2009
Salvaţi Copiii recunoaşte şi pune accent pe responsabilităţile şi indatoririle
reprezentanţilor legali, părinţilor, profesorilor şi ale altor autorităţi ce acţionează in interesul
copiilor şi acţionează pentru respectarea drepturilor copilului şi pentru modificarea politicilor şi a
legislaţiei in beneficiul copiilor.

Solicitarea înfiinţării Subcomisiei Parlamentare pentru Drepturile Copilului
Conform Eurobarometrului European din 2008, copiii romani işi cunosc cel mai bine
drepturile (in procent de 85%, faţă de 67% media europeană), dar, totodată, sunt cei mai critici in
ceea ce priveşte respectarea acestora de către autoritaţile responsabile.
Recomandările rezultate in urma consultărilor şi cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale au stat
la baza solicitării Salvaţi Copiii către Camera Deputaţilor, de a infiinţa Subcomisia Parlamentară
pentru Drepturile Copilului.
Astfel, din aprilie 2009, această Comisie işi desfăşoară activitatea de promovarea şi
protecţie a drepturilor copilului, avand ca responsabilităţi analiza naţională a situaţiei copilului,
analiza proiectelor de legi din perspectiva respectării drepturilor copilului, armonizarea cadrului
legislativ intern cu cel european şi internaţional, organizarea de dezbateri şi analize pe subiecte de
maxim interes şi urgenţă, punerea in contact şi colaborarea cu toţi cei responsabili şi implicaţi intr-un
anumit domeniu, inclusiv a copiilor.

Propuneri de modificare a unor articole din Noul Codul Penal (2009)
Avand in vedere importanţa reglementărilor penale pentru protecţia copiilor impotriva
agresiunilor sexuale, Salvaţi Copiii a redactat o serie de propuneri de modificare a articolelor 220
(Actul sexual cu un minor), 221 (Coruperea sexuală a minorilor), 222 (Racolarea minorilor in scopuri
sexuale) şi 374 (Pornografia infantilă). Oferind argumente de natură socială şi psihologică şi apeland
la recomandările documentelor internaţionale in materie, propunerile Salvaţi Copiii au fost integrate
in Noul Cod Penal care va intra in vigoare in 2011.
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Alte activităţi de lobby şi advocacy:
• Contactarea candidaţilor la alegerile europarlamentare şi transmiterea unui material privind
necesitatea susţinerii drepturilor copilului la nivelul Parlamentului European. Au fost primite 6
răspunsuri de susţinere.
• Solicitarea suportului Guvernului pentru numirea noului Reprezentant Special pentru combaterea
violenţei asupra copiilor, in persoana Doamnei Marta Santos Pais din Portugalia (iunie 2009).
• Solicitarea respectării obligaţiilor Romaniei privind alocarea fondurilor ODA (Asistenţa Oficială
pentru Dezvoltare), prin care Guvernul acordă asistenţă umanitară altor state in caz de dezastre şi
conflicte armate.
• Campanie de advocacy in randul adolescenţilor pentru prevenirea fugii de acasă şi a cazurilor
declarate de dispariţie a copiilor - 25 mai - Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi.
• Prezentarea la nivelul MEP a rezultatelor programului de informare in comunităţile roma –
solicitarea susţinerii de către Guvern a programelor de prevenire HIV.

2008

PROPUNERI

PENTRU

COMPLETAREA

PACHETULUI

LEGILOR

EDUCAŢIEI
Asigurarea şi promovarea dreptului la educaţie de calitate reprezintă întotdeauna o
prioritate în activitatea noastră. În contextul dezbaterii publice lansate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării, Salvaţi Copiii a organizat consultări (focusgrupuri si dezbateri) cu părinţi, cadre
didactice şi copii pentru a identifica interesele şi opiniile acestora cu privire la dezvoltarea sistemului
de învăţământ. Astfel, propunerile noastre transmise
MECI – Direcţiei Generale Managementul Învăţământului Preuniversitar au vizat:
structura învăţământului obligatoriu, cu referire la învăţământul preşcolar, clasa pregătitoare,
redefinirea grupei de vârstă pentru educaţia ante-preşcolară, introducerea unor prevederi cu privire la
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personalul medical cu rol în îngrijirea sănătăţii, definirea învăţământului primar, elaborarea
metodologiei de admitere în liceu, copiii cu cerinţe educaţionale speciale, pregătirea cadrelor
didactice, cadrele didactice de sprijin, accesul la şcoli al copiilor din zone izolate, includerea
consultării elevilor în prevederile referitoare la stabilirea conţinuturilor educaţionale, a
regulamentelor care prevăd drepturile şi obligaţiile elevilor, crearea condiţiilor de reprezentare a
elevilor în cadrul diferitelor foruri şcolare ş.a.

