Peste 6.000 de sesizări privind dispariții de copii au fost făcute în ultimul an
Salvați Copiii avertizează asupra vulnerabilizării sporite a copiilor în perioada de
izolare socială
București, 25 mai 2020: În decursul ultimului an (30 aprilie 2019 – 20 mai 2020), au fost
înregistrate 6.475 de sesizări privind minori care au dispărut de acasă, un bilanț dramatic,
în condițiile în care 192 au vârste până la 10 ani, 1.623 cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani şi
4.660 mai mari de 14 ani, potrivit datelor furnizate de Direcţia de Investigaţii Criminale
din cadrul Inspectoratului General de Poliție. Organizaţia Salvaţi Copiii trage un semnal
de alarmă asupra implicaţiilor pe termen lung ale acestui fenomen, agravat în perioada de
izolare socială, care a expus copiii unui număr mai mare de situații de violență domestică,
precum și de diferite forme de abuz în mediul online.
În aceeași perioadă de timp, potrivit aceleiaşi surse, 6.742 de minori au fost găsiți, dintre care:
• 207 cu vârste până la 10 ani;
• 1.711 cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani;
• 4.824 mai mari de 14 ani.
Cele mai multe dispariții au fost înregistrate la Direcția Generală de Poliție a Municipiului
București (sectoarele 1-6), I.P.J. Constanta, I.P.J. Iași și I.P.J. Bistrița-Năsăud.
În peste 95% din sesizările de dispariții este vorba de plecări voluntare, cele mai multe
dispariții fiind înregistrate în rândul adolescenților. În 40% dintre acestea, este vorba de
plecări voluntare din centre, în vreme ce în cazul familiilor se înregistrează un procent de
60% de plecări intenționate. Copiii pleacă intenționat de la domiciliu sau din centrele de
ocrotire a copiilor, pe o perioadă nedeterminată.
În ultimii 5 ani numărul sesizărilor disparițiilor de copii aproape s-a dublat, astfel că în 2015 erau
3.736 de sesizări și azi sunt 6.475 de sesizări.
Principalele motive care îi determină pe copii să își părăsească familia sau centrele de ocrotire
sunt: neglijarea și lipsa de supraveghere din partea adulților responsabili; conflictele repetate din
familie; abuzurile asupra copiilor, fizice și/sau emoționale; lăsarea lor în grija bunicilor sau a
altor rude, odată cu plecarea aparținătorilor legali la muncă în străinătate; blocaje în comunicarea
cu părinții, cu precădere în situații dificile; abandonul școlar și influența/presiunea anturajului;
consumul de alcool și substanțe halucinogene; situația economică precară a familiei.
„Când un adolescent pleacă de acasă, el este deja într-o stare psiho-emoțională fragilă și nu își
dă seama că, în loc să găsească un refugiu, poate să cadă într-o capcană din care cu greu va fi
tras înapoi. De aceea, programele de sprijin psihologic sunt esențiale, mai ales zilele acestea,
când copiii petrec mai mult timp în mediul online și astfel devin mai vulnerabili în fața
diverselor forme de abuz și exploatare.
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În acest context, Salvați Copiii România și-a intensificat eforturile pentru a oferi sprijin
psihologic părinților și copiilor, atât prin intermediul liniilor telefonice, cât și online.”, a
explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
UN COPIL DISPARE LA FIECARE DOUĂ MINUTE, ÎN EUROPA
Datele furnizate de Federația Europeană pentru Copilul Dispărut și Exploatat Sexual (Missing
Children Europe), centralizate la nivel european, arată contextele dramatice în care ajung copiii
dispăruţi, astfel că la fiecare două minute este raportată dispariția unui copil.
De Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi, care este marcată în 25 mai, Salvaţi Copiii România
atrage atenţia asupra situaţiilor de risc în care pot ajunge copiii care pleacă de acasă sau din
centre.
În acest sens, organizaţia realizează întâlniri regulate cu consilierii şcolari pentru identificarea
copiilor şi a familiilor aflate în situaţii de risc şi acordarea ajutorului necesar prin includerea lor
în programele de consiliere, suport educaţional și activităţi de timp liber, furnizate în Centrele de
Consiliere pentru Părinţi, Centrele Educaţionale şi centrele Creştem Împreună (pentru copii ai
căror părinţi muncesc în străinătate).
Mesajul „Fuga de acasă este o capcană, nu un refugiu!” este unul esențial și este nevoie de un
efort susținut pentru a avertiza asupra situațiilor de risc în care copiii şi adolescenţii lipsiţi de
sprijin pot lua decizii cu impact negativ major asupra siguranţei şi vieţii lor.
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 problematica
copiilor declaraţi dispăruţi în întreaga lume.
• În calitatea sa de organizaţie-umbrelă, Missing Children Europe reprezintă 30 de
organizaţii neguvernamentale din 26 de ţări membre europene. Fiecare dintre aceste
organizaţii activează în domeniul prevenirii şi ajutorării victimelor în caz de dispariţie şi/
sau exploatare sexuală.
• Misiunea Salvați Copiii România, ca membru al Missing Children Europe, este de a
proteja copiii de orice formă de violență, abuz sau neglijare care este cauzată sau este un
rezultat al dispariției acestora.
• În România, 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 educaţie
parentală pentru copii şi părinţi, suport educaţional pentru copii, activităţi de socializare
și timp liber pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, cât şi suport
psihologic şi educaţional pentru rudele în grija cărora au rămas aceşti copii.
Mai multe informații: Mihaela Dinu, Coordonator Program Salvaţi Copiii România,
Tel.:0723.276.350, e-mail: mihaela.dinu@salvaticopiii.ro.
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_______________________
Despre Organizatia Salvati Copiii: 30 de ani
De 30 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în
beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o
instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul
copilului.
În trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru
protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu
autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.
Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să
implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.
Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a
companiilor și a societății, în sens larg.
În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează
drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA
noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și
participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi
şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000
de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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