Copiii rămași singuri acasă, în contextul crizei pandemice și sociale:
Peste 79.500 de copii au unul sau ambii părinți plecați la muncă în
străinătate. Mai mult de 7.100 dintre aceștia sunt din Regiunea de
dezvoltare Centru
6 noiembrie 2020, Sibiu - Consecințele fenomenului copiilor rămași singuri acasă în urma
migrației economice a părinților sunt agravate pe fondul crizei sanitare și sociale pe care o
traversăm, atât din punct de vedere al bunăstării emoționale, cât și al integrării lor sociale și
educaționale. În total, 79.500 de copii au rămas în grija rudelor sau a unui părinte, în țară, arată
statisticile oficiale1, care includ doar copiii aflaţi în evidenţa serviciilor publice de asistenţă
socială. Peste 7.100 dintre aceștia provin din Regiunea de dezvoltare Centru.
În acest context, vineri, 6 noiembrie a avut loc dezbaterea regională “Protecția copiilor ai căror părinți sunt
plecați la muncă în străinătate – aspecte legale și bune practici de intervenție”, eveniment organizat de
Organizația Salvați Copiii în parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu. La eveniment au luat parte alături de
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, Daniela Cîmpean, președinta
Consiliului Județean Sibiu, Raluca Turcan, vicepremierul României, Sandra Pralong, Consilier de Stat
Administrația Prezidențială, Maria Mădălina Turza, Președinte Autoritatea Națională pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Alexandru Petru Dumbravă, Inspector General Inspectoratul
Școlar Județean Sibiu, precum și alți invitați cu atribuții relevante în domeniu.
Dintre copiii în această situație din Regiunea Centru, 1.249 sunt din județul Alba, 1.236 copii din județul
Braşov, 503 din judeţul Covasna, 1.844 din județul Harghita, 1.197 din judeţul Mureş şi 1.128 din judeţul
Sibiu.
Consecințele acestui fenomen devenit emblematic pentru România postcomunistă sunt complexe și
vizează atât inserția socială, cât și dezvoltarea și sănătatea psiho-emoțională ale copiilor lăsați în grija
rudelor.
Organizația Salvați Copiii atrage atenția asupra implicațiilor care se pot agrava în contextul de criză
sanitară și socială pe care îl traversăm, care este resimțit de acești copii ca o traumă suplimentară.
”Acești copii suferă de un sentiment acut al abandonului, chiar dacă știu că părinții muncesc departe
pentru că nu și-au putut găsi locuri de muncă în țară. Emoțional, ar prefera să fie împreună, mai ales în
această criză care cauzează anxietăți sporite. E necesar să le fim alături, lor și familiilor, cu sprijin
didactic, psihologic și mai ales uman”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați
Copiii România.
”Aproape 80.000 de copii din România au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate. Ei au nevoie
de sprijinul nostru, al tuturor, de empatie și implicare pentru a le oferi susținere și înțelegere, ajutor și
speranță.
Este cât se poate de limpede că acești copii nu pot fi lăsați în urmă. Pe de altă parte, trebuie să
recunoaștem că statul nu va putea face acest lucru de unul singur. Avem nevoie de sprijinul societății
civile, de ajutorul comunităților locale, de implicarea instituțiilor de asistență socială sau medicală și chiar
de siguranță.
Guvernul României a venit deja cu măsuri dedicate acestor copii, printre care și un apel dedicat de
proiecte cu finanțare europeană, cu un buget de 30 de milioane de euro, precum și măsuri de prevenire a
abandonului școlar: transport gratuit, programe pilot de masă la școală și vouchere educaționale. Vor
urma alte măsuri și proiecte convergente, din punct de vedere social, educațional și sanitar, care să
contribuie la protecția acestor copii, la respectarea drepturilor lor la o viață demnă și un viitor predictibil”,
a declarat Raluca Turcan, vicepremierul României.
”Fenomenul copiilor care au părinții plecați în străinătate este unul de mare interes pentru noi ca
autoritate județeană și pentru care ne dorim să găsim, atât local, dar și cu sprijinul Guvernului, cele mai
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bune soluții care să preîntâmpine amploarea acestuia. Salut inițiativa Salvați Copiii România de a
organiza la Consiliul Județean Sibiu conferința centrată pe problematica respectării drepturilor copilului în
contextul actual în care pandemia ne obligă și mai mult să ne îndreptăm atenția asupra celor vulnerabili.
Vă felicit pentru întreaga activitate, dar și pentru deschiderea cu care veniți în întâmpinarea autorităților în
rezolvarea unor probleme atât de sensibile”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului
Județean Sibiu.
➢