TRANSMITEREA RAPORTULUI SALVAŢI COPIII cu privire la Respectarea
Drepturilor Copilului în România către Biroul Înaltului Comisar pentru
Drepturile Omului
În februarie 2008, SCR a transmis Raportul în cadrul celei de-a doua sesiuni “Universal
Periodic Review”. Acesta a fost întocmit pe baza datelor oficiale, cercetărilor şi studiilor
guvernamentale şi independente, luând în considerare şi cercetările proprii. Raportul, structurat pe
trei capitole (I. Cadrul legislativ şi instituţional; II. Implementarea drepturilor copilului, din
perspectiva obligaţiilor statului în domeniul drepturilor omului; III. Recomandări) cuprinde
informaţii obiective despre: justiţia minorilor, nediscriminare, participarea copilului, protecţia
copiilor împotriva consumului de alcool şi droguri, protecţia împotriva exploatării şi violenţei, copiii
singuri acasă, copiii din instituţii, asigurarea educaţiei, cultură şi timp liber.

ELABORAREA RAPORTULUI ALTERNATIV ADRESAT COMITETULUI
ONU PENTRU DREPTURILE COPILULUI
În noiembrie 2007, Guvernul României a înaintat Comitetului ONU cel de-al 3-lea şi al 4lea Raport periodic privind situaţia implementării Convenţiei pentru Drepturile Copilului. În acest
context, pe baza experienţei în ceea ce priveşte monitorizarea şi a colaborărilor cu partenerii săi,
Salvaţi Copiii a elaborat, în 2008, un Raport Alternativ care include surse diverse de informaţii (atât
rezultatele Grupului de monitorizare a Drepturilor Copilului – proiect ce a inclus 22 de ONG-uri din
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toată ţara, cât şi ale colaborărilor cu peste 40 de ONG-uri şi a consultării a aproape 50.000 de copii).
Raportul a fost înaintat Comitetului ONU, pentru a fi analizat în 2009.

AVOCATUL COPILULUI
Comitetul Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului a recomandat României
înfiinţarea Avocatului Copilului, care să îndeplinească următoarele funcţii:
• analiza periodică a situaţiei respectării drepturilor copilului şi prezentarea acesteia publicului larg şi
Parlamentului;
• propunerea unor legi noi sau amendarea celor existente;
• analiza implementării Convenţiei UN cu privire la Drepturile Copilului;
• raportarea periodică către Comitetul ONU cu privire la Drepturile Copilului şi urmărirea aplicării
recomandărilor;
• investigarea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului de către autorităţi.
Salvaţi Copiii a reluat din 2007 demersurile pentru crearea instituţiei Avocatului Copilului
în România. A elaborat documentarea modelelor existente în diferite ţări europene, a iniţiat
importante activităţi de sensibilizare a autorităţilor cu responsabilităţi în domeniu invitând
personalităţi europene importante: Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei şi
Avocatul Copilului din Suedia. În 2008, SCR a continuat promovarea utilităţii acestei instituţii, la
nivelul Parlamentului României, în cadrul Subcomisiei Drepturilor Copilului.
Broşura “Avocatul Copilului – o instituţie necesară” a fost distribuită membrilor
Parlamentului, altor instituţii cu responsabilităţi în protecţia drepturilor copilului şi ONG-urilor.

CEA

DE-A

V-A

ÎNTÂLNIRE

REGIONALĂ

A

COALIŢIILOR

ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE DIN EUROPA ÎN DOMENIUL
ASIGURĂRII RESPECTĂRII DREPTURILOR COPILULUI
Întâlnirea a fost organizată în perioada 27 - 30 octombrie 2008 de Salvaţi Copiii, în
colaborare cu Guvernul României, Salvaţi Copiii Sudia, Euronet şi UNICEF. Iniţiat în 1998 la Berlin,
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continuat la Stockholm (1999), Vilnius (2002) şi Bruxelles (2005), evenimentul a întrunit 60 de
reprezentanţi ai societăţii civile din 23 de ţări europene, implicate în asigurarea implementării
Conventiei UN cu privire la Drepturile Copilului. Printre subiectele abordate s-au numărat
monitorizarea drepturilor copilului, raportarea către Comitetul Naţiunilor Unite pentru Drepturile
Copilului, cooperarea dintre organizaţiile neguvernamentale pentru interzicerea pedepselor corporale
şi a tuturor tratamentelor umilitoare asupra copiilor.
Participanţii la Forum s-au bucurat de prezenţa domnului Thomas Hammarberg,
Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, şi de cea a domnului Lothar
Krappmann, reprezentantul Comitetului Naţiunilor Unite pentru Drepturile Copilului, în
calitate de “key – note speakers”.

