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Introducere

„Autoritatea Na†ionalå pentru Protec†ia Drepturilor Copilului împreunå cu Ministerul
Educa†iei ßi Cercetårii, Ministerul Muncii, Solidaritå†ii Sociale ßi Familiei, Ministerul
Sånåtå†ii, precum ßi, dupå caz, cu celelalte institu†ii publice ßi private interesate vor
asigura formarea ini†ialå ßi continuå a personalului care, în exercitarea sarcinilor ce îi
revin, intrå în contact cu domeniul protec†iei ßi promovårii drepturilor copilului” (art.143
alin. 3 din Legea nr. 272/2004 privind protec†ia ßi promovarea drepturilor copilului).
Având în vedere prevederile acestui articol, Autoritatea Na†ionalå pentru Protec†ia
Drepturilor Copilului ßi Ministerul Educa†iei ßi Cercetårii au elaborat acest manual privind
rolul ßi responsabilitå†ile personalului didactic în protec†ia ßi promovarea drepturilor
copilului.
Manualul nu pretinde cå epuizeazå toate aspectele din acest domeniu, dar îßi propune
ca prin temele prezentate så promoveze o nouå abordare, centratå pe copil ßi pe familie,
punând permanent în prim-plan nevoile copilului. Indiferent despre ce ac†iuni este vorba,
atunci când ne aflåm în fa†a unui copil, trebuie så-l tratåm cu respect, într-un mod demn,
nediscriminatoriu ßi just.
Copilul în†elege mai mult decât suntem noi obißnui†i så credem. Este extrem de
important, pentru bunåstarea lui fizicå ßi psihicå, så †inem cont de acest fapt ßi så învå†åm
så ne comportåm fa†å de el luând în considerare capacitå†ile lui în continuå dezvoltare.
Tot în interesul superior al copilului, trebuie så avem o anumitå atitudine fa†å de pårin†ii
lui, indiferent de situa†ia în care se aflå aceßtia. Pårin†ii sunt principalii responsabili pentru
creßterea ßi îngrijirea copiilor lor, iar to†i ceilal†i – profesionißti, comunitå†i, autoritå†i locale
ßi stat - au datoria så îi sprijine în îndeplinirea acestei responsabilitå†i.
Mesajul pe care încercåm så-l transmitem este cå fiecare profesionist îi poate ajuta
pe pårin†i ßi, de ce nu, ßi pe copii, så devinå mai buni ßi mai responsabili, iar beneficiile
pe termen lung ale acestui demers sunt incalculabile pentru societate.
Elaborarea acestui manual face parte din Campania de educa†ie „Drepturile copilului
sunt lege!”, finan†atå de Uniunea Europeanå prin programul Phare 2003 ßi implementatå
de Autoritatea Na†ionalå pentru Protec†ia Drepturilor Copilului în parteneriat cu Ministerul
Educa†iei ßi Cercetårii.
Permi†ându-ne så-i acordåm fiecårui cititor al acestui manual titlul de „agent al
schimbårii” ßi misiunea de a transmite mai departe mesajele relevate, vå dorim lecturå
plåcutå!
Autoritatea Na†ionalå pentru
Protec†ia Drepturilor Copilului

Ministerul Educa†iei ßi Cercetårii
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1. Protec†ia drepturilor copilului în România
1.1. De unde provine ideea de drepturi ale copilului?
Interesul pentru drepturile copilului a apårut în a doua jumåtate a secolului al XIX-lea,
când a luat naßtere prima mißcare preocupatå de aspecte referitoare la DEZVOLTAREA
copilului, care pleda pentru PROTECˇIA acestuia împotriva neglijårii, exploatårii ßi a
violen†ei. În Europa, perioada s-a caracterizat prin deschiderea unui numår considerabil
de institu†ii publice de ocrotire, ßcoli ßi institu†ii separate pentru copii delincven†i, precum
ßi de tribunale pentru minori.
Dupå Primul Råzboi Mondial, ideea drepturilor copilului a captat pentru prima datå
aten†ia lumii. În 1924, Liga Na†iunilor a adoptat Declara†ia de la Geneva. În 1959,
Organiza†ia Na†iunilor Unite a adoptat Declara†ia drepturilor copilului. Ambele declara†ii
au reprezentat o recunoaßtere timidå a drepturilor copilului, deoarece, deßi sus†ineau
ferm protec†ia ßi bunåstarea copilului, nu îi recunoßteau dreptul de a participa la deciziile
care îl priveau. Conform acestora, copiii erau nißte membri fragili, slabi ßi vulnerabili ai
societå†ii. În plus, nu au fost luate måsuri ulterioare pentru punerea în aplicare a drepturilor
men†ionate în cele douå declara†ii.
Spre sfârßitul anilor ‘60, s-a pus accentul pe ideea drepturilor de PARTICIPARE ale
copilului. Mai mul†i lideri de opinie au sus†inut cå ßi copiii au competen†ele necesare
pentru a lua decizii în privin†a problemelor importante din via†a lor ßi cå ar trebui låsa†i
så participe la luarea acestor decizii. De exemplu, copiii ar trebui så aibå un cuvânt de
spus în privin†a educa†iei lor. Profesorii ßi pårin†ii ar trebui så-i sprijine în aceastå privin†å
ßi så-i ajute så devinå independen†i.
În 1978, cu un an înainte de Anul Interna†ional al Copilului, Guvernul Poloniei a propus
elaborarea unei Conven†ii privind drepturile copilului. S-a înfiin†at un grup de lucru special
care så redacteze un proiect al Conven†iei. Pe 20 noiembrie 1989, s-a adoptat Conven†ia
ONU cu privire la drepturile copilului. Aceasta a intrat în vigoare în septembrie 1991
ßi a fost ratificatå de majoritatea †årilor din lume, cu excep†ia Statelor Unite ale Americii
ßi a Somaliei.
România a ratificat Conven†ia pe 28 septembrie 1990 prin Legea nr.18/1990 ßi
s-a inspirat din aceasta atunci când a elaborat Legea nr. 272/2004 privind protec†ia ßi
promovarea drepturilor copilului.

1.2. Situa†ia înainte de Legea nr. 272/2004
Prima lege româneascå în domeniul protec†iei copilului a fost adoptatå în 1970. Scopul
legii era så protejeze anumite grupuri de copii, în special copiii cu nevoi de îngrijire în
afara familiei. Principala formå de protec†ie pentru aceßti copii era plasarea în institu†ii.
Totußi, institu†iile au devenit suprapopulate în timpul regimului comunist, ca urmare a
politicii guvernului comunist de creßtere cu orice pre† a popula†iei, prin interzicerea
avortului ßi a altor metode mai conven†ionale de planificare familialå. Dupå cåderea
comunismului, efectele teribile ale acestei politici au ßocat lumea. Jurnalißtilor stråini li
s-a permis så viziteze casele de copii ßi cåminele-spital pentru copii cu handicap. S-au
publicat numeroase articole ßi s-au difuzat filme documentare în multe †åri; deßi imaginea
României a avut de suferit, partea pozitivå a lucrurilor a fost cå aceßti copii au câßtigat
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compasiunea oamenilor din toatå lumea, care au început så trimitå ajutoare umanitare
sub formå de hranå, îmbråcåminte ßi jucårii cåtre institu†iile care stârniserå o impresie atât
de profundå. Cu toate acestea, marile organiza†ii umanitare au conßtientizat în timp cå,
în cazul copiilor din România, este nevoie de o schimbare fundamentalå. Reprezentan†e
ale unor organiza†ii precum UNICEF, USAID, World Vision, Holt Terre des Hommes
au fost create în România ßi, în colaborare cu autoritå†ile publice locale ßi centrale, au
desfåßurat programe de formare a personalului, programe de restructurare pentru unele
institu†ii, precum ßi de creare de noi tipuri de servicii în anumite jude†e-pilot.
Prima Strategie Guvernamentalå în domeniul drepturilor copilului, aprobatå în 1997,
a vizat perioada 1997-2000 ßi a marcat începutul reformei sistemului de protec†ie a
copilului în România. La acea vreme, s-au luat primele måsuri pentru reformarea cadrului
legislativ, pentru descentralizarea activitå†ilor de protec†ie a copilului, restructurarea ßi
diversificarea institu†iilor de protec†ie a copilului, dezvoltarea alternativelor de tip familial
pentru protec†ia de tip reziden†ial, precum ßi pentru prevenirea abandonului copiilor.
Efectul imediat al adoptårii noii legisla†ii a fost înfiin†area, în toate jude†ele †årii ßi în
cele ßase sectoare ale municipiului Bucureßti, a comisiilor pentru protec†ia copilului
ßi a serviciilor publice specializate pentru protec†ia copilului (denumite Direc†ii pentru
protec†ia copilului).
Descentralizarea activitå†ilor de protec†ie a copilului nu s-a limitat la înfiin†area
comisiilor ßi a serviciilor publice specializate subordonate consiliilor jude†ene sau
consiliilor sectoarelor municipiului Bucureßti. Institu†iile de protec†ie a copilului, cu diferite
subordonåri ierarhice la nivel central, au fost ßi ele transferate în subordinea consiliilor
jude†ene sau a consiliilor sectoarelor municipiului Bucureßti, fiind incluse în structura
serviciilor publice specializate.
Dupå procesul de descentralizare, institu†iile de tip vechi de
protec†ie a copilului au fost restructurate. În acelaßi timp, au fost
create alternative de tip familial pentru protec†ia de tip reziden†ial
a copilului, precum ßi servicii de prevenire a abandonului copiilor.
Institu†iile clasice de mare capacitate (între 100 ßi 400 de locuri)
au fost restructurate, în încercarea de a le reduce capacitatea ßi
de a le modula, pentru a-i oferi mai mult spa†iu fiecårui copil în
parte, într-un mediu cât mai apropiat de cel familial. Înså, dupå
ce s-a conßtientizat cå acest demers nu era de ajuns pentru
reintegrarea acestor copii în via†a comunitå†ii, a început procesul
de închidere a institu†iilor de tip vechi.

Evolu†ia sistemului
<
<
<
<

Descentralizarea activitå†ilor
Restructurarea institu†iilor
de tip vechi
Închiderea treptatå a
institu†iilor de tip vechi
Dezvoltarea de
servicii alternative

Peste 200 de institu†ii de tip vechi de protec†ie a copilului au fost deja închise,
acordându-se prioritate închiderii institu†iilor mari, cu peste 100 de locuri, a fostelor
„leagåne” pentru copii cu vârsta sub 3 ani ßi a cåminelor-spital pentru copii cu handicap.
Solu†iile identificate ßi dezvoltate pentru închiderea institu†iilor de tip vechi au constat
în: reintegrarea copilului în familia naturalå, protec†ia copilului prin alternative de tip
familial (rude, alte familii/persoane, asisten†i maternali profesionißti), precum ßi protec†ia
copilului în case sau apartamente de tip familial. Astfel, la sfârßitul lunii iunie 2006, existau
aproximativ 600 de servicii alternative func†ionale, inclusiv centre maternale, centre de zi,
servicii de asisten†å ßi sprijin pentru tinerii provenind din centrele de plasament, centre de
consiliere ßi sprijin pentru copii ßi pårin†i, servicii de prevenire a abandonului în perioada
prenatalå, centre de zi ßi centre de recuperare pentru copii cu dizabilitå†i, servicii pentru
copiii stråzii, consiliere ßi sprijin pentru copiii victime ale abuzului, maltratårii, neglijårii
sau ale violen†ei în familie.
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Analiza datelor statistice referitoare la protec†ia copilului aratå cå, între 2000 ßi 2006,
numårul copiilor din centrele de plasament a scåzut la jumåtate (de la 57 181 la 27 188),
în vreme ce numårul copiilor plasa†i la asisten†i maternali a crescut de mai mult de trei
ori (de la 5 157 la 19 368).
Graficul urmåtor ilustreazå evolu†ia numårului de copii proteja†i în centre de plasament
ßi în familii substitutive în perioada 1997–2006. Sursa: Autoritatea Na†ionalå pentru
Protec†ia Drepturilor Copilului.
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În ceea ce priveßte serviciile de protec†ie specialå pentru copiii separa†i de pårin†i, la
sfârßitul lunii iunie 2006 existau 1.100 de centre publice de plasament ßi 393 de centre
private de plasament. Centrele publice de plasament cuprindeau 439 apartamente, 342
de case de tip familial, 136 de institu†ii modulare ßi 183 de institu†ii de tip clasic.
Cadrul legal adoptat între 1997 ßi 1999 a fost considerat revolu†ionar la acea vreme
ßi a råmas în vigoare pânå la sfârßitul anului 2004. Între timp, un nou pachet legislativ
în domeniul protec†iei drepturilor copilului, con†inând patru legi, a fost adoptat de
Parlamentul României ßi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005. Acest nou cadru legal
a fost necesar în lumina reformelor semnificative întreprinse în sistemul de protec†ie a
copilului în ultimii ani din punctul de vedere al descentralizårii, al închiderii institu†iilor de
tip vechi, al dezvoltårii de servicii alternative, precum ßi al concentrårii asupra prevenirii
separårii copiilor de pårin†ii lor. România trebuia så continue procesul de adaptare a
legilor ßi practicilor sale la standardele stabilite de Conven†ia ONU cu privire la drepturile
copilului, care garanteazå drepturi pentru to†i copiii. Legea nr. 272/2004 privind
protec†ia ßi promovarea drepturilor copilului reprezintå nucleul pachetului legislativ. În
cele ce urmeazå vor fi clarificate elementele noi aduse de aceasta.
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1.3. Ce noutå†i aduce legea actualå?
Aståzi, în România, sunt garantate toate drepturile
copiilor, nu doar dreptul la protec†ie specialå.

Prima lege
româneascå în
domeniul
protec†iei copilului

1970

Ratificarea
Conven†iei ONU
cu privire la
drepturile copilului

1990

Copiii cu nevoi de protec†ie specialå

Prima strategie
guvernamentalå
a drepturilor
copilului

1997-2000

Noul pachet
legislativ

2004

TOˇI copiii

Legea nr. 272/2004 introduce în România o nouå viziune asupra copilåriei. Aceasta
refuzå så vadå copiii ca pe nißte mini-cetå†eni cu mini-drepturi ßi subliniazå cå drepturile
copilului fac parte din categoria drepturilor omului. Printre elementele de noutate se
numårå urmåtoarele:
⇒ Spre deosebire de legisla†ia anterioarå, care con†inea dispozi†ii doar pentru copiii

afla†i în dificultate ßi care aveau nevoie de måsuri de protec†ie, legisla†ia actualå îßi
extinde prevederile asupra tuturor copiilor (fie cå tråiesc împreunå cu pårin†ii lor sau
separat de aceßtia; fie cå au sau nu nevoi speciale de educa†ie sau îngrijire medicalå
etc.), acoperind astfel majoritatea situa†iilor în care se poate gåsi un copil.
⇒ Legea subliniazå cå pårin†ii sunt primii responsabili pentru creßterea, îngrijirea ßi
dezvoltarea copilului. Pentru îndeplinirea responsabilitå†ilor lor, pårin†ii au dreptul så
primeascå sprijinul necesar din partea comunitå†ii ßi a autoritå†ilor locale.
⇒ Legea continuå procesul de descentralizare prin transferarea unor atribu†ii ßi
servicii de la nivel jude†ean la nivel local (la nivel de comune, oraße, municipii). Pe
lângå întårirea capacitå†ilor autoritå†ilor locale, acest proces reprezintå solu†ia pentru
înfiin†area ßi diversificarea serviciilor pentru copil ßi familie cât mai aproape de domiciliul
acestora. Un serviciu important la nivel local este reprezentat de Serviciul public de
asisten†å socialå (SPAS). Acest serviciu are atribu†ii multiple, printre care identificarea
situa†iilor de risc, prevenirea separårii copiilor de pårin†i, precum ßi monitorizarea
situa†iei copiilor din respectiva unitate administrativ-teritorialå. La nivelul sectoarelor
municipiului Bucureßti, responsabilitå†ile SPAS sunt preluate de Direc†ia generalå de
asisten†å socialå ßi protec†ia copilului (DGASPC).
⇒ De asemenea, legea promoveazå calitatea în activitå†ile de protec†ie a drepturilor copilului
(prin stabilirea mecanismelor de inspec†ie ßi licen†iere a serviciilor pentru copii).
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⇒ Elementele de noutate în ceea ce îi priveßte pe copiii afla†i în situa†ie de risc de a fi

