si timp liber pentru copii ai căror
părinţi sunt plecaţi în străinătate cât şi suport psihologic şi educaţional pentru rudele în grija
cărora au rămas aceşti copii.