10 MĂSURI PENTRU O ROMÂNIE CIVICĂ, DURABILĂ ŞI SOLIDARĂ
În 3 noiembrie, Coaliţia pentru Buna Guvernare şi Parteneriat cu Mediul Asociativ le cerea
tuturor partidelor politice parlamentare, printr-o scrisoare trimisă preşedinţilor acestora, să includă, în
viitoarele programe de guvernare ale partidelor pe care le conduc, 10 măsuri pentru o Românie
civică, durabilă şi solidară. Scrisoarea a fost trimisă la patru partide parlamentare (PNL, PDL, PSD
şi UDMR) din care numai/doar două au răspuns scrisorii adresate de către cele 14 organizaţii
neguvernamentale semnatare. În esenţă, partidelor politice li se cere să susţină sectorul
neguvernamental şi societatea civilă din România.
Cele 10 puncte pentru o Românie civică, durabilă şi solidară stipulează:
• Modificarea criteriilor de acordare a statutului de utilitate publică pentru ONG-uri
• Înfiinţarea unei structuri independente în vederea asistentei pentru dezvoltare internaţională (ODA),
după modelul existent în statele europene
• Întărirea democraţiei participative
• Combaterea extremismului
• Susţinerea economiei sociale
• Promovarea bunei guvernări şi a dialogului civic
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• Susţinerea subsidiarităţii şi descentralizarea serviciilor publice de interes general
• Prioritatea absolută acordată educaţiei şi dezvoltării durabile
• Adoptarea unei legislaţii coerente privind finanţarea publică a sectorului ONG
• Îmbunătăţirea sistemului 2%
Membrii Coaliţiei: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Asociaţia Pro Democraţia, Salvaţi
Copiii România, Fundaţia SynergEtica, CENTRAS, Institutul pentru Politici Publice, Centrul de
Resurse pentru Participare Publică, Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia Romană pentru
Transparenţă, Agenţia de Monitorizare a Presei „Academia Caţavencu”, Fundaţia Pentru Voi, Centrul
pentru Jurnalism Independent, Fundaţia Terra Mileniu III, Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta.

2007

Copii afectați de dezastre naturale
In aprilie 2007, Salvați Copiii a început, cu sprijinul financiar al Salvați Copiii Suedia,
derularea unui proiect ce își propune să informeze și să pregătească copiii pentru a ști cum să se
protejeze și cum să reacționeze în cazul dezastrelor naturale (inundații, cutremure, incendii). Noutatea
acestui proiect, inedit atât pentru România cât și pentru Europa, constă în faptul că se urmărește
implicarea într-o cât mai mare masură a copiilor, aceștia căpătând un rol de coordonare a activităților
desfășurate. Au avut loc mai multe întâlniri cu partenerii proiectului pentru a stabili locațiile în care
se va implementa proiectul pilot și pentru a încheia parteneriate scrise cu toate instituțiile implicate.
Au fost selectați copiii, voluntarii și coordonatorii din cele trei locații.
Activitățile de informare și pregătire a copiilor s-au desfășurat, într-o primă etapă, în
Școala 71 „Iovan Ducici” din București, în Școala cu clasele I-VIII „Gheorghe Jienescu” din
localitatea Rast, județul Dolj și în școala cu clasele I-VIII din localitatea Chiselet, județul Călărași.
Pentru 2008, proiectul își propune continuarea activităților de pregătire și informare a copiilor,
elaborarea unor materiale informative concepute și elaborate de copii, care să fie utilizate în școli și
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redactarea unei metodologii de lucru care să poată fi preluată și utilizată de autoritățile competente la
nivel național.
Pentru a afla cum sunt organizați copiii în zonele afectate tsunami, a avut loc, cu
participarea reprezentanților organizatiei Salvați Copiii, Ministerului Educației, Cercetării și
Tineretului, și Grupului la Nivel înalt pentru Copiii României, o vizită-studiu în Tailanda, țăra în care
au fost implementate, de către Salvați Copii Suedia, proiecte specifice.
PARTENERI: Grupul la Nivel înalt pentru Copiii României, Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Protecția copiilor români neacompaniați aflați în Italia
Luând în considerare numărul mare de copii, însoțiți sau nu de către părinți, care se află pe
teritoriul altor state ale Uniunii Europene, Salvați Copiii a inițiat o colaborare între autoritățile
române și cele italiene în vederea implementării unui proiect care să ofere informații și servicii
sociale copiilor români aflați în situații dificile sau de risc pe teritoriul Italiei, și familiilor acestora.
Proiectul a demarat cu o vizită de evaluare efectuată de doi reprezentanți ai Salvați Copiii
și unul din partea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului (ANPDC) în Roma și
Torino, în perioada 12 - 22 noiembrie 2007. în urma acestei vizite, Salvați Copiii împreună cu
ANPDC au înaintat Ministerului Afacerilor Externe atât o propunere de proiect, cât și propuneri de
îmbunătățire a situației dificile în care se găsesc copiii români și familiile acestora în Italia. în
continuare, Salvați Copiii are pregătit un calendar de activități care vor fi derulate în parteneriat cu
A.N.P.D.C. și Ministerul Afacerilor Externe în Italia.