separa†i de pårin†ii lor cuprind urmåtoarele:
< Legea pune accent pe prevenirea separårii copilului de familie. Serviciile
publice de asisten†å socialå de la nivelul municipiilor, oraßelor ßi comunelor
au sarcina de a monitoriza ßi de a analiza situa†ia copiilor din raza lor
administrativ-teritorialå, de a identifica ßi evalua situa†iile de risc, precum ßi de
a pregåti documenta†ia pentru acordarea de servicii ßi/sau presta†ii necesare
prevenirii separårii. Orice separare a copilului de pårin†ii såi, precum ßi orice
limitare a exercitårii drepturilor pårinteßti trebuie precedate de furnizarea
sistematicå de servicii ßi presta†ii prevåzute de lege, cu accent pe informarea
adecvatå a pårin†ilor, pe consiliere, terapie sau mediere, furnizate în baza
unui plan de servicii. Planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea
cåtre Direc†ia generalå de asisten†å socialå ßi protec†ia copilului, de la nivel
jude†ean, a cererii de instituire a unei måsuri de protec†ie specialå pentru
copil numai atunci când, dupå acordarea serviciilor prevåzute în plan, se
ajunge la concluzia cå nu mai este posibilå men†inerea copilului alåturi de
pårin†ii såi;
< Înainte de adoptarea noii legi, o autoritate administrativå (ßi anume Comisia
pentru protec†ia copilului) era responsabilå de luarea de decizii privind
separarea copilului de pårin†i. Aceastå competen†å este acum împår†itå
între Comisia pentru protec†ia copilului ßi instan†a judecåtoreascå, aceasta
din urmå fiind singura autoritate care poate decide separarea în cazul în
care pårin†ii sau, dupå caz, copilul care a împlinit 14 ani nu sunt de acord;
< Autoritå†ile au obliga†ia de a adopta måsuri active pentru men†inerea
contactului între copil ßi pårin†i în timpul plasamentului. Prioritatea institu†iilor
ßi a profesionißtilor responsabili de aplicarea ßi monitorizarea acestor måsuri
o reprezintå reintegrarea copilului în familie;
< Luând în considerare cu prioritate interesul superior al copilului ßi pentru a
evita efectele negative ale institu†ionalizårii la o vârstå fragedå, precum ßi
efectele unei spitalizåri prelungite, România a ales så interzicå plasarea
copiilor sub vârsta de 2 ani în servicii de tip reziden†ial. Acest plasament
va fi permis doar în cazul în care copilul suferå de un handicap sever ßi este
dependent de servicii specializate de protec†ie de tip reziden†ial;
< Problema specificå a copiilor care påråsesc sistemul de protec†ie a
copilului ßi sunt supußi riscului de excluziune socialå este ßi ea abordatå de
noua lege. În vederea sprijinirii integrårii tinerilor în societate ßi a dobândirii
unui loc de muncå, aceßtia pot beneficia de protec†ie specialå ßi dupå
împlinirea vârstei de 18 ani, chiar ßi atunci când nu îßi continuå studiile, pe
o perioadå de doi ani.
⇒ Legea interzice orice formå de pedeapså corporalå aplicatå copiilor. Pentru
aceasta, este nevoie de programe educa†ionale ample care så schimbe mentalitå†ile
reflectate de proverbe precum „Båtaia-i ruptå din rai” sau „Unde då mama, creßte” ßi
så promoveze metode alternative.
⇒ Legea men†ioneazå expres grupurile profesionale care au responsabilitatea de a
identifica ßi sesiza autoritå†ile competente despre situa†iile de risc în care se pot afla
copiii ßi familiile lor: cadrele didactice, personalul medical, poli†ißtii, preo†ii, precum ßi
angaja†ii altor institu†ii care vin în contact cu copilul.
⇒ Legea promoveazå colaborarea între institu†ii ßi specialißti pentru sprijinirea
familiei ßi a copilului, în vederea maximizårii eforturilor de prevenire, precum ßi pentru
promovarea unei noi abordåri a copilului ßi a copilåriei.
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1.4. Care sunt drepturile copilului ßi cum se reflectå în legisla†ia
româneascå?
Copiii trebuie så beneficieze de drepturile generale ale omului, la care suntem
to†i îndreptå†i†i încå din momentul naßterii. Drepturile omului înseamnå så îi tratezi pe
ceilal†i aßa cum †i-ar plåcea †ie så fii tratat, ßi anume cu demnitate, respect, egalitate
ßi dreptate, ßi se aplicå fårå deosebire de cetå†enie, na†ionalitate, raså, etnie, limbå,
sex, orientare sexualå, abilitå†i sau orice alt statut. Înså, copiii diferå de adul†i. Ei sunt
vulnerabili, trebuie så se joace, sunt în proces de dezvoltare ßi au nevoie de oarecare
autonomie. De aceea ei au nevoie de drepturi proprii, cu caracter special.
Drepturile copiilor pot fi grupate în trei categorii
⇒ Drepturi de protec†ie, care se referå la protec†ia împotriva oricåror forme de

abuz fizic sau emo†ional, precum ßi împotriva oricåror forme de exploatare.

⇒ Drepturi de dezvoltare, care se referå la disponibilitatea ßi accesul la

toate tipurile de servicii de bazå, precum educa†ia ßi serviciile de îngrijire
medicalå.
⇒ Drepturi de participare, care se referå la dreptul copilului de a fi implicat în
deciziile care îl privesc.
Drepturi de protec†ie
Majoritatea drepturilor copilului au un caracter protector. Copiii trebuie proteja†i
împotriva unor situa†ii de risc, precum transferul ilegal în stråinåtate, violen†å, abuz
sau neglijare din partea pårin†ilor sau a îngrijitorilor såi, abuz sexual ori de altå naturå,
implicarea în traficul de substan†e ilicite ßi traficul de copii.
Protec†ia este necesarå ßi în cazul copiilor afla†i în situa†ii vulnerabile: copii refugia†i,
copii cu dizabilitå†i, copii apar†inând minoritå†ilor na†ionale, precum ßi copii afla†i în zone
de conflict armat.
În plus, trebuie protejate rela†iile copilului cu familia. Copiii au dreptul så îßi cunoascå
pårin†ii, så fie îngriji†i de pårin†i ßi nu pot fi separa†i de aceßtia decât în condi†ii strict definite.
Dacå are totußi loc o astfel de separare, copiii au dreptul så men†inå rela†ii personale ßi
så fie în contact direct cu pårin†ii chiar ßi atunci când locuiesc în †åri diferite.
Drepturi de protec†ie garantate în baza Legii nr. 272/2004
Copiii au dreptul så fie proteja†i împotriva:
<
<
<
<
<
<
<

oricåror forme de violen†å, abuz, rele tratamente sau neglijen†å (art. 85);
transferului ilicit în stråinåtate ßi a nereturnårii (art. 99);
exploatårii economice (art. 87);
exploatårii sexuale ßi a violen†ei sexuale (art. 99);
folosirii ilicite de stupefiante ßi substan†e psihotrope (art. 88);
råpirii ßi traficårii în orice scop ßi sub orice formå (art. 99);
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante (art. 28 ßi 90);

Rolul ßi responsabililtå†ile personalului didactic în protec†ia ßi promovarea drepturilor copilului

11

<

lipsirii, în mod ilegal, de elementele constitutive ale identitå†ii sale sau de unele dintre
acestea (art. 8.5). Copilul este înregistrat imediat dupå naßtere ßi are de la aceastå
datå dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetå†enie ßi, dacå este posibil, de
a-ßi cunoaßte pårin†ii ßi de a fi îngrijit, crescut ßi educat de aceßtia (art. 8.2).

Se acordå protec†ie specialå:
<
<
<
<
<
<

copiilor refugia†i (art. 72);
copiilor cu dizabilitå†i (art. 46);
copiilor apar†inând unei minoritå†i na†ionale, etnice, religioase sau lingvistice (art.
27);
copiilor afla†i în zone de conflict armat (art. 76);
copiilor neînso†i†i de pårin†i sau de un alt reprezentant legal ori care nu se gåsesc
sub supravegherea legalå a unor persoane (art. 19);
copiilor care au såvârßit o faptå penalå ßi nu råspund penal (art. 80).

În rela†ia cu pårin†ii, copiii au dreptul:
<
<
<
<

de a-ßi cunoaßte pårin†ii ßi de a fi îngriji†i ßi educa†i de aceßtia (art. 8.2 ßi art. 30);
de a nu fi separa†i de pårin†i împotriva voin†ei acestora, cu excep†ia cazurilor expres
ßi limitativ prevåzute de lege (art. 33);
la protec†ie alternativå (art. 39);
de a men†ine rela†ii personale ßi contacte directe cu pårin†ii, rudele, precum ßi cu
alte persoane fa†å de care copilul a dezvoltat legåturi de ataßament (art. 14).
Drepturi de dezvoltare

Tuturor copiilor trebuie så li se asigure satisfacerea nevoilor de bazå, nu numai pentru
supravie†uire ßi protec†ie, ci ßi pentru a-ßi dezvolta personalitatea, talentele, abilitå†ile
mentale ßi fizice.
Ei au nevoie de tot ceea ce îi poate ajuta så creascå ßi så se dezvolte. De exemplu,
au nevoie de prieteni ßi de familie, de dragoste ßi de distrac†ie, au nevoie de un mediu
curat ßi de locuri de joacå, de poveßti ßi muzicå, de ßcoli ßi biblioteci, precum ßi de toate
lucrurile care le stimuleazå mintea ßi îi ajutå så creascå ßi så se dezvolte de la an la an.
Toate lucrurile de care au nevoie copiii pentru dezvoltare trebuie så corespundå
fiecårui stadiu de dezvoltare în parte. Dacå se sare o etapå, copilul va avea nevoie de
ajutor special pentru a o compensa. De exemplu, un copil surd trebuie så înve†e o limbå
înainte så împlineascå 5 ani, fie cå este o limbå vorbitå sau un limbaj pentru surdo-mu†i,
deoarece aceasta e perioada propice în care creierul construießte conexiunile necesare
pentru limbaj. Dacå se rateazå aceastå „fereastrå de oportunitate”, copilul va avea nevoie
de îngrijire specialå sau de recuperare ca så ajungå din urmå stadiul de dezvoltare.
Prin urmare, copiii au drepturi de dezvoltare, precum dreptul la educa†ie, dreptul la
îngrijiri medicale, dreptul la asisten†å socialå ßi dreptul la joacå.
Pårin†ii, atât mama, cât ßi tatål, sunt principalii responsabili pentru asigurarea
dezvoltårii copilului, care trebuie så †inå seama de capacitå†ile în dezvoltare ale copilului
ßi de drepturile de participare ale copilului. Statul trebuie så ajute pårin†ii în aceastå
sarcinå prin furnizarea unor facilitå†i precum ßcoli, spitale ß.a.m.d..
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Drepturi de dezvoltare garantate în baza Legii nr. 272/2004
<
<
<

<
<
<

Copiii au dreptul de a primi o educa†ie care så le permitå dezvoltarea, în condi†ii
nediscriminatorii, a aptitudinilor ßi personalitå†ii lor (art. 47).
Copiii au dreptul så creascå alåturi de pårin†ii lor (art. 30). Ambii pårin†i sunt
responsabili pentru creßterea copiilor lor (art. 31).
Copiii au dreptul de a se bucura de cea mai bunå stare de sånåtate pe care o pot
atinge ßi de a beneficia de serviciile medicale ßi de recuperare necesare pentru
asigurarea realizårii efective a acestui drept (art. 43).
Copiii au dreptul de a beneficia de un nivel de trai care så le permitå dezvoltarea
fizicå, mintalå, spiritualå, moralå ßi socialå (art. 44).
Copiii au dreptul de a beneficia de asisten†å socialå ßi de asiguråri sociale (art. 45).
Copiii au dreptul la odihnå ßi vacan†å (art. 49).
Drepturi de participare

Drepturile de participare le permit copiilor så aibå un cuvânt de spus în ceea ce
priveßte via†a lor. Acestea le oferå copiilor posibilitatea de a-ßi exprima pårerile, de a
discuta problemele pe care ei le considerå importante, precum ßi de a cåuta ßi a primi
informa†ii relevante pentru ei. În unele cazuri, legisla†ia româneascå permite în mod
explicit copiilor så aibå un cuvânt de spus dupå o anumitå vârstå. De exemplu, religia
copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi schimbatå fårå consim†åmântul acestuia. Mai
mult, copilul care a împlinit 16 ani poate så îßi aleagå singur religia.
Drepturile de participare ale copilului sunt, totußi, limitate, în sensul cå, pentru a ßi
le exercita, copiii trebuie så fie capabili så-ßi formeze propriile lor påreri. Înså, a nu
se în†elege cå drepturile de participare nu se aplicå în cazul copiilor mici. Din contrå,
ßi aceßtia din urmå au nevoi ßi capacitå†i participative. În conformitate cu legisla†ia
româneascå, copilul în vârstå de peste 10 ani trebuie så fie ascultat în toate procedurile
juridice ßi administrative care îl privesc (de exemplu, copilul în vârstå de peste 10 ani
pentru care s-a deschis procedura de adop†ie trebuie så consimtå la adop†ie). Íi copiii
cu vârstå mai micå pot fi asculta†i, dacå autoritatea competentå apreciazå cå este
necesar, iar pårerile copilului vor fi luate în considerare în func†ie de vârsta ßi de gradul
lui de maturitate. Pe scurt, cu cât copilul avanseazå în vârstå, cu atât va avea mai multe
nevoi participative ßi va fi mai capabil så-ßi formeze propriile sale påreri. Prin urmare,
drepturile de participare devin extrem de importante la copii.
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Drepturi de participare garantate în baza Legii nr. 272/2004
Copiii au dreptul:
<

så-ßi exprime liber opinia asupra oricårei probleme care îi priveßte (art. 24);

<

så fie asculta†i în toate procedurile care îi privesc (art. 24);
Dreptul de a fi ascultat îi conferå copilului posibilitatea de a cere ßi de a primi orice
informa†ie pertinentå, de a fi consultat, de a-ßi exprima opinia ßi de a fi informat
asupra consecin†elor pe care le poate avea opinia sa, dacå este respectatå,
precum ßi asupra consecin†elor oricårei decizii care îl priveßte. (art. 24.3).

<

la libertatea de exprimare (art. 23);

<

la libertatea de gândire, de conßtiin†å ßi de religie (art. 25);

<

la libera asociere în structuri formale ßi informale, precum ßi libertatea de întrunire
paßnicå, în limitele prevåzute de lege (art. 26);

<

la protejarea imaginii lor publice ßi a vie†ii lor intime, private ßi familiale (art. 22);

<

så depunå singuri plângeri referitoare la încålcarea drepturilor lor fundamentale
(art. 29, alin. 1);

<

Copilul apar†inând unei minoritå†i nationale, etnice, religioase sau lingvistice are
dreptul la via†å culturalå proprie, la declararea apartenen†ei sale etnice, religioase,
la practicarea propriei sale religii, precum ßi dreptul de a folosi limba proprie în
comun cu al†i membri ai comunitå†ii din care face parte (art. 27.1);

<

la împlinirea vârstei de 14 ani, copilul poate cere încuviin†area instan†ei judecåtoreßti
de a-ßi schimba felul învå†åturii ßi al pregåtirii profesionale (art. 47.3);

<

så conteste modalitå†ile ßi rezultatele evaluårii ßi så se adreseze în acest sens
conducerii unitå†ii de învå†åmânt, în condi†iile legii (art. 48.3).
Notå: listele cu drepturi de mai sus nu sunt exhaustive!
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1.5. Pe ce principii a fost clåditå noua lege?
În toate situa†iile care privesc copiii, trebuie avut în vedere interesul
superior al copilului. Ei trebuie încuraja†i så-ßi formeze ßi
så-ßi exprime propriile opinii ßi nu trebuie så fie discrimina†i.
Toate drepturile men†ionate în sec†iunea 1.4. se bazeazå pe patru principii
fundamentale.
Principiul nediscriminårii, conform cåruia trebuie så i se asigure fiecårui copil toate
drepturile, fårå deosebire de raså, culoare, sex, limbå, religie, opinii politice sau de altå
naturå, origine etnicå sau socialå, avere, dizabilitate, statut la naßtere sau alt statut al
såu, al pårin†ilor såi sau al tutorilor såi legali.
Principiul interesului superior al copilului trebuie så primeze în toate ac†iunile care
privesc copiii. Aceasta nu înseamnå cå interesul superior al copilului va fi întotdeauna
singurul factor hotårâtor ce trebuie luat în seamå, dar cå „pot exista interese competitive
sau conflictuale privind drepturile omului, de exemplu între copii lua†i separat, între diferite
grupuri de copii ßi între copii ßi adul†i”. Cu toate acestea, interesul copilului trebuie avut
în vedere în orice situa†ie ßi trebuie demonstrat cå interesele copilului au fost analizate ßi
luate în considerare cu prioritate.
Dreptul la supravie†uire ßi dezvoltare include mai multe drepturi. Unele articole
din lege subliniazå rolul-cheie al pårin†ilor ßi al familiei în dezvoltarea copilului, precum
ßi obliga†ia statului de a-i sprijini. Protec†ia împotriva violen†ei ßi exploatårii este la fel de
necesarå pentru asigurarea dezvoltårii optime a copilului; acest principiu stabileßte, spre
exemplu, obliga†ia de a proteja copiii stråzii, prin asigurarea recunoaßterii ßi respectårii
drepturilor acestora, inclusiv dreptul la educa†ie ßi la îngrijire medicalå.
Dreptul copilului de a-ßi exprima liber opiniile asupra oricåror probleme care îl
privesc, precum educa†ia, sånåtatea, mediul, este un alt principiu de luat în considerare
pentru implementarea tuturor celorlalte drepturi din Legea nr. 272/2004. Copiii, de
exemplu, trebuie implica†i sistematic în deciziile luate la ßcoalå sau de instan†ele
judecåtoreßti, atunci când pårin†ii divor†eazå sau în caz de adop†ie.