Servicii destinate protecției copiilor cu părinții plecați în străinătate
Amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate face necesară dezvoltarea 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 copiii, începând cu anul 2010, prin intermediul a 17 programe locale. Peste 9.500
de copii şi 6.600 de adulţi, persoane în grija cărora au rămas copiii sau părinți, au beneficiat până acum
de servicii de intervenție directă. Peste 124.000 de persoane, părinți, copii și specialiști, au fost informate
cu privire la impactul negativ pe care plecarea părinților îl are asupra copiilor rămași acasă, precum și cu
privire la obligațiile ce le revin părinților la părăsirea țării.
Prin programele dezvoltate de Salvați Copiii în județele Braşov şi Mureş, peste 900 de copii din Regiunea
Centru și reprezentanții lor au beneficiat de suport psihologic și educațional și peste 24.000 de persoane
au beneficiat de informare și de servicii de consiliere socială prin intermediul caravanelor locale.

➢

Dezbaterea „Protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate – aspecte legale
și bune practici de intervenție”
În acest context, dezbaterea „Protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate –
aspecte legale și bune practici de intervenție”, a reunit aproape 80 de participanți (cea mai mare parte a
lor online), specialiști cu formare interdisciplinară din instituții din județele Alba, Braşov, Covasna,
Harghita, Mureş şi Sibiu, din regiunea Centru. Dezbaterea din data de 6 noiembrie deschide șirul unei noi
serii de dezbateri pe această temă, după cele 7 dezbateri regionale derulate de Salvați Copiii în perioada
2017-2018.
Printre invitații la eveniment se numără reprezentanți ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului, Inspectoratelor Școlare, Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională,
precum și ai mai multor Servicii Publice de Asistență Socială, școli, instanțe de judecată și ONG-uri din
aceste județe.
Salvați Copiii România a prezentat în cadrul dezbaterii recomandări metodologice de colectare a datelor
statistice și de realizare a procedurii de delegare temporară a autorității părintești, create împreună cu
Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii și Ministerul Educației
şi Cercetării, instrumente de lucru, precum și serviciile de informare și consiliere oferite prin intermediul
platformei on-line https://copiisinguriacasa.ro și liniei telefonice Help Line 0800.070.040. Primul set de
recomandări metodologice a fost realizat în cadrul Grupului de Lucru Interinstituțional pentru protecția
copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate creat la inițiativa Administrației Prezidențiale, iar cel de-al
doilea a fost îmbunătățit în cadrul Grupului de Lucru.
Participarea la eveniment a reprezentat o oportunitate pentru participanți de a cunoaște bune practici 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despre proiectul Salvați Copiii dedicat copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate
Dezbaterea „Protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate – aspecte legale și bune
practici de intervenție” este organizată în cadrul proiectului „Protecție și educație pentru copiii afectați de
migrația pentru muncă în străinătate a părinților”, implementat de Salvați Copiii cu susținerea Autorității
Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Ministerului Educației şi Cercetării,
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Administraţiei Prezidenţiale, 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. O
componentă importantă 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 în orice rețea de telefonie fixă sau mobilă
din România, de luni până vineri, între orele 9:30-17:30. Platforma online https://copiisinguriacasa.ro
include articole dedicate părinților și persoanelor în grija cărora au rămas copiii, specialiștilor din domeniu
și copiilor, precum și o secțiune prin care se pot adresa întrebări specialiștilor Salvați Copiii, care oferă în
timp util răspunsuri prin e-mail.
Ca rezultat al activităților de lobby și advocacy derulate de Salvați Copiii, cadrul legal care reglementează
domeniul a fost îmbunătățit în 2013, prin introducerea în Legea 272/2004, de protecție și promovare a
drepturilor copilului, a unei secțiuni separate pentru protecția copiilor cu părinții plecați la muncă în
străinătate.
În urma analizelor calitative și consultărilor realizate în perioada 2015-2017 cu privire la aplicarea legii, a
fost realizat, în parteneriat cu ANDPDCA, și transmis către DGASPC-uri și SPAS-uri un set de
recomandări metodologice și instrumente pentru realizarea procedurii de delegare temporară a autorității
părintești; totodată, Salvați Copiii a formulat o serie de propuneri de completare a secțiunii respective din
lege. Cea mai mare parte a acestora au fost preluate în proiectul de modificare a Legii 272 din 2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului, proiect adoptat de Parlament și în curs de promulgare
de către Președinție.
Salvați Copiii a oferit suport metodologic pentru activitatea Grupului de Lucru Interinstituțional dedicat
acestor copii, înființat de Administrația Prezidențială.
Pentru mai multe informații, persoana de contact este: Anca Stamin, Director Programe Organizația
Salvați Copiii, anca.stamin@salvaticopiii.ro, tel. – 0745.039.084.
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii:
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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