PARTENERI:
Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copiilor, Save the
Children Italia, Primăriile din Roma și Torino.
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Avocatul Copilului
Fără a nega progresele făcute de Guvern și Parlament – de multe ori la inițiativa și cu
suportul organizațiilor neguvernamentale - în elaborarea și adoptarea unei legislații moderne care să
respecte documentele internaționale în domeniul drepturilor copilului, este imperios necesară o
instituție care să monitorizeze aplicarea legii și să apere interesele copiilor.
Comitetul Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului a recomandat României
înființarea Avocatului Copilului, care să îndeplinească mai multe funcții:
• analiza periodică a situației respectării drepturilor copilului și prezentarea acesteia publicului larg și
Parlamentului;
• propunerea unor legi noi sau amendarea celor existente;
• analiza implementării Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului;
• raportarea periodică către Comitetul ONU cu privire la Drepturile Copilului și urmărirea aplicării
recomandărilor;
• investigarea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului de către autorități.
Salvați Copiii a reluat în 2007 demersurile pentru crearea instituției Avocatul Copilului și
în România. Astfel,după ce a pregătit o documentare asupra unor modele ale acestei instituții în
diferite țări ale Europei, a inițiat două importante activități de sensibilizare a autorităților cu
responsabilități în protecția copilului:
• Sub egida Grupului la Nivel înalt pentru Copiii României, cu sprijinul Guvernului României și al
Ambasadei Suediei la București a avut loc un seminar tehnic cu participarea specială a doamnei Lena
Nyberg, Avocatul Copilului din Suedia.
• O masă rotundă pe tema „Instituții independente pentru protecția drepturilor copilului”, eveniment
desfășurat la Parlamentul României, invitați fiind membri ai Parlamentului și oficiali ai unor instituții
cu atribuții în implementarea drepturilor copilului. Invitat special a fost domnul Thomas
Hammarberg, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, un susținător al ideii
existenței unei instituții independente de monitorizare a respectării drepturilor copilului, similar cu
cele existente în mai mult de 24 țări membre ale Consiliului Europei.
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Doamna Deputat Daciana Sârbu a sprijinit elaborarea unui proiect de modificare a Legii Avocatului
Poporului care să prevadă ca un adjunct al Avocatului Poporului să preia responsabilitățile care ar
reveni Avocatului Copilului.
MATERIALE:
Broșura „Avocatul Copilului - o instituție necesară” - distribuit membrilor Parlamentului, altor
instituții cu responsabilități în protecția drepturilor copilului.
PARTENERI: ANPDC, Grupul la Nivel înalt pentru Copiii României, Dna. Daciana Sârbu - în
prezent, Europarlamentar, Ambasada Suediei în România, Radda Barnen - Save the Children Suedia.

Respectarea dreptului la educație pentru copiii cu dizabilități
Vernor Munos Villalobos, Raportor special ONU pentru dreptul la educație insistă asupra
faptului că „toți copiii să învețe împreună”, arătând că dizabilitatea pentru copii înseamnă
excludere, că ei suferă de stigmatizare și discriminare și acestea sunt accentuate de învățământul
special.
Proiectul Respectarea dreptului la educație pentru copiii cu dizabilități, cu finanțare de
la World Learning și derulat în parteneriat cu Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din
România și Sense International România a urmărit, în cadrul unei cercetări calitative, modul în care
se respectă legislația privind educația copiilor cu dizabilități, în special în ceea ce privește incluziunea
școlară, accesul lor în școala de masă. Cercetarea derulată în 8 județe ale țării a reliefat câteva din
problemele cu care se confruntă copiii cu dizabilități dar și alți actori implicați - părinți, cadre
didactice, autorități, s-a finalizat cu un Raport de cercetare și cu o serie de propuneri, atât pe plan
local, cât și pentru Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
Principalele aspecte reieșite, pentru care sunt necesare măsuri de îmbunătățire, sunt:
• Reticența învățătorilor de a accepta copii cu dizabilități în clasă pe motiv că nu pot ține orele din
cauza lor;
• O prea mare ușurință în trimiterea acestor copii spre școli speciale;
• Lipsa de stimulente pentru cadrele didactice care lucrează cu copii cu dizabilități;
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• Dificultatea de a trece copiii cu dizabilități din școala specială în școala de masă;
• Slaba colaborare a Serviciilor de evaluare complexă cu inspectoratele școlare în orientarea școlară a
copiilor cu dizabilități;
• Lipsa acută de informații corecte a părinților, cadrelor didactice și autorităților locale.
Proiectul s-a desfășurat în 7 județe (Suceava, Cluj, Timiș, Prahova, Dolj, Constanța,
Brașov și București). Impreună cu inspectoratele școlare au fost elaborate planuri de îmbunătățire a
educației copiilor cu dizabilități vizând, în principal, următoarele aspecte:
a. o mai bună informare privind legislația a părinților copiilor dizabilitați;
b.pregătirea continuă a cadrelor didactice care lucrează cu acești copii în școli;
c. adaptarea programelor școlare în funcție de nevoile elevilor;
d.îmbunătățirea accesului spre și în școală;
Salvați Copiii și partenerii săi vor monitoriza realizarea acestor planuri și vor sprijini
redactarea unei ghid privind educația copiilor cu dizabilități în sprijinul părinților și al cadrelor
didactice. Rezultatul proiectului a însemnat includerea în școala de masă a 39 copii cu dizabilități și a
altor 20 în școli și grădinițe speciale.