1.6. Drepturile nu exclud responsabilitå†ile
Se poate interpreta cå prevederile Legii nr. 272/2004 ßi drepturile copilului, în general,
submineazå autoritatea pårin†ilor, a altor membri ai familiei sau a altor persoane care îi
îngrijesc pe copii. Totußi, o astfel de interpretare nu este corectå, dat fiind cå Legea nr.
272/2004 subliniazå importan†a familiei în via†a copilului, precum ßi respectul pe care
copilul îl datoreazå pårin†ilor såi, celorlal†i adul†i ßi copii. Articolul 33 relevå importan†a
familiei, a non-separårii copilului de pårin†ii såi, iar prin articolul 22 se interzice amestecul
arbitrar în via†a de familie a copilului. La articolul 29, Conven†ia ONU cu privire la drepturile
copilului subliniazå necesitatea dezvoltårii respectului fa†å de pårin†i, afirmând cå acesta
este unul dintre principalele scopuri ale educa†iei copilului.
Prin urmare, acordarea de drepturi copiilor nu exclude automat autoritatea parentalå
ßi responsabilitå†ile copiilor. Chiar dacå manualul de fa†å încearcå så reliefeze
responsabilitå†ile ßi så contribuie la întårirea capacitå†ilor adul†ilor în rela†ie cu drepturile
copilului, nu trebuie uitat cå ßi copiii, ßi tinerii trebuie så-ßi dezvolte sim†ul råspunderii.
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Copiii au drepturi, dar ßi responsabilitå†i. Ei trebuie så respecte drepturile ßi obliga†iile
celorlal†i copii ßi ale adul†ilor cu care rela†ioneazå.
Drepturi ßi responsabilitå†i pentru copii
- dreptul de a nu fi trata†i necorespunzåtor, dar ßi responsabilitatea de a nu trata
necorespunzåtor alte persoane;
- dreptul de a nu fi expußi unor situa†ii de risc, dar ßi responsabilitatea de a nu expune
alte persoane la situa†ii de risc;
- dreptul de a fi asculta†i, dar ßi responsabilitatea de a-i asculta pe ceilal†i;
- dreptul de a nu fi discrimina†i, dar ßi responsabilitatea de a nu discrimina pe al†ii;
- dreptul la protec†ia proprietå†ii, dar ßi responsabilitatea de a respecta proprietatea altora;
- dreptul la educa†ie, dar ßi responsabilitatea de a merge la ßcoalå;
- dreptul la intimitate, dar ßi responsabilitatea de a respecta intimitatea celorlal†i;
- dreptul de a fi proteja†i împotriva oricårei forme de intimidare verbalå sau fizicå,
împotriva oricårui abuz sau forme de exploatare, dar ßi responsabilitatea de a nu
intimida, abuza sau teroriza pe ceilal†i.
În concluzie, Legea nr. 272/2004 subliniazå autoritatea parentalå ßi responsabilitå†ile
pårin†ilor în rela†ia cu copilul, precum ßi faptul cå fiecare copil este important ßi este o
fiin†å capabilå.
Aceastå lege, la fel ca ßi Conven†ia ONU cu privire la drepturile copilului, considerå
cå nu este suficient dacå se înregistreazå rezultate medii bune sau o ratå înaltå de
progres general. Este foarte important så se identifice disparitå†ile, så se aibå în vedere
acei copii care nu beneficiazå de valul de progres, cei care råmân neglija†i sau uita†i din
cauza genului, a originii sociale sau etnice sau, pur ßi simplu, pentru cå sunt såraci, au
dizabilitå†i sau tråiesc în zone îndepårtate. Pe scurt, ideea pe care Legea nr. 272/2004
o transmite tuturor celor care sunt responsabili cu promovarea drepturilor copilului în
România este cå fiecare copil conteazå ßi toate autoritå†ile responsabile cu promovarea
ßi protec†ia drepturilor copilului în România au datoria de a depune toate eforturile pentru
a asigura cå nici un copil nu este uitat sau ignorat.

1.7. Serviciile actuale de protec†ie a copilului din România
Legea nr. 272/2004 stabileßte atât tipurile de servicii destinate prevenirii separårii
copilului de pårin†i, cât ßi pe cele de protec†ie specialå a copilului care a fost temporar
sau definitiv separat de pårin†i. S-au organizat ßi au devenit func†ionale urmåtoarele
tipuri de servicii: servicii de zi, servicii de tip familial ßi servicii de tip reziden†ial.
Beneficiarii acestor servicii ßi obliga†iile celor care le administreazå sunt descrise în
detaliu în Hotårârea Guvernului nr. 1438/2004 (Cf. tabelului urmåtor).
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SERVICII DE ZI

SERVICII DE TIP FAMILIAL

SERVICII DE TIP REZIDENˇIAL

Serviciile de tip familial asigurå creßterea
ßi îngrijirea copilului separat temporar sau
definitiv de pårin†i, la domiciliul unei persoane
fizice sau familii (familie extinså, asistent
maternal, altå familie/persoanå).

DESCRIERE

Sunt acele servicii prin care se asigurå
men†inerea, refacerea ßi dezvoltarea
capacitå†ilor copilului ßi ale pårin†ilor såi,
pentru depåßirea situa†iilor care ar putea
determina separarea copilului de familia
sa. Acestea cuprind:
a)���������������
	��������������
centre de zi;
b)������������������������������������������
	�����������������������������������������
servicii de consiliere ßi sprijin pentru
pårin†i;
c)���������������������������������������
	��������������������������������������
centre de asisten†å ßi sprijin pentru
readaptarea copiilor cu probleme psihice
ßi sociale;
d)������������������������������������������
	�����������������������������������������
serviciile de monitorizare, asisten†å ßi
sprijin al femeii gravide predispuse så îßi
abandoneze copilul.

Rolul serviciilor de tip reziden†ial este de a asigura protec†ia,
creßterea ßi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv,
de pårin†ii såi, ca urmare a stabilirii în condi†iile legii a måsurii
plasamentului.
Aceste servicii includ centrele de plasament (inclusiv casele
de tip familial), centrele de primire a copilului în regim de
urgen†å, precum ßi centrele maternale.

a)����������������������������������������
	���������������������������������������
copiii ßi pårin†ii cårora li se acordå
presta†ii ßi servicii destinate prevenirii
separårii lor;
b)���������������������������������������
	��������������������������������������
copiii care au beneficiat de o måsurå
de protec†ie specialå ßi au fost reintegra†i
în familie;
c)�������������������������������������
	������������������������������������
copiii care beneficiazå de o måsurå
de protec†ie specialå;
d)�����������������������������������������
	����������������������������������������
pårin†ii copiilor care beneficiazå de o
måsurå de protec†ie specialå
e)�������������������������������������
	������������������������������������
copiii neînso†i†i de pårin†i sau de
un alt reprezentant legal care solicitå
o formå de protec†ie în condi†iile
reglementårilor legale privind statutul ßi
regimul refugia†ilor.

a)��������������������������������������������
	�������������������������������������������
copiii pentru care urmeazå a fi instituitå
tutela, în condi†iile legii;
b)������������������������������������������
	�����������������������������������������
copiii fa†å de care a fost stabilitå, în
condi†iile legii, încredin†area în vederea
adop†iei;
c)���������������������������������������������
	��������������������������������������������
copiii separa†i, temporar sau definitiv, de
pårin†ii lor, ca urmare a stabilirii, în condi†iile
legii, a måsurii plasamentului;
d)�������������������������������������������������
	������������������������������������������������
copiii pentru care a fost dispus, în condi†iile
legii, plasamentul în regim de urgen†å;
e)�������������������������������������������
	������������������������������������������
tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani
ßi care beneficiazå, în condi†iile legii, de
protec†ie specialå.

a)��������������������������������������������������������������
	�������������������������������������������������������������
copiii separa†i, temporar sau definitiv, de pårin†ii lor, ca
urmare a stabilirii în condi†iile legii a måsurii plasamentului în
aceste servicii;
b)��������������������������������������������������������
	�������������������������������������������������������
copiii pentru care a fost dispus, în condi†iile legii,
plasamentul în regim de urgen†å;
c)�������������������������������������������������������������
	������������������������������������������������������������
tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani ßi beneficiazå de
protec†ie specialå în condi†iile legii;
d)�����������������������������������������������������������
	����������������������������������������������������������
cuplurile pårinte/reprezentant legal - copil, în situa†ia
constatårii riscului de abandon al copilului din motive
neimputabile pårintelui/reprezentantului legal sau în situa†ia
includerii acestuia într-un program de restabilire a legåturilor
familiale;
e)�����������������������������������������������������������������
	����������������������������������������������������������������
copiii neînso†i†i de pårin†i sau de un alt reprezentant legal,
care solicitå o formå de protec†ie în condi†iile reglementårilor
legale privind statutul ßi regimul refugia†ilor.

a)�����������������������������������
	����������������������������������
så asigure un program educa†ional
adecvat vârstei, nevoilor, poten†ialului de
dezvoltare ßi particularitå†ilor copiilor;
b)����������������������������������������
	���������������������������������������
så asigure activitå†i recreative ßi de
socializare;
c)�����������������������������������
	����������������������������������
så le asigure copiilor consiliere
psihologicå, orientare ßcolarå ßi
profesionalå;
d)�������������������������������������
	������������������������������������
så le asigure consiliere ßi sprijin
pårin†ilor;
e)��������������������������������
	�������������������������������
så dezvolte programe specifice
pentru prevenirea comportamentelor
abuzive ale pårin†ilor, precum ßi a
violen†ei în familie;
f)�������������������������������������
	������������������������������������
så asigure programe de abilitare ßi
reabilitare;
g)�������������������������������������
	������������������������������������
så contribuie la depistarea precoce
a situa†iilor de risc care pot determina
separarea copilului de pårin†i;
h)������������������������������������������
	�����������������������������������������
så contribuie la realizarea obiectivelor
incluse în planul de servicii sau, dupå
caz, în planul individualizat de protec†ie.

Personalul specializat care lucreazå cu
familiile substitutive care îngrijesc copiii
trebuie så asigure:
a)������������������������������������
	�����������������������������������
formarea, informarea ßi sus†inerea
adecvatå a familiei substitutive pentru
îngrijirea copilului;
b)����������������������������������������������
	���������������������������������������������
evaluarea periodicå a nevoilor copilului ßi
revizuirea planului individualizat de protec†ie
în concordan†å cu acestea;
c)�������������������������������������������
	������������������������������������������
men†inerea de cåtre copil a rela†iilor cu
familia naturalå ßi cu alte persoane importante
din via†a acestuia;
d)������������������������������������������
	�����������������������������������������
prioritate acordatå interesului superior
al copilului în toate deciziile luate de familia
substitutivå care afecteazå copilul;
e)��
	�implicarea altor specialißti de cåtre familia
substitutivå atunci când nevoile copilului o cer;
f)���������������������������������������������
	��������������������������������������������
respectarea de cåtre familia substitutivå a
drepturilor ßi demnitå†ii copilului;
g)���������������������������������������������
	��������������������������������������������
oferirea de îngrijiri individuale copilului
ßi protec†ia copilului împotriva abuzurilor,
exploatårii ßi neglijen†ei;
h)��������������������������������������������
	�������������������������������������������
sus†inerea de cåtre familia substitutivå a
exercitårii de cåtre copil a drepturilor sale în
conformitate cu capacitå†ile în dezvoltare ale
copilului;
i)������������������������������
	�����������������������������
men†inerea fra†ilor împreunå;
j)���������������������������������������
	��������������������������������������
desfåßurarea de activitå†i în vederea
integrårii sau reintegrårii copilului în familia
naturalå, extinså sau substitutivå.

a) asigurå cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul
ßi condi†iile igienico-sanitare necesare protec†iei speciale a
copiilor, tinerilor ßi, dupå caz, mamelor care beneficiazå de
acest tip de serviciu, în func†ie de nevoile ßi de caracteristicile
fiecårei categorii de beneficiari;
b) asigurå, dupå caz, supravegherea stårii de sånåtate,
asisten†å medicalå, recuperare, îngrijire ßi supraveghere
permanentå a beneficiarilor;
c) asigurå paza ßi securitatea beneficiarilor;
d) asigurå beneficiarilor protec†ie ßi asisten†å în cunoaßterea
ßi exercitarea drepturilor lor;
e) asigurå accesul beneficiarilor la educa†ie, informare,
culturå;
f) asigurå educa†ia informalå ßi nonformalå a beneficiarilor,
în vederea asimilårii cunoßtin†elor ßi a deprinderilor necesare
integrårii sociale;
g) asigurå socializarea beneficiarilor, dezvoltarea rela†iilor cu
comunitatea;
h) asigurå climatul favorabil dezvoltårii personalitå†ii copiilor;
i) asigurå participarea beneficiarilor la activitå†i de grup ßi la
programe individualizate, adaptate nevoilor ßi caracteristicilor lor;
j) asigurå interven†ie de specialitate;
k) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul
individualizat de protec†ie;
l) urmåresc modalitå†ile concrete de punere în aplicare
a måsurilor de protec†ie specialå, integrarea ßi evolu†ia
beneficiarilor în cadrul serviciului ßi formuleazå propuneri
vizând completarea sau modificarea planului individualizat de
protec†ie sau îmbunåtå†irea calitå†ii îngrijirii acordate;
m) asigurå posibilitå†i de petrecere a timpului liber.

ATRIBUˇII

TIP

BENEFICIARI

1
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2. Rolul familiei, al comunitå†ii locale ßi al statului
în protec†ia ßi promovarea drepturilor copilului
În conformitate cu Conven†ia ONU cu privire la drepturile copilului, Legea nr. 272/2004
stabileßte în mod clar cui apar†in responsabilitå†ile legate de protec†ia drepturilor copilului.
Råspunderea pentru creßterea ßi asigurarea dezvoltårii copilului revine în primul rând
pårin†ilor, care au obliga†ia de a-ßi exercita drepturile ßi de a-ßi îndeplini obliga†iile fa†å
de copil †inând seama cu prioritate de interesul superior al copilului (art. 5.2).
Potrivit principiului subsidiaritå†ii (care priveßte stabilirea nivelului de interven†ie cât
mai aproape de beneficiar), responsabilitatea imediatå revine, dupå pårin†i, colectivitå†ii
locale din care fac parte copilul ßi familia (art. 5.3). Autoritå†ile administra†iei publice
locale au obliga†ia de a sprijini pårin†ii sau, dupå caz, pe reprezentantul legal al copilului,
în îndeplinirea obliga†iilor legale pe care le au cu privire la copil, dezvoltând ßi asigurând
servicii diversificate, accesibile ßi de calitate, corespunzåtoare nevoilor copilului. Este
vorba aici despre consiliile locale ßi consiliile jude†ene care, cunoscând situa†ia copiilor ßi
familiilor aflate în raza lor administrativ-teritorialå, pot dezvolta servicii primare, respectiv
servicii specializate, potrivit nevoilor identificate ßi resurselor existente.

Servicii locale (art. 5.3)
Administra†ia
publicå localå

Servicii
jude†ene

PÅRINˇII
SERVICII
MEDICALE

Copilul
(art. 5.1)

