Părinți plecați, copii singuri acasă – prima conferință națională
dedicată problemei copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate
București, 17 mai 2016 – Salvați Copiii România organizează astăzi, în parteneriat cu Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice, Conferința națională cu privire la bune practici de lucru cu copiii ai căror părinți
sunt plecați la muncă în străinătate.
Situația copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate
Conform statisticilor oficiale, peste 85.000 de copii din România au unul sau ambii părinți plecați la muncă
în străinătate1. Mai mult, patru din zece dintre aceștia sunt complet lipsiţi de grija părintească, având ambii
părinţi plecaţi peste hotare sau provenind din familii în care părintele unic susţinător este plecat. O serie de
studii realizate de-a lungul ultimilor ani au arătat că datele oficiale surprind însă doar o parte din
dimensiunea fenomenului, estimările studiilor indicând între 170.0002 și 350.0003 de copii în această
situație.
Datele colectate de Salvați Copiii de la Inspectoratele Școlare pentru finalul anului 2015 au relevat, de
asemenea, un număr mult mai mare de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate - 212.352 de copii,
decât cel înregistrat în evidențele serviciilor publice de asistență socială - 85.194 de copii.
În plus, trebuie să menționăm faptul că și datele provenind de la sistemul educațional sunt incomplete:
acestea surprind doar numărul copiilor integrați în sistemul de învățământ (preșcolari și școlari cu vârsta
între 3-17 ani), neincluzând copiii de vârstă antepreșcolară și pe cei neînscriși la școală/în abandon școlar 4.
Copiii rămași acasă în urma plecării părinților la muncă în străinătate se confruntă cu dificultăți de ordin
emoțional, social și educațional. În plus, lipsa părinților sau a unui reprezentant legal poate duce la limitarea
accesului copiilor la servicii de sănătate, educaţie şi beneficii sociale.
Servicii destinate protecției copiilor cu părinții plecați în străinătate
Amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate face necesară dezvoltarea la
nivel național a unei rețele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizația Salvați Copiii a
creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât și părinților lor și persoanelor în grija cărora au rămas
aceștia, începând cu anul 2010, prin intermediul a 17 programe locale.
Peste 4.900 de copii şi 3.600 de reprezentanți ai lor au beneficiat până acum de servicii de intervenție
directă. Peste 45.000 de persoane, părinți, copii și specialiști, au fost informate cu privire la impactul
negativ pe care plecarea părintilor îl are asupra copiilor rămași acasă, precum și cu privire la obligațiile
ce le revin părinților la părăsirea țării.
În toată această perioadă, specialiștii Salvați Copiii - psihologi, asistenți sociali și cadre didactice - au
dezvoltat și validat bune practici de intervenție psihologică, socială și educațională. Astfel de bune practici,
precum și prevederile legislative relevante sunt cunoscute insuficient de către o mare parte dintre
specialiștii din domeniul protecției sociale (asistenți sociali, psihologi) și din domeniul educației (profesori,
consilieri școlari), care lucrează cu copiii singuri acasă, printre alte categorii de copii vulnerabili. Analiza
realizată de Salvați Copiii în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și
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Adopție, cu privire la implementarea legislației relevante, a arătat că prevederile legislative referitoare la
protecția acestor copii nu sunt suficient cunoscute, îndeosebi în mediul rural și urban mic.
Conferința națională cu privire la bune practici de lucru cu copiii cu părinții plecați la muncă în
străinătate
În acest context, conferința națională cu privire la bune practici de lucru cu copiii cu părinții plecați la muncă
în străinătate reunește peste 200 de participanți, atât reprezentanți ai instituțiilor centrale, cât și specialiști
de formație interdisciplinară de la nivel județean și local, inclusiv din mediul rural.
Printre invitații la eveniment se numără reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Cancelariei PrimMinistrului, ambasadelor, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerului Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Justiției, Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, Ministerului Afacerilor Externe, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție.