MATERIALE
Raport de cercetare „Respectarea dreptului la educație pentru copiii cu dizabilități”.
PARTENERI
Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din România și Sense International România.
FOND
In martie 2007 a fost înființată Federația organizațiilor neguvernamentale pentru
dezvoltare având ca scop promovarea implicării organizațiilor neguvernamentale din România în
olitica națională și europeană de cooperare internațională pentru dezvoltare: în acest scop FOND și-a
propus să fie principalul partener al Ministerului Afacerilor Externe. Salvați Copiii este membru
fondator. Incepând din 2007, România și-a schimbat profilul din beneficiar de asistență, în țară
donator. Politica de cooperare internațională pentru dezvoltare a devenit operațională prin
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contribuții multilaterale, în valoare totală de 4.675.000 Euro. Guvernul Roman a alocat întreaga sumă
organismelor Națiunilor Unite. La invitația Ministerului Afacerilor Externe, FOND a participat în
perioada 7-9 noiembrie la a doua ediție a European Development Days, eveniment organizat de către
Comisia Europeană la Lisabona, Portugalia. Standul Romaniei a prezentat, prin imagini și materiale
tipărite, tranziția României de la stat beneficiar la stat donor și respectiv, la noul său statut de membru
responsabil al Uniunii Europene. Salvați Copiii a contribuit la standul României prezentat la
European Development Days.

Utilizarea în siguranță a Internetului de către copii
Văzute prin prisma noilor tehnologii de comunicare (rețelele de calculatoare, transmisia de
date prin Internet, telefonia mobilă etc.) drepturile copilului capătă conotații noi și creează noi
responsabilități actorilor sociali. Acest domeniu reprezintă o provocare dacă luăm în calcul
beneficiile enorme pe care le poate aduce tehnologia informațională, dar și riscurile la care sunt în
prezent expuși copiii neavizați sau nesupravegheați (informații și mesaje cu continut ilegal - situri
pornografice fie cu copii, fie cu adulți, sau care îndeamnă la ură rasială, discriminare, violență
extremă ori comitere de infracțiuni, contacte online urmate de contacte în lumea reală cu persoane
străine ce pot săvârși abuzuri sexuale, fizice la adresa copilului sau membrilor familiei acestuia,
furturi etc., comerț și publicitate agresive ce exploatează lipsa de experiență a copiilor în manipularea
cărților de credit sau în completarea datelor personale.
In 2007, Salvați Copiii a participat la realizarea unei analize a modului în care copiii
înteleg să utilizeze calculatorul și Internetul și a gradului în care ei sunt supravegheați de către părinți
sau profesori. Considerăm că toți copiii trebuie sprijiniți să-și creeze o atitudine responsabilă și
securizantă în ceea ce privește utilizarea Internetului, a calculatorului și a telefonului mobil pentru a
evita riscurile inerente acestei activități sau pentru a fi ajutați să depașească situațiile abuzive la care
pot fi supuși. Jocurile, muzica, filmele preferate, comunicarea cu prietenii sau colegii de școală,
temele asistate de calculator șiInternet reprezintă oportunități ideale de dezvoltare individuală și de
grup, însă ele pot avea și efecte nedorite.
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Pentru a interveni în eliminarea pericolelor specifice domeniului informatic și pentru a
preveni capcanele cărora foarte mulți copii le cad victime, Salvați Copiii, în calitate de coordonator,
Positive Media și Centrul Focus, ca parteneri, au inițiat un consorțiu pentru dezvoltarea proiectului
Sigur.Info în cadrul programului Comisiei Europene de promovare a utilizării, în condiții de mai
mare siguranță, a Internetului și a noilor tehnologii online, Safer Internet Plus. Proiectul depus de
Salvați Copiii în 2007 a obținut locul doi în cadrul apelului de propuneri pentru programul Safer
Internet Plus 2008 - 2010. La această rundă de finanțare au mai participat 48 de proiecte din cadrul
Uniunii Europene. Proiectul, a cărui lansare va avea loc la jumătatea anului 2008, va avea trei
componente: inițierea de campanii de conștientizare și cursuri de pregătire adresate copiilor,
părinților și profesorilor, crearea unui nod de informare privind aspectele generale ale Internetului și
riscurilor asociate cu utilizarea calculatorului și analiza sesizărilor privind riscurile online și
intervenția subsecventă realizată prin colaborarea cu Serviciul Român de Prevenire a Criminalității
Informatice.
PARTENERI: Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului, Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației,
Autoritatea Natională pentru Protecția Drepturilor Copilului, Agenția Națională împotriva Traficului
de Persoane, Serviciul Român de Combatere a Criminalității Informatice, Asociația Națională a
Internet Service Providerilor din România, Microsoft, Orange, UPC ROMÂNIA, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială - Universitatea București.