EDUCAˇIE

art. 5.2
POLIˇIA

BISERICA

Interven†ia statului este complementarå. Statul asigurå protec†ia copilului ßi garanteazå
respectarea tuturor drepturilor sale, prin activitatea specificå realizatå de institu†iile statului
ßi de autoritå†ile publice cu atribu†ii în acest domeniu (art. 5.4). Prin politicile urmårite,
prin planurile de dezvoltare, prin strategiile ßi legile adoptate în vederea realizårii acestor
politici, statul ac†ioneazå la nivelul societå†ii în ansamblu, creând cadrul general necesar
unei implementåri depline a drepturilor copilului.
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Rolul fundamental al familiei în protec†ia ßi dezvoltarea copilului este sus†inut nu
numai de articolul 5, ci ßi printr-o serie de alte articole:
< art. 2 alin. 4 - „[…autoritå†ile publice ßi organismele private autorizate, …instan†ele
judecåtoreßti] sunt obligate så implice familia în toate deciziile, ac†iunile ßi måsurile
privitoare la copil ßi så sprijine îngrijirea, creßterea ßi formarea, dezvoltarea ßi
educarea acestuia în cadrul familiei”;
< art. 8 alin. 2 - „Copilul…are dreptul…, dacå este posibil, de a-ßi cunoaßte pårin†ii
ßi de a fi îngrijit, crescut ßi educat de aceßtia”;
< art. 14 alin. 1 - „Copilul are dreptul de a men†ine rela†ii personale ßi contacte directe
cu pårin†ii, rudele, precum ßi cu alte persoane fa†å de care copilul a dezvoltat
legåturi de ataßament”;
< art. 16 alin. 1 - „Copilul care a fost separat de ambii pårin†i sau de unul dintre
aceßtia printr-o måsurå dispuså în condi†iile legii are dreptul de a men†ine rela†ii
personale ßi contacte directe cu ambii pårin†i, cu excep†ia situa†iei în care acest
lucru contravine interesului superior al copilului”;
< art. 30 alin. 1 - „Copilul are dreptul så creascå alåturi de pårin†ii såi”;
< art. 31 alin. 1 - „Ambii pårin†ii sunt responsabili pentru creßterea copiilor lor”;
< art. 32 - „Copilul are dreptul så fie crescut în condi†ii care så permitå dezvoltarea
sa fizicå, mentalå, spiritualå, moralå ßi socialå. În acest scop pårin†ii sunt obliga†i:
a) så supravegheze copilul;
b) så coopereze cu copilul ßi så îi respecte via†a intimå, privatå ßi demnitatea;
c) så informeze copilul despre toate actele ßi faptele care l-ar putea afecta ßi så
ia în considerare opinia acestuia;
d) så întreprindå toate måsurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului
lor;
e) så coopereze cu persoanele fizice ßi persoanele juridice care exercitå atribu†ii
în domeniul îngrijirii, educårii ßi formårii profesionale a copilului”.
< art. 33 - „Copilul nu poate fi separat de pårin†ii såi sau de unul dintre ei, împotriva
voin†ei acestora, cu excep†ia cazurilor expres ßi limitativ prevåzute de lege, sub
rezerva revizuirii judiciare ßi numai dacå acest lucru este impus de interesul
superior al copilului”;
< art. 34 alin. 2 - „Orice separare a copilului de pårin†ii såi, precum ßi orice limitare a
exerci†iului drepturilor pårinteßti, trebuie så fie precedatå de acordarea sistematicå
a serviciilor ßi presta†iilor prevåzute de lege, cu accent deosebit pe informarea
corespunzåtoare a pårin†ilor, consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate
în baza unui plan de servicii”;
< art. 37 alin. 1 - „Direc†ia generalå de asisten†å socialå ßi protec†ia copilului va
lua toate måsurile necesare pentru ca pårin†ii decåzu†i din drepturile pårinteßti,
precum ßi cei cårora le-a fost limitat exerci†iul anumitor drepturi så beneficieze
de asisten†å specializatå pentru creßterea capacitå†ii acestora de a se ocupa de
copii, în vederea redobândirii exerci†iului drepturilor pårinteßti”;
< art. 54 alin. 3 - „La stabilirea obiectivelor planului individualizat de protec†ie
se acordå prioritate reintegrårii copilului în familie sau, dacå nu este posibil,
plasamentul copilului în familia extinså. Obiectivele planului se stabilesc cu
consultarea obligatorie a pårin†ilor ßi a membrilor familiei lårgite care au putut fi
identifica†i”.
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2.1. Rolul pårin†ilor
„Copilul are dreptul så creascå alåturi de pårin†ii såi.” (art. 30.1)
Legåturile de ataßament se stabilesc încå din primele momente de via†å ßi sunt
vitale pentru dezvoltarea armonioaså a copilului. Importan†a acestor legåturi (cu pårin†ii,
bunicii sau alte persoane semnificative din via†a copilului) pentru dezvoltarea copilului
ßi formarea lui ca adult este recunoscutå de lege, care exprimå în mod clar dreptul
copilului de a men†ine rela†ii personale ßi contacte directe cu pårin†ii, cu rudele, dar ßi cu
alte persoane fa†å de care a dezvoltat legåturi de ataßament.
Conform preambulului Conven†iei ONU cu privire la drepturile copilului, acesta „trebuie
så creascå într-un mediu familial, într-o atmosferå de fericire, dragoste ßi în†elegere”,
pentru a-ßi dezvolta complet ßi armonios personalitatea. Este recunoscut faptul cå în
cadrul familiei copilul îßi dezvoltå sim†ul identitå†ii. O rela†ie pozitivå ßi consistentå cu
pårin†ii, în care aceßtia reußesc så vinå în întâmpinarea nevoilor copilului, îl ajutå så
capete siguran†å interioarå, så-ßi cunoascå ßi så-ßi în†eleagå propriul trecut, så devinå
autonom. Familia este primul mediu în care copilul experimenteazå rela†ii ßi el va dezvolta
rela†ii în afara acestui mediu pornind de la modelele pe care le-a preluat de aici. De
aceea, un copil are nevoie de legåturi emo†ionale stabile, de sentimentul apartenen†ei
necondi†ionate la un grup de persoane (în esen†å, familia sa), de un mediu securizant
care så-i permitå experien†e normale de via†å.
Responsabilitatea de a educa, îndruma ßi a sfåtui le revine, în primul rând, pårin†ilor.
Aceßtia trebuie så-i poatå oferi copilului îngrijire, så-i garanteze siguran†a, så-i ofere
cåldurå emo†ionalå, stimulare, dar ßi îndrumare ßi reguli.
Legea nr. 272/2004 subliniazå importan†a rolului tatålui în creßterea ßi educarea
copiilor, precizând cå „ambii pårin†i sunt responsabili pentru creßterea copiilor lor“ (art.
31.1). Aceastå responsabilitate trebuie våzutå sub forma unei implicåri active în toate
aspectele vie†ii copilului.
Tatål trebuie så joace un rol activ în via†a copilului – så comunice, så se joace, så
se implice în activitå†i comune, så stabileascå ßi så explice reguli – , implicarea ambilor
pårin†i având beneficii incontestabile pentru dezvoltarea psihosocialå a copilului. Este
cunoscut faptul cå familiile monoparentale se numårå printre grupurile sociale cele mai
vulnerabile. Un copil crescut ßi educat cu dragoste ßi responsabilitate de ambii pårin†i,
chiar ßi atunci când aceßtia nu locuiesc împreunå, are ßanse mult mai mari de integrare
ßi reußitå socialå.
Efectele negative ale separårii copilului de pårin†i au fost demonstrate prin numeroase
studii de specialitate. Copiii care au fost lipsi†i temporar sau definitiv de ocrotirea pårin†ilor
lor se confruntå cu dificultå†i reale de adaptare la via†a socialå. De aceea, e nevoie så
se punå accentul pe prevenirea separårii ßi pe acordarea de sprijin pentru men†inerea
unitå†ii familiei. Astfel, este importantå identificarea precoce a oricårei situa†ii de risc care
ar putea conduce la separarea copilului de pårin†ii såi.
Profesionißtii – atât cei din domeniul protec†iei copilului, cât ßi cei care, prin natura
activitå†ii lor, intrå în contact cu copilul ßi familia – au un rol-cheie în identificarea acestor
situa†ii ßi pot contribui la påstrarea echilibrului func†ional al familiei. În acest scop, familia
trebuie sprijinitå så gåseascå resurse proprii, resurse în cadrul re†elei sociale de sprijin
sau så aibå acces la servicii sociale (servicii de informare a pårin†ilor, consiliere, terapie
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sau mediere, acordate în baza unui plan de servicii) (art. 34.2). Pårin†ii au dreptul så
primeascå informa†iile ßi asisten†a de specialitate necesare în vederea îngrijirii, creßterii
ßi educårii copiilor, astfel încât så-ßi poatå asuma ßi exercita cât mai bine aceastå
responsabilitate. Acolo unde este cazul, pårin†ii trebuie ajuta†i så în†eleagå care sunt
nevoile copiilor lor, care este cea mai potrivitå modalitate de a råspunde acestor nevoi,
care sunt caracteristicile de dezvoltare ale copilului în func†ie de vârsta sa, dar ßi faptul
cå fiecare copil este un univers în sine, care trebuie în†eles, sprijinit, ascultat, respectat.
Numai în ultimå instan†å ßi când interesul superior al copilului o cere, poate fi luatå o måsurå
de protec†ie specialå care presupune separarea temporarå a copilului de pårin†ii såi.
Au existat numeroase cazuri când s-a decis separarea copilului de familie din cauza
såråciei. Profesionißtii ßi membrii comunitå†ii trebuie så fie conßtien†i de faptul cå såråcia
în sine nu este un motiv de a separa copilul de pårin†ii såi ßi cå în luarea unei decizii
privind men†inerea copilului în familie, cel mai important criteriu nu este reprezentat de
condi†iile materiale. În situa†iile în care:
- dezvoltarea copilului nu este puså în pericol în familie;
- pårin†ii au dorin†a ßi poten†ialul de a-ßi educa ßi îngriji copiii;
- rela†ia pårinte-copil este pozitivå ßi securizantå pentru copil,
este important ca profesionißtii din comunitate så intervinå pentru a ajuta familia så
depåßeascå situa†ia dificilå ßi så-ßi dezvolte capacitå†ile parentale.
Când vorbim de familie, ne referim, în primul rând, la pårin†i, dar un loc foarte
important îl are în via†a copilului familia extinså, formatå în mod tradi†ional din bunici ßi
rude pânå la gradul al IV-lea. Familia extinså îl ajutå pe copil så-ßi cunoascå rådåcinile,
så-ßi întregeascå experien†ele de via†å de familie, så dezvolte rela†ii personale multiple
ßi complexe. De aceea este foarte important pentru fiecare copil så îßi cunoascå rudele
ßi så se bucure de rela†ii personale cu acestea. În plus, familia extinså este principala
re†ea de suport pentru pårin†i. În special bunicii pot fi un sprijin real pentru pårin†i ßi, de
multe ori, reprezintå principala resurså pentru prevenirea separårii.

2.2. Rolul comunitå†ii ßi al autoritå†ilor publice locale
“Autoritå†ile administra†iei publice locale au obliga†ia de a implica colectivitatea
localå în procesul de identificare a nevoilor comunitå†ii ßi de solu†ionare la nivel local a
problemelor ce privesc copiii” (art. 103.1).
Comunitatea localå ßi autoritå†ile locale intervin în subsidiar prin asigurarea de
asisten†å ßi sprijin pårin†ilor în vederea creßterii ßi educårii copiilor.
Comunitatea localå reprezintå totalitatea locuitorilor unei unitå†i administrativteritoriale, cu interese, credin†e sau norme de via†å comune. O comunitate puternicå
ßi unitå, care îßi cunoaßte membrii, nevoile acestora ßi gåseßte modalitå†i eficiente de
råspuns la aceste nevoi, va putea asigura cu succes protec†ia ßi promovarea drepturilor
copilului. În lege sunt precizate clar responsabilitå†ile care revin comunitå†ii în sprijinirea
pårin†ilor pentru creßterea ßi educarea copiilor ßi în prevenirea separårii copilului de
familie.
Legea nr. 272/2004 recunoaßte cå responsabilizarea familiei nu se poate realiza fårå
abordarea sistemicå a problemelor cu care se confruntå copiii ßi familiile acestora. Astfel,
resursele pentru depåßirea unor situa†ii dificile trebuie cåutate, pe rând, în familia extinså,
în cadrul re†elei sociale a familiei (de exemplu, prieteni, vecini, persoane apropiate),
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în rândul profesionißtilor care intervin la un moment dat în via†a copilului (de exemplu,
medic de familie, educator, preot), în comunitate prin interven†ia structurilor comunitare
consultative, la autoritå†ile locale ßi serviciile sociale primare de prevenire ßi, în ultimå
instan†å, se va face apel la interven†ia specializatå.
Când vorbim de rolul comunitå†ii în protec†ia drepturilor copilului, este relevant så ne
referim la trei categorii de „actori” care vin în contact cu copilul ßi familia sa:
< membrii comunitå†ii, în general (dintre membrii comunitå†ii, un rol particular îl au
vecinii);
< profesionißtii din diferite grupuri profesionale ßi institu†iile pe care le reprezintå
(unitå†i de învå†åmânt, unitå†i sanitare, bisericå, poli†ie etc.);
< specialißtii din serviciile autoritå†ilor publice locale (Serviciul public de asisten†å
socialå).
Membrii comunitå†ii (vecini, colegi de serviciu, pårin†i ai colegilor copiilor, persoane
care frecventeazå aceeaßi bisericå, magazin sau cabinet medical etc.) sunt primii care
aflå despre existen†a, în comunitatea lor, a unor familii în situa†ie de risc.
Prin situa†ie de risc se în†elege orice situa†ie care amenin†å unitatea sau buna
func†ionare a familiei ori pune în pericol sånåtatea sau dezvoltarea membrilor acesteia.
Astfel de situa†ii de risc sau care pot favoriza apari†ia unei situa†ii de risc sunt:
< familiile cu mul†i copii sau familiile monoparentale;
< lipsa unui loc de muncå sau a unei locuin†e corespunzåtoare;
< violen†a domesticå;
< consumul de alcool sau droguri;
< abandonul ßcolar sau neînscrierea copiilor la ßcoalå;
< rela†iile familiale conflictuale;
< plecarea la muncå în altå localitate a unuia sau a ambilor pårin†i;
< boli cronice sau dizabilitå†i;
< sarcini timpurii.
Pentru a repera aceste situa†ii ßi, mai ales, pentru a nu råmâne indiferen†i, este esen†ialå
informarea ßi sensibilizarea cetå†enilor. Vechile tradi†ii de solidaritate ßi întrajutorare
reprezintå o resurså care poate fi mai bine valorizatå atât în mediul rural, cât ßi în cel
urban.
Cetå†enii trebuie så în†eleagå faptul cå bunåstarea comunitå†ii depinde de bunåstarea
fiecåruia dintre membrii såi ßi de måsura în care aceßtia sunt pregåti†i så-ßi asume
responsabilitå†i familiale, profesionale ßi sociale. De aceea, sensibilitatea la problemele
celor din jur ßi disponibilitatea de a-i ajuta la nevoie ar trebui så redevinå valori ale culturii
comunitå†ii.
În mod concret, întrajutorarea între membrii comunitå†ii poate lua urmåtoarele forme:
< oamenii se ajutå reciproc ßi benevol la renovarea locuin†ei sau la lucrårile agricole
(„clacå”);
< pårin†ii duc ßi iau de la ßcoalå sau supravegheazå în pregåtirea temelor, pe rând,
copiii din mai multe familii;
< îmbråcåmintea, cår†ile sau jucåriile copiilor mai mari sunt dåruite altor copii;
< produsele alimentare din care existå un surplus în gospodårie sunt oferite familiilor
cu posibilitå†i materiale mai reduse ß.a.
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Vecinii, rudele sau alte cunoßtin†e apropiate, de încredere, pot discuta cu un pårinte
alcoolic ßi/sau violent, pentru a-l determina så-ßi schimbe comportamentul sau så
apeleze la specialißti care îl pot ajuta. Pårin†ii care nu au suficiente resurse pentru a
asigura creßterea ßi dezvoltarea adecvatå a copiilor pot fi, la rândul lor, îndruma†i cåtre
serviciile corespunzåtoare sau cåtre specialißti.
Atunci când constatå cå sprijinul pe care îl pot acorda unei familii nu este de ajuns
ori problemele cu care se confruntå aceasta nu pot fi depåßite prin interven†ia lor,
membrii comunitå†ii ar trebui så sesizeze ei înßißi institu†iile competente (Serviciul public
de asisten†å socialå) ßi så-i sprijine pe specialißtii din cadrul acestora în evaluarea,
solu†ionarea ßi monitorizarea cazului respectiv.
Legea precizeazå în mod expres cå, pentru a proteja copiii împotriva oricåror forme
de violen†å, inclusiv violen†å sexualå, de våtåmare sau de abuz fizic sau mental, de
rele tratamente sau exploatare, de abandon sau neglijen†å, membrii comunitå†ii pot
sesiza Serviciul public de asisten†å socialå sau Direc†ia generalå de asisten†å socialå ßi
protec†ia copilului atunci când au suspiciuni cu privire la existen†a unei asemenea situa†ii
(art. 85 alin. 2).
Profesionißtii sunt învesti†i în mod oficial cu atribu†ii în ceea ce priveßte protec†ia ßi
promovarea drepturilor copilului. Cooperarea între sectoare (social, sånåtate, educa†ie,
siguran†å publicå ), între institu†ii (servicii sociale, unitå†i sanitare, ßcoli, biserici, poli†ie
etc.) ßi între profesionißtii din aceste domenii joacå un rol esen†ial în maximizarea
capacitå†ii ßi a eforturilor de prevenire.
O modalitate de implicare a mai multor grupuri profesionale din comunitate o
reprezintå „structurile comunitare consultative” care pot cuprinde, dar fårå a se limita
la aceßtia, oameni de afaceri locali, preo†i, cadre didactice, medici, consilieri locali,
poli†ißti”(art. 103.2). Aceste structuri, al cåror mandat se stabileßte prin acte emise de
cåtre autoritå†ile administra†iei publice locale, au rolul de a gåsi cel mai adecvat råspuns
la problemele comunitå†ii, iar baza ac†iunilor lor o reprezintå comunicarea, cooperarea ßi
lucrul în echipå, axat pe copil ßi familie.
Autoritå†ile administra†iei publice locale au obliga†ia de a sprijini pårin†ii sau, dupå
caz, alt reprezentant legal al copilului, în realizarea obliga†iilor ce le revin cu privire la
copil, dezvoltând ßi asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile ßi de calitate,
corespunzåtoare nevoilor copilului (art. 5.3).
Legea nr. 272/2004, în special prin articolul 106, accentueazå rolul major al consiliilor
locale, prin Serviciile publice de asisten†å socialå (SPAS). Serviciile publice de
asisten†å socialå organizate la nivelul municipiilor, oraßelor ßi comunelor (sau persoanele
cu atribu†ii de asisten†å socialå din aparatul propriu al consiliilor locale comunale) au
obliga†ia de a monitoriza situa†ia copiilor ßi modul de respectare a drepturilor acestora,
precum ßi de a realiza activitatea de prevenire a separårii copilului de familia sa. La
nivelul sectoarelor municipiului Bucureßti, atribu†iile SPAS sunt exercitate de Direc†ia
generalå de asisten†å socialå ßi protec†ia copilului.
SPAS identificå ßi evalueazå situa†iile care impun acordarea de servicii ßi/sau presta†ii
pentru prevenirea separårii copilului de familia sa ßi elaboreazå în acest scop planul de
servicii, care se aprobå de cåtre primar.
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Pentru prevenirea separårii, consiliile locale ale municipiilor, oraßelor, comunelor ßi
sectoarelor municipiului Bucureßti au obliga†ia så organizeze, în mod autonom sau prin
asociere, servicii de zi. Serviciile de zi au rolul de a asigura men†inerea, refacerea ßi
dezvoltarea capacitå†ilor copilului ßi ale pårin†ilor, pentru depåßirea situa†iilor care ar
putea determina separarea copilului de familia sa.
Din categoria serviciilor de zi fac parte:
a) centrul de zi, care asigurå, pe timpul zilei, activitå†i de îngrijire, educa†ie, recreeresocializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de via†å independentå, orientare
ßcolarå ßi profesionalå etc., pentru copii ßi activitå†i de sprijin, consiliere, educare
etc., pentru pårin†i, reprezentan†i legali, precum ßi pentru alte persoane care au în
îngrijire copii;
b) centrul de consiliere ßi sprijin pentru pårin†i sprijinå ßi asistå pårin†ii/poten†ialii
pårin†i pentru a face fa†å dificultå†ilor psihosociale care afecteazå rela†iile familiale,
pentru dezvoltarea competen†elor parentale, pentru prevenirea separårii copilului
de familia sa ßi sprijinå copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora;
c) serviciul de monitorizare, asisten†å ßi sprijin al femeii gravide predispuse
så îßi abandoneze copilul asigurå femeii însårcinate consiliere (socialå, juridicå
ßi/sau de altå naturå), suport (material ßi/sau financiar) ßi faciliteazå accesul la
servicii medicale de specialitate, cu scopul de a preveni abandonul copiilor ßi de
a promova dreptul acestora la via†å ßi la o stare de sånåtate cât mai bunå.
Consiliile locale pot înfiin†a ßi alte tipuri de servicii de zi, potrivit nevoilor identificate în
comunitatea respectivå.
Planul de servicii prevede ßi presta†iile care vor fi acordate familiilor care se confruntå
cu dificultå†i financiare (venit minim garantat, aloca†ii pentru familiile cu mai mul†i copii sau
pentru familiile monoparentale ß.a.), ori presta†iile care se acordå în situa†ii excep†ionale
(financiare sau în naturå).
Dacå, dupå acordarea sistematicå a tuturor serviciilor ßi presta†iilor prevåzute în
planul de servicii, se constatå cå nu este posibilå men†inerea copilului alåturi de pårin†ii
såi, Serviciul public de asisten†å socialå va sesiza Direc†ia generalå de asisten†å socialå
ßi protec†ia copilului, în vederea evaluårii cazului, acordårii de servicii specializate ßi,
eventual, instituirii unei måsuri de protec†ie specialå a copilului.
Direc†ia generalå de asisten†å socialå ßi protec†ia copilului (DGASPC) este
institu†ia publicå cu personalitate juridicå, înfiin†atå în subordinea consiliului jude†ean,
respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureßti, cu rolul de a asigura
pe teritoriul jude†ului/sectorului aplicarea politicilor ßi strategiilor de asisten†å socialå
în domeniul protec†iei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap, precum ßi a oricåror persoane aflate în nevoie. De asemenea,
DGASPC coordoneazå activitå†ile de asisten†å socialå ßi protec†ie a copilului la nivelul
jude†ului, respectiv al sectorului municipiului Bucureßti.
Activitatea DGASPC în domeniul protec†iei drepturilor copilului este complementarå
activitå†ii desfåßurate de SPAS, specialißtii såi intervenind în cazul copiilor care au nevoie
de protec†ie în afara familiei, în situa†iile de abuz, neglijare sau exploatare ßi/sau atunci
când se impune acordarea de servicii specializate.
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DGASPC evalueazå situa†ia copilului ßi a familiei, propune Comisiei pentru protec†ia
copilului sau, dupå caz, instan†ei stabilirea unei måsuri de protec†ie, întocmeßte planul
individualizat de protec†ie, identificå ßi evalueazå familiile sau persoanele care pot lua
în plasament copilul, monitorizeazå îngrijirea acordatå copilului pe durata måsurii de
protec†ie, acordå asisten†å ßi sprijin pårin†ilor copilului separat de familie, în vederea
reintegrårii copilului în mediul såu familial, reevalueazå împrejurårile care au stat la baza
stabilirii måsurilor de protec†ie specialå ßi propune, dupå caz, men†inerea, modificarea
sau încetarea acestora.
În cazul în care finalitatea planului individualizat este adop†ia, DGASPC realizeazå
demersurile necesare pentru deschiderea procedurii adop†iei interne, identificå familiile
sau persoanele poten†ial adoptatoare în vederea atestårii acestora, monitorizeazå
evolu†ia copiilor adopta†i, precum ßi evolu†ia rela†iilor dintre aceßtia ßi pårin†ii lor adoptivi;
sprijinå pårin†ii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obliga†iei de a-l informa pe acesta cå
este adoptat, de îndatå ce vârsta ßi gradul de maturitate ale copilului o permit. Principiul
care stå la baza acestor demersuri este acela de a gåsi cea mai potrivitå familie pentru
copil, ßi niciodatå acela de a gåsi un copil pentru familie. Nici o familie care doreßte så
adopte nu are dreptul så-ßi aleagå copilul, mergând, spre exemplu, într-o maternitate
unde ar putea exista copii påråsi†i de pårin†i la naßtere.
În structura Direc†iilor generale de asisten†å socialå ßi protec†ia copilului se organizeazå
servicii de tip reziden†ial ßi servicii de tip familial, ca servicii de protec†ie specialå a
copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea pårin†ilor såi.
Serviciile de tip reziden†ial sunt acele servicii prin care se asigurå protec†ia, creßterea
ßi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de pårin†ii såi, ca urmare a stabilirii
måsurii plasamentului. Serviciile de tip reziden†ial publice pot fi organizate numai în
structura DGASPC, în regim de componente func†ionale ale acesteia, fårå personalitate
juridicå. Din aceastå categorie fac parte:
a) centrele de plasament (inclusiv casele de tip familial), care au drept misiune
generalå furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadå determinatå,
la gåzduire, îngrijire, educa†ie ßi pregåtire în vederea reintegrårii sau integrårii
familiale ßi socioprofesionale;
b) centrele de primire a copilului în regim de urgen†å pentru copilul abuzat, neglijat
ßi exploatat, care au drept misiune asigurarea protec†iei copilului, pe o perioadå
determinatå de timp, atunci când se aflå în pericol iminent în propria-i familie,
familia lårgitå sau în familia substitutivå;
c) centrele maternale sunt servicii pentru protec†ia copilului de tip reziden†ial,
organizate pe model familial ßi au drept misiune formarea, men†inerea ßi întårirea
legåturilor familiale, precum ßi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilitå†ilor
parentale. Beneficiarii direc†i ai centrului maternal sunt cuplurile mamå-copil,
precum ßi gravida în ultimul trimestru de sarcinå, în situa†ii de risc în ceea ce
priveßte separarea copilului de familia sa, cum ar fi:
< mame cu copii nou-nåscu†i, cu risc de abandon (în general, mame singure,
mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sårace etc.);
< mame cu copii care, temporar, nu (mai) au locuin†å sau/ßi care se confruntå
cu mari probleme (financiare, profesionale, rela†ionale), fiind în imposibilitate
de a råspunde corespunzåtor nevoilor specifice ale copilului.
Serviciile de tip reziden†ial pot fi înfiin†ate ßi de organismele private acreditate,
numai cu aprobarea consiliului jude†ean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureßti.
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Serviciile de tip familial pot fi organizate de consiliul jude†ean, respectiv de consiliul
local al sectoarelor municipiului Bucureßti, sau de organismele private acreditate.
Serviciile de tip familial au rolul de a asigura, la domiciliul unei persoane fizice sau familii
(familia extinså, asistentul maternal, alte familii sau persoane), creßterea ßi îngrijirea
copilului separat, temporar sau definitiv, de pårin†ii såi.
Consiliul jude†ean poate organiza ßi dezvolta ßi servicii de zi, în func†ie de nevoile
evaluate ale copiilor plasa†i (cum sunt centrele de zi ßi de recuperare pentru copiii cu
dizabilitå†i), precum ßi servicii de zi specializate pentru copilul abuzat sau neglijat, servicii
care se considerå de interes jude†ean.
Toate tipurile de servicii pot func†iona numai pe baza licen†ei eliberate de Autoritatea
Na†ionalå pentru Protec†ia Drepturilor Copilului.
Comisia pentru protec†ia copilului
Comisia pentru protec†ia copilului func†ioneazå în subordinea consiliului jude†ean ßi,
respectiv, a consiliului local al sectorului municipiului Bucureßti, ca organ de specialitate
al acestora, fårå personalitate juridicå. Aceasta desfåßoarå o activitate decizionalå
în materia protec†iei ßi promovårii drepturilor copilului, privind încadrarea copiilor cu
dizabilitå†i într-un grad de handicap ßi, dupå caz, orientarea ßcolarå a acestora, stabilirea
unor måsuri de protec†ie specialå (plasamentul sau supravegherea specializatå) a
copiilor, atestarea asisten†ilor maternali profesionißti.
Måsurile de protec†ie specialå se stabilesc de cåtre Comisia pentru protec†ia copilului,
în situa†ia în care existå acordul pårin†ilor, pentru:
< copilul care, în vederea protejårii intereselor sale, nu poate fi låsat în grija pårin†ilor
din motive neimputabile acestora;
< copilul care a såvârßit o faptå prevåzutå de legea penalå ßi care nu råspunde
penal.
Måsurile de protec†ie specialå a copilului care a împlinit vârsta de 14 ani se stabilesc
numai cu consim†åmântul acestuia.
Comisia este conduså de un preßedinte (secretarul general al consiliului jude†ean) ßi
un vicepreßedinte (directorul general al DGASPC) ßi cuprinde cinci membri, reprezentând
diferite institu†ii publice, ceea ce îi asigurå o componen†å multidisciplinarå.

