Salvați Copiii susține consultarea copiilor în deciziile care
îi privesc în mod direct

București, 31 martie 2016. Sursele de finanțare ale creșterii și educării unui copil, fie el preșcolar
sau școlar, sunt, cel mai adesea, netransparente și greu de recompus. Analiza cheltuielilor
efectuate la nivelul județelor pentru fiecare beneficiar al sistemului de educație arată că
metodologiile în vigoare nu asigură un caracter echitabil pentru finanțarea educației. Astfel, se
ajunge în situația ca tocmai copiii din zonele cele mai sărace să fie și cei care beneficiază de cele
mai reduse resurse alocate. În anul 2014, de pildă, cheltuielile medii cu educația per beneficiar
ajungeau la peste 5.667 lei/copil/an în București, dar nu depășeau 4.000 lei în județe ca Vaslui
sau Giurgiu. De cele mai multe ori, însă, aceste sume rămân o necunoscută nu doar pentru copii,
ci și pentru părinți.
Ca răspuns la slabă promovare a drepturilor copilului și la lipsa de vizibilitate a sumelor destinate
copiilor în bugetele publice, Organizația Salvați Copiii a implementat în perioada octombrie 2014
– martie 2016, proiectul Participare și transparență pentru o mai bună asigurare a drepturilor
copilului.
Unele dintre recomandările studiului privind bugetul copilului, realizat în cadrul proiectului, sunt
promovate în dialogul cu autoritățile și sunt asumate inclusiv în documente de politici publice. De
exemplu, nevoia de revizuire a finanțării educației prin metoda costurilor per elev a fost
recunoscută de Guvern și inclusă în Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei, iar Ministerul
Educației a solicitat școlilor să-și facă publice bugetele.
Analiza bugetului copiilor a adus un plus de cunoaștere privind efectele politicilor publice asupra
copiilor și sperăm să reprezinte un ghid pentru autorități în elaborarea și implementarea celor
mai eficiente măsuri, contribuind astfel la asigurarea drepturilor copilului.
„În acest moment, aplicarea legislației din domeniile învățământului, sănătății și asistenței
sociale este mai curând dependentă de finanțele publice. Alocările destinate acestor domenii
suferă fluctuații importante de la un an la altul. De multe ori, nu sunt asigurate resursele
necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care revin autorităților locale și centrale în aceste
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domenii. Analizarea bugetului copiilor poate face trecerea de la o abordare financiar-contabilă, la
una centrată pe înțelegerea efectelor pe care politicile publice le au asupra copiilor. Un astfel de
demers poate să ghideze autoritățile în găsirea și aplicarea celor mai eficiente măsuri care să
conducă la asigurarea drepturilor copilului”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte
Executiv Salvați Copiii România.
Salvați Copiii a transmis concluziile și recomandările Analizei bugetului copiilor instituțiilor
relevante precum: Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice și
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Guvernului și
Parlamentului. Într-un termen relativ scurt, importante recomandări ale analizei au fost
transpuse în măsuri administrative și documente de politici. Astfel, Ministerul Educației a solicitat
oficial școlilor să-și facă publice bugetele, Guvernul a inclus în Pachetul integrat pentru
combaterea sărăciei recomandări referitoare la revizuirea formulei de finanțare a educației prin
metoda costurilor per elev și măsuri care vizează creșterea accesului copiilor la servicii de
sănătate. De asemenea, Bugetul de stat pentru 2016 respectă recomandarea referitoare la
creșterea cheltuielilor pentru sănătate. Proiectul nu a oferit doar cadrul necesar participării
copiilor și tinerilor la viața comunității și a școlii, prin susţinerea proiectelor dezvoltate de aceștia,
ci, în plus, a colectat aceste exemple de participare într-o publicație pusă la dispoziția consiliilor
elevilor, precum și școlilor partenere, asigurându-se astfel efectul de multiplicare. Aceste
exemple pot fi replicate de elevi din toată țara sau pot fi utilizate ca sursă de inspirație, ghidând
inițiative similare.
Proiectul a avut următoarele obiective generale: creșterea capacității copiilor de a-și exercita
dreptul la participare și luarea deciziilor care îi privesc, în manieră nediscriminatorie; creșterea
capacității autorităților centrale și locale de a înțelege și susține dreptul copiilor la participare;
îmbunătățirea transparenței cu privire la modul în care autoritățile relevante alocă și cheltuiesc
resursele bugetare necesare respectării drepturilor copilului. Activitățile au inclus sesiuni de
formare a voluntarilor și elevilor; elaborarea unor proiecte implementate ulterior în școli și
comunități; analiza sumelor destinate asigurării drepturilor copiilor la educație, sănătate și
protecție în bugete publice; elaborarea unei metodologii care să permită replicarea analizei
menționate; realizarea și lansarea unui raport de cercetare precum și a unei broșuri cu proiectele
copiilor. Totodată, s-a urmărit consultarea organizațiilor neguvernamentale și a copiilor în ceea
ce privește modul în care autoritățile române respectă prevederile Convenției ONU referitoare la
drepturile copilului. Aceste consultări au avut loc în contextul apropiatei evaluări de țară de către
Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului.
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Rezultatele au fost încurajatoare, astfel: 25 de unități de învățământ au fost implicate în
derularea activităților; 100 de voluntari au fost pregătiți pentru a derula activități de formare
privind scrierea și implementarea de proiecte; 1.000 de elevi au participat la sesiunile de formare
și scriere de proiecte; au fost elaborate 200 de proiecte privind nediscriminarea și participarea
copiilor la stabilirea bugetului școlii; la nivelul școlilor sau al comunităților locale, au fost
implementate 50 de proiecte; în urma participării la proiectele scrise de copii, au fost informați
peste 5000 de elevi, 500 de cadre didactice și 1000 de părinți; 70 de reprezentanți ai autorităților
administrației publice centrale au participat la seminarul național; 40 de reprezentanți ai
autorităților publice locale din Călărași au participat la dezbaterea locală; 21 de organizații
neguvernamentale au fost consultate în legătură cu respectarea drepturilor copilului în România
și, nu în ultimul rând, peste 60 de copii au fost consultați în legătură cu modul în care instituțiile
statului au politici coerente în ceea ce privește respectarea dreptului copilului la opinie și
participare.
Proiectul „Participare și transparență pentru o mai bună asigurare a drepturilor copilului”, a fost
finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
-----------------------------------------------Despre Organizația Salvați 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 - copiii din
comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin muncă, traficului sau
neglijării, copiii 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.
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Marius Rusu
Coordonator Proiect - Salvați Copiii România
marius.rusu@salvaticopiii.ro, 0729 133 157
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