2006
Pentru asigurarea dezvoltării programelor, Salvați Copiii derulează parteneriate cu
Guvernul României,

SCE, ILO-IPEC, Organizația Internațională pentru Migrație, Înaltul

Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Delegația Comisiei Europene în România, Alianța
Internațională Salvați Copiii, USAID și alte organisme.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
După obținerea acceptului ca disciplina Drepturile Copilului să fie introdusă în curriculum
școlar, ca materie opțională pentru clasa a VI-a, cursul de pregătire, manualul profesorului și caietul
elevului au fost

acreditate de Consiliul Național de Formare Profesională Continuă, profesorii

obținând 11 puncte didactice ca urmare a parcurgerii întregului curs. Salvați Copiii, Fundația Tineri
pentru Tineri și ARAS au propus introducerea în curriculum școlar a educației pentru sănătate pe tot
parcursul perioadei școlare pentru clasele II-XII. Salvați Copiii a elaborat manualul "Nu tot ce
zboară se mănâncă" - cls. II-IV și caietele elevilor "Prevenirea abuzului de droguri" - cls. II-IV
și V-VIII, care au fost aprobate de către Min. Sănătății și Min. Educației.

GRUPULUI LA NIVEL ÎNALT PENTRU COPIII ROMÂNIEI
Salvați Copiii România și Fundația Hope and Homes au elaborat, sub egida grupului,
Manualul de proceduri privind inserția socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de
protecție a copilului, manual transmis tuturor instituțiilor cu responsabilități în acest domeniu, ca
urmare a contribuției la elaborarea Strategiei naționale de integrare socială a tinerilor care părăsesc
sistemul de protecție a copilului (2006-2008).

FACILITAREA REDIRECȚIONĂRII A 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT
Ca urmare a recomandărilor reieșite din cercetarea realizată de Daedalus Consulting pentru
organizație, Salvați Copiii a organizat în parteneriat cu ARC și trustul de presă Ringier România, la
sediul Ministerului Finanțelor Publice, seminarul „Mai simplu pentru 2%”. Evenimentul și-a
propus să dezbată simplificarea procedurii redirecționării celor 2% din impozitul pe venit, precum și
creșterea transparenței raportării sumelor colectate și a modului în care acestea sunt cheltuite de către
beneficiari, entitățile non profit. În urma acestei întâlniri, Min. Finanțelor Publice a decis renunțarea
la obligativitatea anexării copiei fișei fiscale la formularul 230, precum și realizarea unei informări
asupra sumelor colectate pentru fiecare organizație beneficiară.
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ACCESUL ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE LA FONDURILE
STRUCTURALE
În cadrul coaliției ONG-urilor pentru fondurile structurale, Salvați Copiii s-a implicat în
dezbaterile organizate cu Min. Muncii și Protecției Sociale, Min. de Interne, Min. Finanțelor Publice,
Min. Mediului, având ca scop recunoașterea eligibilității ONG-urilor ca aplicanți la fondurile
structurale, reducerea cotei de cofinanțare atât pentru acestea, cât și pentru autoritățile publice locale,
clarificarea modului de organizare a structurilor de management ale fondurilor.

SISTEM

EFICIENT

DE

ACREDITARE

ȘI

MONITORIZARE

A

SERVICIILOR SOCIALE
Salvați Copiii a participat la dezbaterile organizate de MMSSF și la cele organizate de
autoritățile locale privind procedura acreditării și rolul noilor instituții Observatorul Social, Inspecția
Socială și Agenția Națională de Plăți în reforma din domeniul serviciilor sociale.
Salvați Copiii a atras atenția autorităților locale și MMSSF în legătură cu procedura greoaie a
sistemului de acreditare, incoerența acesteia și inexistența unui mecanism eficient de monitorizare.

RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUI CARE A SĂVÂRȘIT O FAPTĂ
PENALĂ
Sub coordonarea Ministerului Justiției, Salvați Copiii a propus constituirea unui grup de
lucru care să analizeze modul în care copiii care au săvârșit o faptă penală sunt protejați de lege și de
instituțiile abilitate. Ca urmare a seriilor de întâlniri-dezbateri, s-a propus elaborarea unui ghid de
bune practici în domeniul delincvenței juvenile, pentru specialiștii din instituțiile responsabile.

CERCETAREA LEGISLAȚIEI DIN DOMENIUL FINANȚELOR PUBLICE
LOCALE
Salvați Copiii este partener alături de FDSC în proiectul Strengthening the capacity of
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social NGOs on advocacy initiatives, redactând o cercetare legislativă privind modul de constituire
a bugetului local, dar și modul de alocare a banilor către serviciile sociale la nivel local.

2005
În toate dezbaterile de acte normative, Salvați Copiii a făcut propuneri în concordanță cu
prevederile Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului și mai ales cu art. 3 al acestei
Convenții, interesul superior al copilului, care trebuie să primeze în toate acțiunile pe care le
întreprind autoritățile legislative, administrative și judecătorești.

ACTIVITĂȚI
În colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Egalitate și Step by Step, Salvați Copiii a făcut
demersuri către Primul Ministru al României, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii,
Solidarității Sociale și Familiei (MMSSF) astfel încât indemnizațiile pentru concediul de risc
maternal și concediul pentru îngrijirea copilului bolnav să nu fie considerate venituri impozabile.
Ministerul de Finanțe a luat în considerare poziția societății civile și a revenit asupra deciziei de
impozitare; Salvați Copiii, alături de alte organizații ale societății civile, a luat atitudine față de
inițiativa legislativă a MMSSF din iunie 2005, privind reducerea indemnizației pentru creșterea
copilului până la 2 ani de la 85% din salariu mediu pe economie la 35%. MMSSF a revenit asupra
acestui proiect de lege și astfel, din 2006, mamele vor primi o indemnizație de creștere a copilului în
valoare de 8 milioane de lei.
În contextul dezbaterilor publice privind legislația asistenței sociale, organizate de
MMSSF, Salvați Copiii a propus introducerea unui sistem unic de acreditare a serviciilor sociale,
bazat pe principiile egalității dintre serviciile publice și serviciile private, precum și pe promovarea
parteneriatului public-privat. Salvați Copiii a solicitat MMSSF, precum și ANPDC, reglementarea
unitară și abordarea globală a tuturor aspectelor ce reglementează sectorul neguvernamental (de la
constituire, acreditare, licențiere, finanțare, facilități, acordarea statutului de utilitate publică);
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Salvați Copiii a subliniat necesitatea elaborării unei strategii în domeniul social, în vederea
delimitării Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat de Bugetul de Stat, cu scopul asigurării unei
bunăstări sociale;
Salvați Copiii a făcut propuneri în ceea ce privește natura juridică a contractului de finanțare,
nerestricționarea accesului la fondurile publice, inserarea principiilor concurențiale ale economiei
sociale de piață. Organizația a subliniat că scopul general este acela al satisfacerii beneficiarului, de
aceea finanțările nerambursabile trebuie acordate în condiții de licitație publică, în spiritul
concurenței libere și loiale, fără nici un fel de constrângeri; Propunerile Salvați Copiii privind
reglementarea statului de utilitate publică pentru asociații și fundații, astfel încât să răspundă nevoii
de profesionalizare și specializare a sectorului neguvernamental, au fost trimise Camerei Deputaților
și Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile.

ASISTENȚĂ JURIDICĂ
După intrarea în vigoare a Legii 272/2004, cererile de consiliere și asistență juridică
adresate organizației Salvați Copiii sunt în număr mai mare față de anul trecut, fiind înregistrate
situații dintre cele mai diverse de încălcare a drepturilor copilului (de la dreptul la identitate până la
forme grave de abuz sexual).
Organizația Salvați Copiii a acordat consiliere juridică unui număr de 60 de cazuri. În anumite
situații, s-a impus realizarea de demersuri directe către instituțiile abilitate, cerându-se și ajutorul
presei în acest sens.