2.3. Rolul statului
Aßa cum s-a men†ionat la începutul acestui capitol, interven†ia statului în ceea ce
priveßte protec†ia drepturilor copilului este complementarå interven†iei autoritå†ilor publice
locale. Statul asigurå protec†ia copilului ßi garanteazå respectarea tuturor drepturilor
sale, prin activitatea specificå realizatå de institu†iile statului ßi de autoritå†ile publice cu
atribu†ii în acest domeniu.
Statul intervine în stabilirea politicilor sociale de protec†ie a familiei ßi copilului, în
dezvoltarea unui sistem eficient de asiguråri sociale, în dezvoltarea de programe de
interes na†ional. O func†ie importantå a statului este aceea de a crea ßi monitoriza gradul
de implementare a cadrului legal privind respectarea ßi promovarea drepturilor copilului.
Astfel, pe lângå pachetul legislativ în domeniul protec†iei drepturilor copilului adoptat în
2004, din care fac parte Legea nr. 272/2004 privind protec†ia ßi promovarea drepturilor
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copilului ßi Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic la adop†iei, au fost adoptate o serie
de hotårâri de guvern ßi ordine ale autoritå†ilor centrale care detaliazå modalitå†ile de
aplicare a legilor men†ionate.
Principalele autoritå†i publice centrale cu atribu†ii în reglementarea ßi asigurarea
respectårii legisla†iei în domeniu sunt Autoritatea Na†ionalå pentru Protec†ia Drepturilor
Copilului ßi Oficiul Român pentru Adop†ii.
Constituitå în baza prevederilor Legii nr. 275/2004, Autoritatea Na†ionalå pentru
Protec†ia Drepturilor Copilului (ANPDC) este organizatå ßi func†ioneazå ca organ de
specialitate al administra†iei publice centrale, cu personalitate juridicå, în subordinea
Ministerului Muncii, Solidaritå†ii Sociale ßi Familiei ßi asigurå respectarea, pe teritoriul
României, a drepturilor copilului, prin interven†ia, în condi†iile legii, în procedurile
administrative ßi judiciare privind respectarea ßi promovarea drepturilor copilului.
ANPDC realizeazå monitorizarea respectårii principiilor ßi drepturilor stabilite de legea
men†ionatå anterior ßi de Conven†ia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificatå prin
Legea nr.18/1990, republicatå, precum ßi coordonarea ßi controlul activitå†ii de protec†ie
ßi promovare a drepturilor copilului.
Oficiului Român pentru Adop†ii (ORA) îi revine rolul principal în ceea ce priveßte
promovarea adop†iei na†ionale, în dezvoltarea serviciilor de adop†ie ßi postadop†ie,
conform standardelor minime obligatorii aprobate, precum ßi în realizarea de metodologii
specifice ßi proceduri de lucru care så vinå în sprijinul profesionißtilor.

NAˇIONAL

GUVERN
ALTE MINISTERE

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITÅˇII SOCIALE ÍI FAMILIEI
AUTORITATEA NAˇIONALÅ PENTRU PROTECˇIA DREPTURILOR COPILULUI

OFICIUL ROMÂN
PENTRU ADOPˇII

JUDEˇEAN

MINISTER

MINISTER

CONSILII JUDEˇENE
(41 JUDEˇE)

MINISTER

SOCIETATEA CIVILÅ

POLIˇIE

EDUCAˇIE

DGASPC

SÅNÅTATE

ONG-uri

servicii de tip reziden†ial ßi familial

MINISTER

MINISTER

CONSILII LOCALE
(consilii municipale ßi locale)

POLIˇIE

EDUCAˇIE

SERVICII SOCIALE

LOCAL
MINISTER

SOCIETATEA CIVILÅ

SÅNÅTATE

ONG-uri

servicii de zi

Înså, protec†ia drepturilor copilului nu se poate realiza eficient fårå o corelare a legilor
cuprinse în pachetul legislativ ßi a legisla†iei sale secundare cu cele care reglementeazå
alte domenii, precum sånåtatea, educa†ia, protec†ia socialå etc., ßi a activitå†ilor
desfåßurate de autoritå†ile ßi institu†iile care coordoneazå aceste domenii.
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LEGEA NR. 272/2004 ÎN CONTEXTUL LEGISLATIV ROMÂNESC

Legisla†ie secundarå în domeniul
protec†iei drepturilor copilului

Legea 116/2002
privind prevenirea
ßi combaterea
marginalizårii
sociale
Legea 95/2006
privind reforma în
domeniul sånåtå†ii

Legea 416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificårile ßi completårile
ulterioare

Conven†ia
ONU cu
privire la
drepturile
copilului

Legea 275/2004
privind Autoritatea Na†ionalå pentru
Protec†ia Drepturilor Copilului
Legea 272/2004 privind
protec†ia ßi promovarea
drepturilor copilului

Legea 273/2004
privind regimul
juridic al adop†iei

Legea 274/2004 privind înfiin†area,
organizarea ßi func†ionarea
Oficiului Român pentru Adop†ii

Legea 217/2003 privind combaterea ßi
prevenirea violen†ei în familie cu
modificårile ßi completårile ulterioare

Legea 47/2006
privind sistemul
na†ional de
asisten†å socialå
Legea învå†åmântului
nr. 84/1995 cu
modificårile ßi
completårile
ulterioare

Ordonan†a 68/2003 privind serviciile
sociale cu modificårile ßi completårile
ulterioare

Atât în legisla†ia în vigoare, cât ßi în Proiectul Strategiei Na†ionale în domeniul
protec†iei ßi promovårii drepturilor copilului 2006-2013, se pune accentul pe colaborarea
dintre institu†iile administra†iei publice centrale ßi locale, cu respectarea, deopotrivå,
a descentralizårii ßi subsidiaritå†ii. Principalele autoritå†i centrale cu responsabilitå†i în
respectarea ßi promovarea drepturilor copilului în domeniile lor de activitate sunt:
< Ministerul Muncii, Solidaritå†ii Sociale ßi Familiei;
< Ministerul Educa†iei ßi Cercetårii;
< Ministerul Sånåtå†ii Publice;
< Ministerul Administra†iei ßi Internelor;
< Ministerul Afacerilor Externe;
< Ministerul Culturii ßi Cultelor;
< Ministerul Justi†iei;
< Avocatul Poporului;
< Consiliul Na†ional pentru Combaterea Discriminårii.
Justi†ia
Justi†ia este unul dintre instrumentele prin care statul asigurå respectarea drepturilor
copilului. Astfel, instan†a judecåtoreascå este responsabilå pentru instituirea tutelei,
precum ßi pentru stabilirea måsurilor de protec†ie specialå, pentru:
< copilul ai cårui pårin†i sunt deceda†i, necunoscu†i, decåzu†i din exerci†iul drepturilor
pårinteßti sau cårora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor pårinteßti, pußi
sub interdic†ie, declara†i judecåtoreßte mor†i sau dispåru†i, când nu a putut fi
instituitå tutela;
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<

<

copilul care, în vederea protejårii intereselor sale, nu poate fi låsat în grija pårin†ilor
din motive neimputabile acestora, precum ßi copilul care a såvârßit o faptå prevåzutå
de legea penalå ßi care nu råspunde penal, atunci când nu existå acordul pårin†ilor
sau, dupå caz, al unuia dintre pårin†i, pentru instituirea acestei måsuri;
copilul abuzat sau neglijat ßi copilul gåsit sau copilul abandonat de cåtre mamå
în unitå†i sanitare, pentru care Direc†ia generalå de asisten†å socialå ßi protec†ia
copilului a dispus plasamentul în regim de urgen†å.

Totodatå, instan†a stabileßte måsurile de protec†ie specialå pentru copilul care a
împlinit vârsta de 14 ani, în situa†iile în care acesta refuzå så-ßi dea consim†åmântul
pentru o måsurå stabilitå de Comisia pentru protec†ia copilului. În situa†ii temeinic
motivate, instan†a poate trece peste refuzul acestuia de a-ßi exprima consim†åmântul
fa†å de måsura propuså.
Pårin†ii ßi copilul care a împlinit vârsta de 14 ani au dreptul så atace în instan†å måsurile
de protec†ie specialå instituite potrivit Legii nr. 272/2004, beneficiind de asisten†å juridicå
gratuitå.
Instan†a judecåtoreascå este singura autoritate competentå så se pronun†e, luând în
considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului, cu privire la:
< persoana care exercitå drepturile ßi îndeplineßte obliga†iile pårinteßti în situa†ia în
care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea pårin†ilor såi;
< modalitå†ile în care se exercitå drepturile ßi se îndeplinesc obliga†iile pårinteßti;
< decåderea totalå sau par†ialå din exerci†iul drepturilor pårinteßti;
< redarea exerci†iului drepturilor pårinteßti.
Esen†a reformelor din domeniul protec†iei copilului o constituie tocmai asumarea
responsabilitå†ilor de cåtre pårin†i ßi comunitå†ile locale, de cåtre fiecare unitate
administrativå în parte, obligând administra†ia publicå localå så dezvolte servicii locale
de sprijin pentru familie. În aceste condi†ii, se doreßte trecerea de la mentalitatea de tip
„paternalist”, în care statul trebuia så intervinå pentru a rezolva problemele sociale ale
unei comunitå†i, la o mentalitate în care accentul så cadå pe asumarea ßi îndeplinirea
responsabilitå†ilor comunitå†ilor locale fa†å de copil ßi familie.
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3. Calitatea de bun pårinte ßi capacitå†ile
în continuå dezvoltare ale copilului
Dupå cum am men†ionat deja, råspunderea pentru creßterea ßi asigurarea dezvoltårii
adecvate a copilului le revine în primul rând pårin†ilor; aceßtia au obliga†ia de a-ßi exercita
drepturile ßi de a-ßi îndeplini obliga†iile fa†å de copil, †inând seama cu prioritate de
interesul superior al copilului. În plus, art. 44 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 prevede cå
pårin†ilor le revine în primul rând responsabilitatea de a asigura, în limita posibilitå†ilor,
cele mai bune condi†ii de via†å necesare creßterii ßi dezvoltårii copiilor; pårin†ii sunt
obliga†i så le asigure copiilor locuin†a, precum ßi condi†iile necesare pentru creßtere,
educare, învå†åturå ßi pregåtire profesionalå.
Am putea spune cå, dacå pårin†ii fac tot ce le stå în putin†å pentru a satisface
nevoile copilului legate de locuin†å, hranå, îmbråcåminte ßi educa†ie, aceßtia încearcå
så fie buni pårin†i. Dar legea mai precizeazå (art. 28, alin.1 ßi 2): „Copilul are dreptul la
respectarea personalitå†ii ßi individualitå†ii sale ßi nu poate fi supus pedepselor fizice
sau altor tratamente umilitoare ori degradante. Måsurile de disciplinare a copilului nu
pot fi stabilite decât în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv
pedepsele fizice.”
De fapt, calitatea de pårinte poate fi determinatå de multe influen†e, nu doar de
comportamentul pårin†ilor dat de caracteristicile ßi resursele lor psihologice sau de acela
al copilului, ci ßi de sursele contextuale care privesc stresul ßi sprijinul, mai ales condi†iile
materiale ßi calitatea rela†iilor sociale, de exemplu cu rudele, prietenii, comunitatea.
Modelul de mai jos aratå diversitatea factorilor care compun contextul ßi mediul familial ßi
care influen†eazå calitå†ile parentale. Surså: Departamentul de Sånåtate, Departamentul
pentru Educa†ie ßi Ocuparea For†ei de Muncå, Departamentul de Afaceri Interne (2000),
în Mary Daly, 2006.
Sånåtate

