239 de şcoli din România au participat la competiţia
“Fără Ură, cu Toleranţă”
Bucureşti, 24 mai 2017. În cadrul unui eveniment desfăşurat la Spaţiul Public European din
Bucureşti, a avut loc premierea câştigătorilor competiţiei şcolare Fără Ură, cu toleranţă.
Concursul, lansat în data de 7 februarie 2017 cu ocazia Zilei Internaţionale a Siguranţei pe
Internet, a reunit 300 de proiecte din 239 de şcoli înscrise în competiţie şi a implicat peste
24.000 de persoane în activităţile desfăşurate la nivel naţional de către elevi şi cadre didactice.
“Ca în fiecare an, concursul adresat şcolilor a stârnit interesul elevilor şi cadrelor didactice,
astfel că ne-am bucurat să vedem că proiectele au fost foarte numeroase şi consistente. Având
în vedere complexitatea probelor şi etapelor concursului, sperăm că efortul depus de cei
implicaţi va avea efecte concrete în diminuarea şi conştietizarea bullyingului.”, a declarat
Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al Organizației Salvaţi Copiii România.
Miza concursului a fost conștientizarea efectelor pe care situaţiile de bullying le au asupra
tuturor celor implicaţi, fie că vorbim despre victimă, despre agresor sau despre martor.
Statisticile celei mai recente cercetări Salvaţi Copiii pe această temă, menţionează că
fenomenul se menţine la cote ridicate, 46% dintre copii declarând că au fost martorii unei
situaţii de bullying în grupul de prieteni, iar 69% în mediul online.
“Adeseori, comportamentele asociate bullying-ului sunt interpretate de numeroși adulți,
părinți și cadre didactice, ca strategii de adaptare firești pe care copiii le folosesc în mod
natural și pentru care nu este necesară intervenția adulților. În realitate, comportamentele de
bullying reprezintă unul dintre cei mai puternici factori de risc pentru sănătatea și protecția
copiilor, care prin caracteristicile specifice (dezechilibru de putere, regularitate, intenția de a
provoca suferință fizică și / sau emoțională), devine imposibil de gestionat doar la nivelul
grupului de copii”, declară Diana Stănculeanu, psiholog Salvaţi Copiii.
La concurs au participat elevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar. Competiția a
beneficiat de susţinerea Ministerului Educaţiei Naţionale, desfăşurându-se în perioada 7
februarie – 24 martie 2017, iar copiii şi adolescenţii au participat potrivit ciclului de
învăţământ în care se încadrează. Câştigătorii competiţiei au fost:
- Categoria I (clasele I-IV):
Premiul I: Şcoala Metropolitană ARC Bucureşti;
Premiul II : Colegiul Naţional Andrei Mureşanu, Bistriţa-Năsăud;
Premiul III: Şcoala Gimnazială Oprea Iorgulescu, Câmpulung.
- Categoria II (clasele V-VIII):
Premiul I: Şcoala Gimnazială nr. 10, Bacău;
Premiul II: Scoala Gimnazială Nr.2 Râmnicu Sărat;
Premiul III: Colegiul Naţional Spiru Haret, Tecuci.
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- Categoria III (clasele IX-XII):
Premiul I: Liceul de Arte H. Darclee, Brăila;
Premiul II: Colegiul Naţional Carol I, Craiova;
Premiul III: Colegiul Naţional Gheorghe Şincai, Baia Mare.
Autorii proiectelor câstigătoare au primit diplome din partea Ministerului Educației Naţionale
şi Salvaţi Copiii. Recompensarea claselor câştigătoare a constat în echipamente care vor
facilita procesul educațional.
Note pentru redactori:
 Ora de Net (Safer Internet) este un program sprijinit de Comisia Europeană, care
cuprinde centre naţionale active în Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun
promovarea utilizării în condiţii de mai mare siguranţă a Internet-ului şi a noilor
tehnologii online de către copii.


Organizaţia Salvaţi Copiii România a participat la programul de finanţare al
Comisiei Europene şi a câştigat licitaţia de proiect, asumându-şi din 2008 rolul de



Coordonator naţional.
Organizaţia Salvați Copiii desfășoară, din anul 1990, programul ”Şi noi avem
drepturi!”, având ca scop informarea copiilor în vederea conştientizării drepturilor şi



responsabilităţilor lor, sensibilizarea adulţilor cu privire la copil şi drepturile sale,
sporirea gradului de respectare a drepturilor copilului şi, nu în ultimul rând, stimularea
copiilor şi tinerilor să participe în programe şi acţiuni sociale.
Premiile au fost oferite de către sponsorii competiţiei: UPC, Telekom Romania,
Allview, Orange şi au constat în televizoare SMART, laptop-uri, tablete şi
videoproiectoare, iar deplasarea câștigătorilor şi organizarea conferinţei au fost
posibile cu sprijinul Fundaţiei Amaris.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic
sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile
Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și
cu legislația României.
Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că implementarea
legislaţiei şi a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa colaborare dintre autorităţi,
familie, copii şi societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat
autentic şi viabil.
În calitate de membru al Save the Children International, 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 27 de ani de activitate, peste 1.500.000 de copii au fost implicați în programele și
campaniile Organizației Salvați Copiii.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Georgiana Roşculeţ, Coordonator educaţional Ora de net, Salvaţi Copiii România
Tel.: 0736 432 161
E-mail: georgiana.rosculet@salvaticopiii.ro
Alte informaţii detaliate sunt disponibile pe www.oradenet.ro şi www.salvaticopiii.ro
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