2004
În 2004, Salvați Copiii a participat la dezbaterea următoarelor proiecte de lege: Legea
272/2004 pentru promovarea și respectarea drepturilor copilului, Legea 273/2004 privind regimul
juridic al adopției, Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale (și legislația secundară a asistenței
sociale), Normele metodologice ale legii 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii
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maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA,
Proiectul de lege privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap, Legea 143/2000 privind
combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, Legea 571/2003 privind codul fiscal introducerea procentului de 1% din impozitul pe venitul global care poate fi direcționat către
organizațiile neguvernamentale.
În toate aceste dezbateri de acte normative, Salvați Copiii a făcut propuneri în concordanță
cu prevederile Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și mai ales cu art. 3 al acestei
Convenții, interesul superior al copilului, care trebuie să primeze în toate acțiunile pe care le
întreprind autoritățile legislative, administrative și judecătorești. În perioada ianuarie-iunie a fost
monitorizat procesul de legiferare a proiectului privind promovarea și respectarea drepturilor
copilului, pornind de la avizarea de către Guvern și până la adoptarea lui de către Senat și Camera
Deputaților. A fost analizat modul în care acest proiect are incluse recomandările pe care Organizația
Salvați Copiii le-a făcut încă de la începerea promovării pachetului de legi de protecție a copilului.

2002

Legea Copilului
Legea privind regimul juridic al adopției
Salvați Copiii au organizat consultări și dezbateri locale pe tema proiectului Legii privind
Drepturile Copilului și proiectului Legii privind regimul juridic al adopției. în perioada februarie decembrie 2002, 230 de specialiști din domeniu au participat la elaborarea propunerilor de
îmbunătățire a conținutului celor două proiecte de lege. Documentele elaborate (martie, august,
decembrie) au fost transmise în atenția Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție și
Secretariatului General al Guvernului. Este de remarcat faptul că majoritatea recomandărilor
transmise de Salvați Copiii au fost incluse în variantele finale ale celor două legi. Salvați Copiii a
propus, alături de alte recomandări, introducerea interdicției adulților de a folosi pedeapsa fizică
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asupra copilului.

Legea privind violența în familie
Salvați Copiii este singura organizație din România care a aderat la Inițiativa Globală
pentru stoparea violenței fizice împotriva copilului. Inițiativa Globală beneficiază de sprijinul
înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, doamna Mary Robinson, UNICEF, UNESCO, al
membrilor Comitetului cu privire la Drepturile Copilului, a numeroase organizații neguvernamentale
internaționale. Coordonatorii acestei inițiative sunt Thomas Hammarberg - Secretar General al
Institutului Olaf Palme și Consilier Special al Națiunilor Unite pe probleme de Drepturile Omului în
Europa, Caucaz și Asia Centrală și Peter Newell – coordonator al EPOCH Worldwide (rețea
internațională incluzând peste 70 de ONG-uri din peste 40 de țări). Salvați Copiii susține interzicerea
prin lege a pedepsei fizice asupra copilului și a dezvoltat programe de informare și educative privind
disciplina pozitivă. La inițiativa doamnei deputat Mona Muscă și a Salvați Copiii, în data de 28 mai
2002, a fost organizată, la Palatul Parlamentului, dezbaterea publică „Inițiative legislative referitoare
la violența în familie”, la care au participat deputați, senatori, reprezentanți guvernamentali, ai
organizațiilor neguvernamentale și ai media. Cu această ocazie au fost discutate cele trei inițiative
legislative cu privire la această temă. Participanții au considerat oportună promovarea unui singur
proiect de lege care să întrunească consensul celor trei grupuri de inițiativă legislativă. La propunerea
Salvați Copiii a fost discutată introducerea interdicției pedepsei fizice împotriva copilului.

Salvați Copiii a prezentat Comitetului Națiunilor Unite situația respectării
drepturilor copilului în România
Salvați Copiii România a participat în data de 9 octombrie 2002 la sesiunea pregătitoare a
Comitetului Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, pentru a prezenta punctul de vedere
referitor la progresele înregistrate de Guvernul României în domeniul respectării drepturilor copilului.
Salvați Copiii a prezentat un raport privind situația implementării recomandărilor făcute României la
prima analiză din 1994. Salvați Copiii a prezentat totodată și principalele subiecte de îngrijorare
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referitoare la situația copilului în România. în cadrul întâlnirii, membrii Comitetului au adresat
Gabrielei Alexandrescu și lui Mihai Gafencu, reprezentanții Salvați Copiii, un număr de 35 de
întrebări suplimentare referitoare la situația copiilor instituționalizați, a adopțiilor internaționale, a
copiilor rromi, a copiilor HIV/SIDA, a copiilor cu dizabilități, accesului la educație, discriminare, la
bugetele alocate de către autoritățile centrale și locale, violența împotriva copilului, starea de sănătate
a copilului, justiția minorilor, sărăcie. Ca urmare a participării Salvați Copiii (care a prezentat și
punctul de vedere al Federației ONG-urilor active în protecția copilului), Comitetul ONU a adresat
Guvernului României un număr de 60 de întrebări la care s-a cerut un răspuns din partea acestuia.

Salvați Copiii a participat la grupurile de lucru pentru dezbaterea:
• legii voluntariatului, dezbatere la Camera Deputaților
• reglementării activității de lobby în România.
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