Îngrijire de bazå

Educa†ie
NEVOI DE
DEZVOLTARE
ALE COPILULUI

Garantarea
siguran†ei

Dezvoltare emo†ionalå
ßi comportamentalå

Cåldurå emo†ionalå

Identitate
Rela†ii sociale ßi
de familie

Stimulare

COPILUL
- asigurarea ßi
promovarea
bunåstårii sale

Prezentare socialå
Abilitå†i de trai
independent

Resurse comunitare

ABILITÅˇI
PARENTALE

Loc de muncå

Istoria familialå ßi func†ionalitatea ei

Locuin†å

Îndrumare ßi limite
Stabilitate

Venit

Familia extinså
Integrare socialå ßi familialå

FACTORI FAMILIALI ÍI DE MEDIU
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Atunci când vorbim despre ce înseamnå a fi un bun pårinte, apare o diversitate
de opinii despre acest concept. Credin†ele, normele ßi standardele comportamentale
care definesc ce înseamnå a fi un bun pårinte se transmit din genera†ie în genera†ie.
Pe måsurå ce societatea progreseazå ßi familiile se schimbå, normele care odinioarå
defineau ce înseamnå un bun pårinte se schimbå ßi ele. Nu mai existå un model ideal,
iar consensul asupra conceptului de bun pårinte este acum mai deschis ßi mai fluid, cu
mai pu†ine reguli ßi limite bine definite.
De exemplu, în trecut, mamele ståteau acaså ßi aveau grijå de copii ßi de gospodårie.
În zilele noastre, multe mame lucreazå ßi contribuie la venitul familiei în aceeaßi måsurå
ca ßi bårba†ii. Acest lucru nu le face neapårat så fie pårin†i mai pu†in buni.
Pe lângå grijå ßi afec†iune, calitatea de bun pårinte presupune ßi socializarea copilului.
În creßterea modernå a copilului ßi în cercetårile despre via†a de familie se observå o
tendin†å spre un model de socializare caracterizat prin reciprocitate. În acest model,
copilul participå la problemele care îl privesc în mod activ ßi competent, iar pårin†ii sunt
aten†i ßi receptivi fa†å de nevoile ßi pårerile lui.
Încå de la cea mai timpurie vârstå, copiii participå la propria lor creßtere, fiind privi†i
ca participan†i pregåti†i pentru interac†iunea socialå. Noul concept sau construct al
copilului ca fiind competent ßi activ înseamnå, de asemenea, cå raportul de putere între
adult ßi copil este echilibrat, astfel încât copiii ßi pårin†ii så poatå lucra împreunå pentru
construirea unor rela†ii de respect ßi dezvoltare reciproce, în care ambele pår†i înva†å,
iar pårin†ii negociazå ßi adoptå decizii prin prisma propriilor experien†e, fårå a renun†a la
calitatea de lideri.
Via†a de familie contemporanå a trecut de la o rela†ie de autoritate la una de încredere.
Astfel, pårin†ii se îndreaptå de la modelul autoritar, în care creßterea copilului se baza
mai mult pe for†å ßi control, spre un model caracterizat prin deschidere, cåldurå ßi
coeren†å în stabilirea ßi aplicarea regulilor, a limitelor ßi aßteptårilor adecvate. În acest
din urmå caz, comunicarea, bazatå pe o rela†ie de demnitate ßi recunoaßtere reciprocå,
joacå un rol crucial. Deschiderea fa†å de activitå†ile zilnice ßi preocupårile copilului au
un rol central în rela†ia dintre pårin†i ßi copii, ca ßi explica†iile, ra†ionamentul, negocierile
ßi argumentele. În acest mod, copiii cresc învå†ând ce înseamnå responsabilitatea,
autocontrolul ßi egalitatea ßi sunt mult mai pregåti†i så devinå adul†i.
Pårin†ii trebuie så îi ofere copilului îndrumare adecvatå în exercitarea drepturilor sale,
într-o manierå care så †inå seamå de capacitå†ile lui în continuå dezvoltare. Îndrumarea
adecvatå înseamnå cå pårin†ii, pe måsurå ce copiii înainteazå în vârstå, ar trebui så le
ofere mai multå responsabilitate în problemele personale, facilitând exercitarea sporitå
a autonomiei. Opiniilor copilului trebuie så li se acorde importan†a cuvenitå, în func†ie de
vârsta ßi gradul lui de maturitate. Aceasta nu înseamnå acordarea unei autonomii totale,
ci implicarea ßi încurajarea participårii copilului în procesul de luare a deciziilor ce îi
afecteazå via†a. Pe de altå parte, pårin†ii nu ar trebui så îi cearå sau så se aßtepte din partea
copilului la lucruri inadecvate cu stadiul lui de dezvoltare. Este, de asemenea, important ca
îndrumarea så nu se realizeze prin intermediul unor forme umilitoare de disciplinå.
Când pårin†ii explicå, negociazå ßi argumenteazå, ambele pår†i înva†å. Copilul
creßte învå†ând despre responsabilitate, ståpânire de sine, egalitate. Copilul este
privit ca persoanå activå ßi competentå; autonomia copilului sporeßte.

Rolul ßi responsabililtå†ile personalului didactic în protec†ia ßi promovarea drepturilor copilului

31

Atunci când drepturile copilului sunt puse pe primul plan, un bun pårinte poate fi
descris în termeni de pårinte cu atitudine pozitivå. În primul rând, drepturile copilului
trebuie respectate de cåtre pårin†i, ceea ce înseamnå cå aceßtia trebuie så le ofere
copiilor îngrijire, afec†iune ßi un cadru de dezvoltare caracterizat prin recunoaßtere,
dar ßi prin stabilirea limitelor. Íi, nu mai pu†in important, calitatea de pårinte trebuie
exercitatå într-o manierå nonviolentå. Calitatea de pårinte cu atitudine pozitivå poate fi
descriså prin patru tipuri de activitå†i parentale: îngrijire, structurare, recunoaßtere
ßi împuternicire.
Tipurile de
activitå†i parentale

Nevoile copilului

Activitatea parentalå

Rezultate

Îngrijire ca råspuns
la nevoile copilului

Emo†ionale
De hranå
De securitate
De apartenen†å ßi de
un ataßament sigur

Cåldurå, acceptare, sensibilitate,
deschidere, implicare pozitivå ßi sus†inere

Respect de sine

Structurare
pentru delimitarea
comportamentului
adecvat de
comportamentul
inadecvat

Principii cålåuzitoare ßi
orientare comportamentalå

Limite, standarde clare, program
ordonat, limite rezonabile ßi adecvate,
fårå violen†å fizicå sau psihicå. Dacå se
cautå corectarea unui comportament
inacceptabil, aceasta trebuie så se
realizeze într-o manierå care respectå
demnitatea copilului ßi se referå strict
la comportamentul respectiv.
Pårin†ii ca modele pozitive.

Independen†å
Capacitå†i ßi
competen†e sociale
Valori
Respectul fa†å
de ceilal†i

Recunoaßtere

Nevoile copilului trebuie
recunoscute ßi trebuie så
se råspundå experien†elor
ßi opiniilor copilului, care
trebuie confirmate de pårin†i.

Ascultare, în†elegere. Stabilirea unei rela†ii
caracterizate prin demnitate ßi implicare.
Îi oferå copilului posibilitatea de a-ßi spune
cuvântul ßi de a juca un rol activ în via†a de
familie ßi în procesul de luare a deciziilor.

Respect reciproc

Împuternicire

Controlul asupra propriului
comportament ßi influen†area
comportamentului
altor persoane

Sporirea punctelor forte ale copilului
ßi respectarea capacitå†ilor în
continuå dezvoltare ale copilului.
Dezvoltarea comportamentului ßi a ideilor
pe måsurå ce copilul creßte ßi se dezvoltå.
Conßtientizarea faptului cå dezvoltarea nu
este liniarå ßi cå poate exista o pendulare
a copilului între dependen†å ßi autonomie.

Deschidere,
disponibilitate de
a vedea propriile
puncte slabe ßi
puncte forte
Independen†å, dar
ßi cåutarea unui
sprijin la nevoie.

Ca o concluzie privind calitatea de pårinte cu atitudine pozitivå, putem spune cå
nevoile copilului ar trebui så aibå prioritate în fa†a nevoilor pårin†ilor, în sensul cå, dacå
existå un conflict de interese cu alte roluri ale pårin†ilor, bunåstarea ßi dezvoltarea
copilului trebuie så reprezinte principala preocupare, iar nevoilor lui fizice ßi emo†ionale
de bazå trebuie så li se acorde prioritate. Aceasta mai înseamnå ßi cå pårin†ii trebuie så
se preocupe, în acelaßi timp, de propria lor bunåstare ßi så-ßi dezvolte strategii prin care
så gestioneze situa†iile dificile, oferindu-i astfel copilului un model de comportament.
La rândul såu, copilul va ßti så discearnå între propriile sale nevoi ßi interese ßi cele ale
pårin†ilor, ßi, pânå la urmå, între cele ale altor persoane cu care intrå în legåturå.
Calitatea de pårinte cu atitudine pozitivå promoveazå ßi creßterea fårå violen†å a
copilului. Evolu†iile din ultimele decenii au adus schimbåri importante ßi în atitudinile
ßi comportamentele legate de pedepsirea copilului. Nu numai cå pedeapsa fizicå a
fost interziså prin lege, iar creßterea fårå violen†å a copilului a devenit o problemå a
drepturilor omului, dar s-a dovedit cå, de cele mai multe ori, pedeapsa fizicå are un efect
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contrar celui aßteptat. Chiar dacå, pe termen scurt, pare så fie eficientå, prin inducerea
supunerii, pe termen lung, pedeapsa fizicå, în loc så disciplineze copilul, poate duce la
dezvoltarea comportamentelor opuse, precum agresivitatea, delincven†a ßi manifestårile
antisociale. Copiii pot dezvolta, de asemenea, sentimente de teamå, furie ßi anxietate
ßi pot învå†a în mod greßit cå for†a, ßi nu argumentele logice, primeazå în rezolvarea
conflictelor.
Dimpotrivå, internalizarea principiilor este maximå atunci când sunt utilizate strategii
care se bazeazå cât mai pu†in pe rela†ia de putere, punând, în schimb, accentul pe
explicarea aßteptårilor ßi a comportamentelor dorite.
Uneori, pårin†ii recurg la pedepse fizice din neputin†å, din teamå sau pentru cå nu
ßtiu ce altceva så facå. Cel mai important factor în abordarea problemelor de disciplinå
îl reprezintå prevenirea, prin oferirea de modele ßi prin stabilirea unei rela†ii în cadrul
cåreia copilul se simte iubit ßi în siguran†å. Copilul tinde astfel så fie mai „ascultåtor”, chiar
ßi atunci când trebuie så-ßi corecteze comportamentul. În felul acesta, putem spune cå
a educa este mult mai important decât a pedepsi ßi poate cå nici nu ar mai trebui så
vorbim despre pedeapså, ci doar despre educa†ie.
Cercetåtorul suedez Staffan Janson (vezi Mary Daly, 2006) a dezvoltat unele direc†ii
pentru creßterea fårå violen†å a copilului. El a identificat urmåtoarele condi†ii în rela†ia
pårinte-copil ca fiind importante pentru promovarea unui comportament pozitiv la copil:
⇒ men†inerea unei atmosfere emo†ionale pozitive în interiorul cåminului, prin joc, cåldurå

pårinteascå ßi afec†iune fa†å de copil;

⇒ acordarea de aten†ie copilului pentru ob†inerea unui comportament pozitiv;
⇒ constan†å în alcåtuirea programului ßi a con†inutului activitå†ilor ßi interac†iunilor

cotidiene, pentru a reduce rezisten†a copilului, precum ßi pentru a face sarcinile
„neplåcute” mai pu†in stresante;
⇒ reac†ii similare la comportamente asemånåtoare, într-un mod care nu dåuneazå
armoniei rela†iei pårinte-copil;
⇒ flexibilitate, mai ales în rela†ia cu copiii mai mari ßi cu adolescen†ii, ascultare ßi
negociere, pentru a reduce episoadele în care copilul nu se comportå conform
aßteptårilor pårin†ilor.
Cum îi pot ajuta cadrele didactice pe pårin†i så devinå „pårin†i mai buni”?
Cadrele didactice, precum ßi alte categorii profesionale care interac†ioneazå cu copiii
ßi pårin†ii lor, îi pot ajuta pe pårin†i så-ßi dezvolte un comportament pozitiv, oferindu-le
îndrumare atunci când aceßtia nu reußesc så satisfacå nevoile de bazå ale copiilor ßi
îndreptându-i cåtre serviciile/autoritå†ile competente så îi ajute. De asemenea, judecåtorii
ßi procurorii le pot oferi pårin†ilor informa†ii despre consecin†ele negative ale pedepsei
fizice, precum ßi despre metodele alternative care pot fi folosite pentru educarea
copilului. Unele dintre aceste metode sunt enumerate în exemplul de mai jos. Când
oferå asemenea informa†ii, profesionißtii trebuie så fie aten†i la tonul pe care îl folosesc,
så manifeste respect fa†å de demnitatea pårin†ilor ßi fa†å de eforturile pe care le fac
pentru a-ßi îngriji copiii. Aceßtia nu trebuie så aibå o atitudine acuzatoare ßi trebuie så
dovedeascå în†elegere pentru situa†ia fiecårei familii în parte.
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Cum putem schimba comportamentul unui copil?
Alternative la pedeapsa fizicå
Un exemplu din Belgia
Autoritatea administrativå în domeniul copilului ßi familiei din Flandra („Kind en Gezin”)
sfåtuießte pårin†ii så foloseascå una dintre urmåtoarele metode atunci când doresc så
schimbe sau så corecteze comportamentul copilului lor.
Ignora†i-l!
Pute†i ignora copilul, påråsind camera sau prefåcându-vå cå nu l-a†i auzit. De exemplu,
când copilul dumneavoastrå refuzå så-ßi punå jucåriile la loc, pute†i så-i spune†i cå nu
o så ave†i timp pentru el decât dupå ce jucåriile sunt înapoi la locul lor ßi pute†i continua
så vå vede†i de treabå. Într-o primå fazå, comportamentul nedorit poate continua, dar
dacå ßi dumneavoastrå continua†i så aplica†i metoda, comportamentul respectiv se va
diminua. Atunci când copilul începe så devinå agasant, când sunte†i la cumpåråturi,
este recomandabil så îi ignora†i comportamentul.
Niciodatå så nu ignora†i comportamentul copilului dumneavoastrå atunci când acest
comportament este periculos.1
Dezaproba†i comportamentul copilului înså nu ßi persoana copilului
În loc så-l pedepsi†i, pute†i så vå manifesta†i dezaprobarea fa†å de comportamentul
copilului dumneavoastrå, fie prin tonul vocii, fie prin atitudine. De exemplu: „Nu, nu po†i
da drumul la televizor”, „Opreßte-te ßi asigurå-te înainte så treci strada”, „Nu-mi place
cå nu te-ai ßters pe picioare înainte så intri în caså”. Dezaproba†i comportamentul, nu
copilul. Spune†i „Nu cred cå e bine cå nu vrei så må aju†i”, în loc de „Nu eßti un copil
bun”.
Låsa†i copilul så suporte consecin†ele negative ale comportamentului såu
Íi acesta este un mod de a corecta comportamentul copilului. Prin aceastå metodå,
copilul înva†å care pot fi consecin†ele comportamentului såu. Dacå, de exemplu,
copilul dumneavoastrå intrå în caså cu pantofii murdari pute†i så-i spune†i: „Te-am
rugat så nu intri in sufragerie cu pantofii murdari. Pantofii se laså la intrare. Acum, în
loc så ne jucåm, va trebui så curå†åm amândoi podeaua”.
Lua†i o pauzå
Iatå o altå metodå de a-l face pe copil så în†eleagå consecin†ele unui comportament
negativ: încerca†i så îl calma†i, punându-l så stea jos ßi så se gândeascå la ce a greßit.
Pute†i chiar så-l trimite†i în altå camerå, dacå vå teme†i cå vå pute†i pierde controlul.
Uneori acest lucru este necesar pentru a vå calma atât dumneavoastrå, cât ßi copilul.
Copilul poate reflecta o clipå la ceea ce a fåcut. Ca pårinte, pute†i ßi dumneavoastrå
så vå calma†i, pentru a evita så face†i lucruri necugetate, cum ar fi lovirea copilului.