Instituțiile reprezentate la nivel local sunt: Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,
Servicii Publice de Asistență Socială, Inspectorate Școlare, Centre Județene de Resurse și Asistență
Educațională, școli, instanțe de judecată și ONG-uri.
Participarea la eveniment reprezintă o oportunitate pentru participanți de a-și însuși bune practici, de a
îmbunătăți metodele de intervenție, de a se informa cu privire la noile prevederi legislative și de a dezvolta
o viziune unitară asupra problematicii copiilor singuri acasă, premise importante pentru reducerea
impactului negativ al migrației economice a părinților asupra copiilor.
“În contextul în care dimensiunea fenomenului migrației economice se amplifică și ținând cont de dificultățile
și complexitatea problematicii, se impune oferirea de servicii specializate pentru acești copii și conjugarea
eforturilor tuturor actorilor sociali implicați. Încă de la început, Salvați Copiii a militat pentru o colaborare
strânsă a tuturor instituțiilor cu responsabilități în domeniul educației și protecției copiilor și a furnizat un
model de abordare integrată în sprijinul cât mai multor copii ai căror părinți au fost nevoiți să caute un viitor
mai bun pentru ei și pentru copii lor, peste hotare.
Acest lucru nu ar fi fost posibil fără o bună colaborare cu partenerii instituționali tradiționali din locațiile în
care implementăm proiectul. Considerăm că rezultatele obținute până acum impun dezvoltarea de astfel
de intervenții specifice în cât mai multe locații afectate de migrația economică, intervenții care să îi ajute pe
copiii rămași singuri acasă să se dezvolte armonios și să devină adulți echilibrați și, de ce nu, părinți
responsabili și un sprijin real pentru proprii lor copii.” - Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al
Organizației Salvați Copiii România

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despre proiectul Salvați Copiii dedicat copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate
Conferința Părinți plecați, copii singuri acasă – aspecte legale și servicii pentru protecția copiilor este organizată
în cadrul proiectului „Protecție si educație pentru copiii afectați de migrația pentru muncă în străinătate a părinților, prin
centre de zi”, implementat de Salvați Copiii cu finanțare de la THE VELUX FOUNDATIONS și cu susținerea Autorității
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice, direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, serviciilor publice de asistență socială,
inspectoratelor școlare județene și școlilor.
În cadrul proiectului, copii afectați de migrația economică a părinților, părinții acestora și persoanele în grija cărora au
rămas copiii beneficiază de servicii de suport educațional, psihologic și social, prin programele locale din orașele
București, Pitești, Brașov, Craiova, Mangalia, Tîrgoviște, Petrila, Lupeni, Reșița, Iași, Piatra Neamț, Sighișoara,
Suceava, Negrești, Timișoara, Târgu Mureș.
O componentă importantă a proiectului o reprezintă serviciul de consiliere telefonică și online destinat protecției copiilor
afectați de migrația economică a părinților, singurul serviciu de acest tip din România. Linia telefonică Help Line
0800.070.040, oferită de Digi, este apelabilă gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă,
de luni până vineri între orele 9:30-17:30.
Platforma online www.copiisinguriacasa.ro include articole dedicate părinților și persoanelor în grija cărora au rămas
copiii, specialiștilor din domeniu, dar și copiilor, precum și o secțiune prin care se pot adresa întrebări specialiștilor
Salvați Copiii, care oferă în timp util răspunsuri pe e-mail.

Susținători proiect: RCS&RDS, Metropolitan Life.
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care militează activ
pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu
privire la Drepturile Copilului. Programele Organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către
cei aflaţi în situaţii dificile - copii din comunităţi dezavantajate, copii victime ale violenţei, exploatării prin muncă,
traficului sau neglijării, copii lipsiți de grija părintească în urma migrației economice a acestora, copii refugiaţi etc.
În cei 26 de ani de activitate, peste 1.340.000 de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de
Organizaţie. Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie
independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 29 de membri şi desfăşoară programe
în peste 120 de ţări.
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