1. Se poate argumenta cã, în exemplul prezentat, în loc sã-l ignore, pårintele ar trebui sã-i explice copilului ce aßteaptå de la el.
Dacå este un copil mai mic, ar trebui så-i arate ce trebuie sã facã, dar ßi så-i explice de ce. La cumpåråturi, pårintele ar trebui din nou
så explice ßi sã se întrebe ßi dacã nu cumva copilul este foarte obosit. Se întâmplå, atunci când pårintele vine de la slujbå ßi copilul
de la grådini†å, dupã o zi lungå pentru amândoi. Atunci când copilul cere dulciuri sau alimente nesånåtoase, pårintele ar putea så-i
spunå cå nu i le va cumpåra acum, dar îl laså så-ßi aleagå altceva, cum ar fi un fruct sau tipul ßi aroma iaurtului. Dacå persistå în
preten†iile sale, deranjându-i pe cei din jur, pårintele îi poate spune cå nu mai pot råmâne în magazin ßi vor merge acaså.
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Este important så vå påstra†i calmul ßi så-i explica†i copilului de ce trebuie så se
gândeascå la ce a fåcut. Nu are nici un rost så låsa†i copilul în locul respectiv prea
mult timp. ˇine†i cont de vârsta copilului. Regula este: un minut pentru fiecare an din
vârsta copilului. Un copil de 3 ani poate fi izolat trei minute. Pute†i, de asemenea, så
îi spune†i copilului ca se poate întoarce dupå ce s-a calmat. Nu trimite†i copilul întrun loc neprietenos. Copilul nu trebuie så se sperie sau så devinå confuz. Nu este
recomandabil så trimite†i copilul în astfel de situa†ii în dormitorul lui, pentru cå acesta
poate începe så asocieze dormitorul cu pedeapsa, iar dormitorul trebuie så fie un loc
atractiv ßi sigur pentru somn.
Lua†i-i un lucru care îi place sau da†i-i o sarcinå care nu-i face plåcere
Pute†i så vå determina†i copilul så-ßi schimbe comportamentul punându-l så facå ceva
ce nu-i place, de exemplu så spele vasele sau så punå masa. Acest mod de corectare
se potriveßte mai degrabå copiilor mai mari, dar nu este recomandat pentru copiii de
vârstå mai fragedå. Pute†i, de asemenea, så-i interzice†i copilului så facå ceva ce îi
place, de exemplu så se uite la televizor sau så meargå afarå. Este important så vå
face†i în†eles ßi så fi†i siguri ca a†i men†ionat comportamentul pe care îl dezaproba†i.
Ave†i grijå så existe propor†ionalitate între måsura de corec†ie ßi comportamentul
incriminat. Fi†i coerent ßi aplica†i-vå deciziile în mod eficient. Asigura†i-vå cå ßi
partenerul/partenera dumneavoastrå este de acord.
DE REˇINUT
1. Încerca†i så vå concentra†i asupra råsplåtirii copilului, ßi nu asupra pedepsirii lui.
Pedepsi†i-vå copilul cât mai rar posibil. Råsplåti†i-l cât mai des posibil: reac†iona†i în
mod pozitiv, acorda†i-i aten†ie etc. Este mai bine så råsplåti†i mai des un comportament
pozitiv ßi så gåsi†i metode alternative. Råsplåtindu-vå copilul în mod frecvent, vå ve†i
asigura o rela†ie bunå cu acesta. Copilul dumneavoastrå va dobândi o mai mare
încredere în sine ßi va începe så repete comportamentele pozitive.
2. Reac†iona†i imediat la un comportament nedorit al copilului. NU spune†i, de
exemplu, „...în seara asta nu o så te ui†i la televizor, pentru cå nu te-ai spålat pe din†i
de diminea†å”.
3. Uneori ve†i tinde så vå pierde†i cumpåtul. Nu scutura†i copilul, cåci poate fi periculos.
Este mai bine så-l trimite†i în altå camerå pentru o vreme, ca så vå pute†i calma. Aceastå
måsurå nu ar trebui så dureze prea mult.
4. În privin†a copiilor, ca pårinte, nu dori†i numai så nu ac†ioneze într-un fel anume,
dar, adeseori, vre†i så ob†ine†i un anumit comportament. De aceea, este important så
discuta†i situa†ia cu copilul dumneavoastrå ßi så-i spune†i ce ar fi putut så facå. De
exemplu, sunte†i supårat pentru cå s-a jucat cu mingea în caså. Pute†i så-i explica†i
de ce v-a†i supårat ßi, împreunå, pute†i cåuta un loc în grådinå unde så se joace cu
mingea.
5. Dupå ce îi aplica†i copilului o måsurå de corec†ie, este important så vå gåsi†i timp
så vå împåca†i cu el. V-a†i supårat pentru cå a fåcut ceva råu, dar dupå aceea trebuie
så fie clar cå acest lucru va fi uitat. De asemenea, nu trebuie så-i reaminti†i copilului
episodul fårå motiv.
Informa†ii adaptate dupå: http://www.kindengezin.be/KG/
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Am adåuga la aceste recomandåri observa†ia cå fiecare copil este diferit. Unii îßi
vor însußi mai repede comportamentul dorit de pårin†i, al†ii vor avea nevoie de mai mult
timp ßi mai multå råbdare din partea acestora. Înså, oricât de mult se vor strådui pårin†ii
så corecteze unele manifeståri nedorite ale copiilor, pårin†ii trebuie så se asigure cå le
transmit copiilor ideea cå îi iubesc necondi†ionat, îi pre†uiesc ßi sunt mândri de progresele
acestora.
Profesionißtii care intrå în contact cu copiii trebuie så îi încurajeze pe pårin†i så-ßi
educe copiii în spiritul toleran†ei, al acceptårii diferen†elor ßi respectului fa†å de cei din
jur, promovând, în acelaßi timp, aceste valori în activitatea pe care o desfåßoarå.
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4. Cum så comunici cu copilul?
Când comunicåm cu un copil trebuie så conßtientizåm, în primul rând, rela†ia inegalå
dintre noi, în calitate de adul†i, ßi copii. Ca adul†i, avem o pozi†ie de putere ßi puterea de a
defini situa†ia. În rela†ie cu personalul didactic, copilul poate resim†i mai puternic raportul
de inegalitate pentru cå acesta e perceput ca o autoritate. Dar sistemul de educa†ie, în
mod tradi†ional autoritar, este pe cale så devinå o institu†ie democraticå. De aceea, este
importantå crearea unei rela†ii de încredere, care se construießte dovedind respect fa†å
de unicitatea copilului din fa†a noastrå.
O modalitate de a dovedi respect este så apreciem unicitatea copilului. Aceasta
înseamnå så în†elegem ce simte el în situa†ia în care se aflå ßi cum vede rela†iile cu
adul†ii, dar ßi så îl sprijinim în gåsirea unei solu†ii la nevoie sau când e în pericol. A
aprecia nu înseamnå a fi autoritar, ci a-†i men†ine autoritatea într-un mod respectuos fa†å
de persoana cu care comunici.
Teoriile moderne despre comunicarea între profesionißti ßi copii se concentreazå
asupra creårii unei rela†ii bazate pe recunoaßtere ßi apreciere. Dacå noi, în calitate de
specialißti, fie cå suntem cadre didactice, medici, asisten†i medicali, poli†ißti sau asisten†i
sociali, devenim conßtien†i de pozi†ia de putere pe care o de†inem ßi suntem hotårâ†i så
recunoaßtem ßi så apreciem în comunicarea noastrå caracterul individual al copilului ßi
dreptul acestuia de a participa la deciziile care îl privesc, atunci îl vom putea ajuta så-ßi
îmbunåtå†eascå situa†ia, luându-i în considerare capacitå†ile în continuå dezvoltare ßi
resursele individuale.
În calitatea dumneavoastrå de profesionißti trebuie så cåuta†i så stabili†i o asemenea
rela†ie reciprocå. Acest principiu este valabil ßi în cazul comunicårii cu pårin†ii. Putem spune
cå ingredientele cele mai importante ale comunicårii sunt: a) abilitå†ile interpersonale:
ascultarea cu aten†ie ßi încurajarea interlocutorului, în†elegerea sentimentelor ßi a
opiniilor sale, b) respectul fa†å de interlocutor ßi c) capacitatea de a în†elege opinia ßi
situa†ia acestuia. Ca profesionißti, este de aßteptat så vå asuma†i responsabilitatea de a
stabili un contact optim, caracterizat prin deschidere, implicare, interes ßi respect. Cu o
asemenea atitudine pute†i comunica eficient atât cu copiii, cât ßi cu pårin†ii lor.
Stabilirea unei rela†ii de recunoaßtere este o condi†ie necesarå pentru
comunicarea cu pårin†ii ßi copiii lor. Când dumneavoastrå, ca specialißti,
vå asuma†i responsabilitatea de a stabili contactul ßi dovedi†i respect
ßi în†elegere, îi ajuta†i så aibå încredere ßi så comunice eficient.
Comunicarea apreciativå este o comunicare eficientå.
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Criterii pentru o bunå comunicare cu copiii
Cu ajutorul principiilor men†ionate mai sus, putem construi urmåtoarele criterii pentru
o bunå comunicare cu copiii.
<
<

<

<

Fiecare copil este unic, la fel cum fiecare dintre noi este unic. Situa†ia fiecårui copil
este diferitå.
Copiii pot avea diferite niveluri de dezvoltare emo†ionalå ßi moralå sau de
responsabilitate. Faptul cå ei se aflå într-o situa†ie dificilå este consecin†a unor
împrejuråri de care nu pot fi fåcu†i responsabili; to†i copiii meritå respect ßi
în†elegere.
Unii copii au o „re†ea de sus†inere” mai bunå decât al†ii: ei sunt înconjura†i de
adul†i care îi ajutå sau sprijinå. De aceea, pårin†ii copiilor mai pu†in „norocoßi”
din acest punct de vedere trebuie sus†inu†i pentru a-ßi asuma responsabilitå†ile
sau, împreunå cu aceßtia, trebuie gåsite alte solu†ii pentru asigurarea drepturilor
ßi dezvoltårii copiilor.
Unii copii au mai multe oportunitå†i decât al†ii.

Íi nu uita†i, fiecare copil este unic ßi necesitå o abordare individualizatå.
Aceste criterii se aplicå ßi în cazul grupurilor de copii. Grupurile de copii nu trebuie
tratate global. Fiecare copil din interiorul grupului trebuie tratat individual.
Adapta†i-vå comunicarea la persoana cu care comunica†i:
copil, pårinte sau profesionist.
Asculta†i ßi lua†i în considerare perspectiva ßi situa†ia celuilalt.
Comunicarea adaptatå la copil
Când vorbi†i cu un copil, este important så folosi†i un stil de comunicare prietenos,
så fi†i conßtien†i de limbajul trupului ßi de faptul cå trebuie så folosi†i un limbaj adaptat
nivelului de în†elegere al copilului.
Aplica†i urmåtoarele principii în timpul comunicårii:
Folosi†i întotdeauna un limbaj simplu
< Folosi†i întotdeauna un limbaj simplu, luând în considerare vârsta, gradul de
maturitate ßi dezvoltarea intelectualå a copilului din fa†a dumneavoastrå.
< Asigura†i-vå cå mesajul ßi cuvintele dumneavoastrå sunt în†elese corect de copil.
Limbajul trupului
< Evita†i så vå încrunta†i, deoarece încruntarea poate fi luatå drept dezaprobare.
< Uita†i-vå în ochii copilului ßi adopta†i o atitudine de interes, coborându-vå la nivelul
la care copilul vå poate privi în ochi.
< Evita†i pozi†iile rigide ale trupului.
< Nu uita†i cå postura pe care o adopta†i va antrena automat un anumit råspuns din
partea copilului.
< Tonul vocii (ave†i grijå så påstra†i un ton calm ßi respectuos – un asemenea ton îl
va face pe copil så asculte mult mai bine).
< Nu trata†i niciodatå copilul într-un mod degradant, umilitor, agresiv sau nemilos.
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Listå de verificare pentru comunicarea cu pårin†ii ßi copiii
Contact:

Asuma†i-vå responsabilitatea de a stabili contactul ßi crea†i
o atmosferå de încredere/în†elegere. Ave†i grijå la tonul
vocii, limbajul trupului ßi la reac†ia pårin†ilor/copilului.

Competen†å:

Explica†i care sunt competen†ele dumneavoastrå, de
ce dori†i så vå întâlni†i sau så vizita†i domiciliul copilului,
prezenta†i tema ßi scopul discu†iei. Verifica†i aßteptårile
pårin†ilor/copilului. Stabili†i ßi conveni†i punctele care
urmeazå a fi luate în considerare sau discutate. Explica†i
detaliile practice pentru întâlnire (ora).

Clarificare ßi consultare:

Dacå întâlnirea are scopul de a furniza sau a ob†ine informa†ii,
de a oferi îndrumare cu privire la anumite probleme sau
sprijin într-o situa†ie de crizå, explica†i-le cå dori†i så
discuta†i situa†ia pentru ca, împreunå, så gåsi†i o solu†ie
potrivitå pentru copil. Începe†i cu o descriere concretå a
situa†iei copilului, a activitå†ilor lui etc. Aråta†i interes pentru
ce spun pårin†ii/copilul. Mobiliza†i-le resursele. Pune†i
întrebåri, dacå apare ceva ce nu în†elege†i. Subiectele
provocatoare ßi cu o puternicå încårcåturå emo†ionalå
trebuie discutate la sfârßitul conversa†iei. Când discuta†i
despre anumite probleme, propune†i solu†ii. ˇine†i cont de
limite – ale dumneavoastrå ßi ale celorlal†i. Este recomandat
så pune†i întrebåri deschise (Ce s-a întâmplat? Cum våd ei
situa†ia? Ce solu†ii au pentru problema respectivå? Cum pot
contribui la solu†ionare? Cine ar mai putea fi implicat?).

Concluzii:

Evalua†i. Permite†i-le tuturor participan†ilor la discu†ie så
spunå cum au perceput discu†ia. Prezenta†i pe scurt
solu†iile identificate ßi, dacå este posibil, pune†i-vå de
acord cu privire la: ce vor face pårin†ii/copilul, ce ve†i face
dumneavoastrå, cine ar mai putea fi implicat în gåsirea unei
solu†ii. Avansa†i o propunere de urmårire a ac†iunii (ßedin†e,
alte måsuri).
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5. Rolul ßcolii ßi al cadrelor didactice în
protec†ia ßi promovarea drepturilor copilului
5.1. Rolul ßcolii
„Copilul are dreptul de a primi o educa†ie care så îi permitå dezvoltarea, în condi†ii
nediscriminatorii, a aptitudinilor ßi personalitå†ii sale” (art. 47 alin. 1 din Legea nr. 272/2004).
Ícoala se aflå pe locul imediat urmåtor, dupå familie, în ceea ce priveßte rela†ia cu
copiii ßi responsabilitatea pentru educa†ia acestora. Ca atare, joacå un rol extrem de
important în dezvoltarea deplinå a personalitå†ii copilului.
Potrivit Legii nr. 84/1995 a învå†åmântului, învå†åmântul românesc are ca finalitate
formarea personalitå†ii umane prin:
< însußirea cunoßtin†elor ßtiin†ifice, a valorilor culturii na†ionale ßi universale;
< formarea capacitå†ilor intelectuale, a disponibilitå†ilor afective ßi a abilitå†ilor
practice prin asimilarea de cunoßtin†e umaniste, ßtiin†ifice, tehnice ßi estetice;
< asimilarea tehnicilor de muncå intelectualå, necesare instruirii ßi autoinstruirii pe
durata întregii vie†i;
< educarea în spiritul respectårii drepturilor ßi libertå†ilor fundamentale ale omului, al
demnitå†ii ßi al toleran†ei, al schimbului liber de opinii;
< cultivarea sensibilitå†ii fa†å de problematica umanå, fa†å de valorile moral-civice, a
respectului pentru naturå ßi mediul înconjuråtor;
< dezvoltarea armonioaså a individului prin educa†ie fizicå, educa†ie igienico-sanitarå
ßi practicarea sportului;
< profesionalizarea tinerei genera†ii pentru desfåßurarea unor activitå†i utile,
producåtoare de bunuri materiale ßi spirituale.
Aceste obiective coincid în mare måsurå cu scopurile enumerate la articolul 29 din
Conven†ia ONU cu privire la drepturile copilului:
< dezvoltarea plenarå a personalitå†ii, a voca†iilor ßi a aptitudinilor mentale ßi fizice
ale copilului;
< cultivarea respectului pentru drepturile omului ßi libertå†ile fundamentale, precum
ßi pentru principiile consacrate prin Carta Na†iunilor Unite;
< educarea copilului în spiritul respectului fa†å de pårin†ii såi, fa†å de limba sa,
de identitatea ßi valorile sale culturale, fa†å de valorile na†ionale ale †årii în care
locuießte, ale †årii de origine, precum ßi fa†å de civiliza†ii diferite de a sa;
< pregåtirea copilului så îßi asume responsabilitå†ile vie†ii într-o societate liberå,
într-un spirit de în†elegere, de pace, de toleran†å, de egalitate între sexe ßi prietenie
între toate popoarele ßi grupurile etnice, na†ionale ßi religioase ßi cu persoanele de
origine autohtonå;
< educarea copilului în spiritul respectului fa†å de mediul natural.
Pe lângå atribu†iile specifice care le revin în îndeplinirea acestor obiective ßi a celorlalte
prevederi ale Legii nr. 84/1995, articolul 48 din Legea nr. 272/2004 aratå cå Ministerul
Educa†iei ßi Cercetårii, inspectoratele ßcolare ßi unitå†ile de învå†åmânt sunt obligate så
întreprindå måsuri necesare pentru:
< facilitarea accesului la educa†ia preßcolarå ßi asigurarea învå†åmântului general
obligatoriu ßi gratuit pentru to†i copiii;

40

Rolul ßi responsabililtå†ile personalului didactic în protec†ia ßi promovarea drepturilor copilului

5

<
<
<
<
<

dezvoltarea de programe de educa†ie pentru pårin†ii tineri, inclusiv în vederea
prevenirii violen†ei în familie;
organizarea de cursuri speciale de pregåtire pentru copiii care nu pot råspunde la
cerin†ele programei ßcolare na†ionale, pentru a nu intra prematur pe pia†a muncii;
organizarea de cursuri speciale de pregåtire pentru copiii care au abandonat
ßcoala, în vederea reintegrårii lor în sistemul na†ional de învå†åmânt;
respectarea dreptului copilului la timp de odihnå ßi vacan†å, precum ßi a dreptului
acestuia de a participa liber la via†a culturalå ßi artisticå;
prevenirea abandonului ßcolar din motive economice, luând måsuri active de
acordare a unor servicii sociale în mediul ßcolar, cum sunt: hranå, rechizite,
transport ßi altele asemenea.

Nu numai ßcolile, ci ßi fiecare cadru didactic în parte trebuie så ac†ioneze astfel încât
så faciliteze respectarea dreptului copilului la educa†ie, precum ßi a celorlalte drepturi
ale copilului. Dintre toate profesiile, cea de cadru didactic are un rol central în realizarea
drepturilor copilului. Rolul educatorului/ învå†åtorului/ profesorului este de a-i încuraja
ßi a-i asista pe copii în procesul de învå†are ßi în dezvoltarea lor generalå. De aceea,
cadrele didactice trebuie så îßi adapteze metodele de predare la diversitatea copiilor din
clasa lor ßi så asigure implicarea activå a fiecårui copil în procesul de învå†are. Pentru
a realiza acest lucru, cadrele didactice trebuie så asigure, într-o manierå constructivå,
legåtura dintre ßcoalå ßi pårin†i, comunitate ßi lumea exterioarå.
Prin urmare, este foarte important ca profesorii så stabileascå o rela†ie de cooperare
cu pårin†ii, chiar din momentul în care un copil începe ßcoala, ßi så îi implice în via†a
ßcolarå a copilului printr-un dialog permanent, astfel încât, împreunå, så îi ofere fiecårui
copil în parte cea mai bunå educa†ie.

5.2. Implicarea pårin†ilor în via†a ßcolarå a copilului
Cooperarea dintre pårin†i ßi ßcoalå joacå un rol fundamental în educa†ia ßi dezvoltarea
copiilor ßi în promovarea ßi protec†ia drepturilor acestora, cu atât mai mult cu cât ßcoala
are, la rândul ei, un rol educativ în societate ca ansamblu. La ßcoalå, copiii asimileazå
cunoßtin†e ßi valori ßi îßi dezvoltå capacitatea de deveni cetå†eni activi ai societå†ii
democratice.
Modul în care pårin†ii sunt implica†i în via†a ßcolarå a copiilor lor reprezintå un model
de împår†ire a responsabilitå†ilor privind educarea ßi protec†ia drepturilor genera†iei
viitoare. În acest demers, ßcoala are ca parteneri atât comitetele de pårin†i, cât ßi
consiliile reprezentative ale pårin†ilor sau asocia†iile pårin†ilor. Componen†a ßi atribu†iile
acestora sunt stabilite în mod oficial prin Ordinul nr. 4925/2005 al Ministerului Educa†iei ßi
Cercetårii privind aprobarea Regulamentului de organizare ßi func†ionare a unitå†ilor de
învå†åmânt preuniversitar. Aceßti parteneri pot sprijini cadrele didactice atât în procesul
obißnuit de educa†ie, cât ßi în situa†iile în care apar probleme în desfåßurarea acestuia.
În special comitetul de pårin†i al clasei reprezintå un partener important al cadrelor
didactice în activitatea lor cotidianå de planificare ßi organizare a procesului de educa†ie.
Comitetul de pårin†i poate contribui la acest parteneriat în diverse moduri:
< ajutå învå†åtorii/dirigin†ii în activitatea de cuprindere în învå†åmântul obligatoriu a
tuturor copiilor de vârstå ßcolarå ßi de îmbunåtå†ire a frecven†ei acestora;
< sprijinå unitatea de învå†åmânt ßi dirigintele în activitatea de consiliere ßi de
orientare socioprofesionalå sau de integrare socialå a absolven†ilor;
< sprijinå dirigintele/învå†åtorul în organizarea ßi desfåßurarea unor activitå†i extraßcolare;
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are ini†iative ßi se implicå în îmbunåtå†irea condi†iilor de studiu pentru elevii clasei;
atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribu†ii financiare sau materiale,
sus†in programe de modernizare a activitå†ii educative ßi a bazei materiale din
claså ßi din ßcoalå.
sprijinå conducerea unitå†ii de învå†åmânt ßi dirigintele/învå†åtorul în între†inerea,
dezvoltarea ßi modernizarea bazei materiale a clasei ßi a unitå†ii de învå†åmânt.

Concret, aceasta înseamnå cå pårin†ii pot fi implica†i într-o multitudine de activitå†i, de
la discu†iile cu al†i pårin†i, pentru a-i convinge så-ßi înscrie/trimitå copilul la ßcoalå, pânå
la organizarea de excursii ßi alte evenimente ori decorarea clasei, pentru a o face mai
atractivå pentru copii.
Consiliul reprezentativ al pårin†ilor func†ioneazå la nivelul fiecårei unitå†i de
învå†åmânt ßi este compus din preßedin†ii comitetelor de pårin†i ale fiecårei clase.
Consiliul reprezintå un alt organism important în via†a ßcolii, care poate face propuneri
cu privire la disciplinele ßi domeniile care så se studieze prin curriculumul supus deciziei
ßcolii, identificå surse de finan†are extrabugetarå ßi propune modul de folosire a acestora,
sus†ine parteneriatul educa†ional dintre ßcoalå ßi institu†iile cu rol educativ de pe plan
local ßi sprijinå ßcoala în elaborarea programelor pentru prevenirea abandonului ßcolar,
asigurând astfel dreptul tuturor copiilor la educa†ie ßi dezvoltare. Un rol la fel de important
al consiliului constå în påstrarea ßi promovarea cunoßtin†elor cu privire la tradi†iile culturale
specifice minoritå†ilor locale ßi în dezvoltarea unei abordåri multiculturale ßi a dialogului
cultural. Astfel, consiliul poate sprijini cadrele didactice în protejarea copiilor apar†inând
unei minoritå†i împotriva discriminårii ßi în crearea unei legåturi ßi a unui sentiment de
apreciere fa†å de trecutul cultural al acestor copii. Nu în ultimul rând, consiliul reprezentativ
al pårin†ilor reprezintå o legåturå importantå cu comunitatea localå, deoarece trebuie så
colaboreze cu comisiile de protec†ie a copilului, cu autoritå†ile locale ßi cu organiza†iile
neguvernamentale cu responsabilitå†i în domeniul protec†iei copilului, pentru a solu†iona
situa†ia elevilor care au nevoie de protec†ie, deoarece sprijinå conducerea unitå†ii de
învå†åmânt în între†inerea ßi modernizarea bazei materiale, are ini†iative ßi se implicå în
îmbunåtå†irea calitå†ii vie†ii ßi activitå†ii elevilor, în internate ßi în cantine.
Consiliul reprezentativ al pårin†ilor poate decide constituirea sa în asocia†ie cu
personalitate juridicå, conform reglementårilor în vigoare.
În sfârßit, pårin†ii pot fi implica†i în via†a ßcolilor prin intermediul asocia†iilor pårin†iprofesori, care promoveazå parteneriatul ßcolilor cu pårin†ii, dar ßi cu comunitå†ile din
care acestea fac parte. Astfel de asocia†ii au fost înfiin†ate, de exemplu, de Colegiul
Na†ional Matei Basarab din Bucureßti ßi mai multe licee din jude†ul Iaßi (Liceul de
Informaticå, Liceul „Garabet Ibråileanu”, Liceul „Miron Costin”, Grupul Ícolar Agricol
„Haralamb Vasiliu” Podul Iloaiei).

5.3. Cum se poate implica mai mult familia în activitatea ßcolarå a copilului?
Adeseori, implicarea sporitå a pårin†ilor ßi familiilor este una dintre modalitå†ile cele
mai semnificative de îmbunåtå†ire a educa†iei în cadrul ßcolii ßi al comunitå†ii, în special
pentru a garanta cå educa†ia este perceputå într-o manierå mai cuprinzåtoare. O serie
de studii confirmå faptul cå implicarea pårin†ilor are un impact deosebit de mare asupra
atitudinii, frecven†ei la cursuri ßi performan†elor ßcolare ale copiilor/elevilor, dar ßi asupra
dinamicii ßi metodologiilor utilizate în ßcoli. În plus, contribuie la construirea rela†iilor
dintre ßcoalå ßi mediul în care creßte copilul.
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Totußi, este evident cå vor exista întotdeauna dificultå†i cu privire la participarea
pårin†ilor la activitatea ßcolii din cauza diferitelor situa†ii din cadrul familiei, cum ar fi:
pårin†i care lucreazå ßi/sau pårin†i singuri, care nu pot contribui la activitå†ile ßcolare din
cauza atribu†iilor de serviciu, a lipsei de timp ori a dificultå†ilor familiale – boli, dependen†å
(consum de alcool, de droguri etc.).
Implicarea nu se rezumå la educa†ia tradi†ionalå oferitå de ßcoalå. În prezent,
trebuie luate în considerare ßi alte probleme importante, de exemplu programa ßcolarå.
Cunoßtin†ele de matematicå, istorie sau limbi moderne sunt relevante ßi importante
pentru dezvoltarea unui copil, dar în societatea contemporanå este la fel de importantå
ßi pregåtirea copilului pentru a deveni un cetå†ean, un membru al societå†ii democratice,
cu propriile sale drepturi ßi obliga†ii.
Un alt aspect pe care nu trebuie så îl pierdem din vedere îl constituie faptul cå tråim
într-o lume în schimbare, în care cunoaßterea produce permanent modificåri ßi cantitatea
de informa†ie creßte vertiginos. De aceea, ßcoala trebuie så ia în considerare faptul cå
fiecare copil trebuie så ßtie så gestioneze informa†iile, så fie analitic ßi critic, flexibil,
capabil så înve†e, „dezve†e” ßi så reînve†e pe tot parcursul vie†ii. În acelaßi timp, ßcoala are
sarcina de a-i ajuta pe copii så îßi rezolve problemele: de exemplu, cum så reac†ioneze
în fa†a unui conflict, cum så previnå violen†a, cum så gestioneze frustrarea etc.
Toate elementele de mai sus ne indicå importan†a noului rol al ßcolii ßi subliniazå
necesitatea de a realiza o cooperare din ce în ce mai strânså între ßcoalå, pårin†i,
comunitate ßi restul serviciilor oferite în cadrul comunitå†ii.
Este evident faptul cå toatå lumea este preocupatå de procesul de dezvoltare,
educare ßi socializare a copiilor. De aceea, trebuie så fim mai conßtien†i de importan†a
respectårii drepturilor lor ßi de råspunderea pe care o avem cu to†ii în aceastå privin†å.
În acest context, cadrele didactice joacå un rol-cheie în îmbunåtå†irea ßi identificarea
modalitå†ilor de a întåri cooperarea ßi implicarea diferi†ilor actori în activitatea ßcolii,
pentru a garanta o implementare realå a drepturilor copiilor. Unele dintre aceste
modalitå†i depind de dorin†a ßi capacitatea ßcolii de a-i implica pe pårin†i. Pentru a pune
în practicå schimbarea, pårin†ii trebuie så îßi facå timp så participe la educarea copiilor
lor, iar ßcoala trebuie så le furnizeze sprijinul necesar pentru a se implica. Din acest efort
comun va rezulta un parteneriat între pårin†i ßi cadre didactice în beneficiul copiilor.
Tabelul urmåtor prezintå o serie de exemple despre modalitå†ile în care pot colabora
comunitå†ile, pårin†ii ßi cadrele didactice pentru a le asigura o educa†ie de calitate tuturor
copiilor.

<

Înfiin†a†i un comitet de participare care poate influen†a procesul de luare a deciziilor
în ßcoalå, prin invitarea pårin†ilor, copiilor, reprezentan†ilor comunitå†ii ßi profesorilor så
discute modelul educativ ßi modalitå†ile prin care vor fi respectate drepturile copiilor
în interiorul acestui model. Elabora†i propuneri ßi discuta†i metodele didactice ßi alte
elemente utilizate în ßcoalå pentru a promova dialogul, participarea ßi democra†ia.
Comitetul poate fi utilizat ßi pentru solu†ionarea conflictelor posibile din cadrul ßcolii. În
acest fel, pårin†ii pot juca un rol activ în conducere ßi în procesul de luare a deciziilor
necesare pentru planificarea, dezvoltarea ßi asigurarea unei educa†ii bune ßi complete
pentru copii ßi pentru protec†ia, promovarea ßi implementarea drepturilor acestora.
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Ini†ia†i parteneriate între ßcoalå ßi mediul de afaceri. Ícolile ßi mediul de afaceri
pot colabora pentru a pregåti elevii pentru educa†ia viitoare ßi pentru via†a de membri
productivi ai comunitå†ilor lor. Mai mult, oferi†i-le elevilor posibilitatea de a ob†ine bani
pentru a-ßi plåti cheltuielile ßi promova†i ideea de activitate de råspundere pentru copii,
sub supravegherea adul†ilor, prevenind astfel exploatarea ßi abuzurile. Sensibilizarea
angajatorilor.

<

Desfåßura†i activitå†i pentru a satisface mai bine nevoile copiilor ßi ale familiilor
lor. De exemplu, ßcoala poate invita al†i specialißti: autoritatea de sånåtate publicå ßi
poli†ia pot programa vizite periodice în ßcoli pentru a detecta eventualele probleme;
asisten†ii sociali se pot întâlni cu profesorii sau consilierii ßcolari pentru a coordona
ac†iunile atunci când existå suspiciunea cå existå un caz de neglijen†å, rele tratamente
sau abuz asupra unui copil. Ícoala poate oferi spa†iu pentru organizarea de activitå†i,
astfel încât copiii så stea mai mult timp cu educatori plåti†i de autoritatea localå ßi så nu
fie necesarå construirea unui centru de zi. În acest fel, copiilor li se poate oferi un loc
unde så stea pânå când vin de la lucru pårin†ii, iar pårin†ilor un sprijin în îndeplinirea
responsabilitå†ilor lor.

<

Deschide†i ßcoala pentru diverse activitå†i comunitare, reuniuni ßi evenimente speciale,
în vederea promovårii ßi sensibilizårii cu privire la drepturile copiilor. În acest fel, ßcoala
va lua parte la via†a comunitå†ii, iar pårin†ii vor sim†i cå fac parte din aceasta.

Când iau în considerare implicarea familiei, cadrele didactice se concentreazå mai
ales asupra implicårii pårin†ilor în lucrul direct cu copiii lor în activitatea de învå†are
de acaså. Fireßte, acest aspect este important, dar existå ßi alte elemente, la fel de
importante, legate de dezvoltarea sim†ului civic ßi valorilor democratice. Profesorii
trebuie så-i sprijine pe pårin†i în educarea copiilor cu privire la unele aspecte precum
participarea, dialogul, toleran†a, respectul fa†å de ceilal†i etc.
Punererea în practicå a implicårii a pårin†ilor este o adevåratå provocare pentru
ßcoalå. Ícoala trebuie så ofere diferite oportunitå†i pentru ca pårin†ii så poatå participa.
Nu putem så neglijåm faptul cå pårin†ii sunt foarte diferi†i în ceea ce priveßte dorin†a,
capacitatea ßi timpul disponibil pentru a se implica în activitå†ile ßcolare. De exemplu,
între normele existente în unele familii cu dificultå†i ßi normele, ßi regulile ßcolare pot
exista decalaje semnificative. Este obliga†ia ßcolilor de aståzi så îi implice ßi pe pårin†ii
din aceastå categorie.
Cooperarea dintre ßcoalå ßi pårin†i este necesarå pentru protec†ia ßi implementarea
drepturilor copiilor. Cum o pute†i realiza? Vå prezentåm mai jos câteva sugestii.
<

<
<
<
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Ini†ia†i-i pe pårin†i cu privire la importan†a drepturilor copiilor ßi încuraja†i-i så se
implice din momentul în care copiii încep grådini†a sau clasa I. Este perioada
în care pårin†ii îi înso†esc pe copii la ßcoalå, ceea ce vå oferå timpul necesar ßi
posibilitatea de a avea un dialog cu pårin†ii.
Sprijini†i-i pe pårin†i în desfåßurarea de activitå†i care îmbunåtå†esc participarea
copilului.
Oferi†i-le pårin†ilor instrumentele practice, orientarea ßi informa†iile necesare pentru
educarea ßi îngrijirea copilului.
Dezvolta†i implicarea pårin†ilor în programele privind drepturile copiilor, implica†i-i
în solu†ionarea conflictelor ßi în orice situa†ii în care existå motive de îngrijorare cu
privire la copilul lor.
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5.4. Principii de ac†iune pentru cadrele didactice

Atribu†iile cadrelor didactice
în promovarea ßi protec†ia drepturilor copiilor

NEDISCRIMINAREA

Conven†ia
ONU cu
privire la
drepturile
copilului

Legea
nr.
272/2004

Art. 2
Art. 28
alin. 1

Art. 6 lit.b
Art. 7
Art. 47
alin. 1

Art. 3

Art. 2 ßi
6 lit. a

Cadrele didactice trebuie så trateze to†i copiii în mod egal, fårå nici o discriminare, indiferent de
raså, culoare, sex, limbå, religie, opinie politicå sau altå opinie, de na†ionalitate, apartenen†å etnicå
sau origine socialå, de situa†ia materialå, de gradul ßi tipul unei deficien†e, de statutul la naßtere
sau de statutul dobândit, de dificultå†ile de formare ßi dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale
pårin†ilor ori ale altor reprezentan†i legali sau de orice altå distinc†ie.
Cadrele didactice trebuie så promoveze toleran†a ßi în†elegerea fa†å de copiii care sunt percepu†i
ca fiind diferi†i.
Sistemul disciplinar nu trebuie så fie discriminatoriu ßi trebuie så ia în considerare interesul superior
al copilului. De exemplu, fetele însårcinate nu pot fi trimise acaså/exmatriculate.
INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI
Cadrele didactice trebuie så se asigure cå, în toate ac†iunile lor cu privire la copii, interesul superior
al copilului reprezintå o prioritate.
Acest lucru este valabil ßi în cazul în care cadrul didactic trebuie så solu†ioneze un conflict între
drepturile unui copil ßi drepturile altei persoane, indiferent dacå aceasta este copil, pårinte sau
profesor.

Art. 2
alin. 3

Profesorii trebuie så implice familia în toate deciziile, ac†iunile ßi måsurile privitoare la copil ßi så
sprijine îngrijirea, creßterea ßi formarea, dezvoltarea ßi educarea acestuia în cadrul familiei.

Art. 2
alin. 4

PARTICIPAREA

Art. 12

Art. 6 lit.h
Art. 23
Art. 24

Copilul capabil de discernåmânt are dreptul de a-ßi exprima liber opinia asupra oricårei probleme
care îl priveßte. Opinia copilului va fi luatå în considerare ßi i se va acorda importan†a cuvenitå, în
raport cu vârsta ßi cu gradul de maturitate ale copilului.
Personalul didactic trebuie så le ofere copiilor posibilitatea de a se implica în luarea deciziilor (la
toate nivelurile de educa†ie) care îi privesc. De asemenea, profesorii trebuie så încurajeze gândirea
democraticå, criticå ßi constructivå.
Cadrele didactice trebuie så respecte ßi så asigure dreptul copilului de a-ßi exprima opinia cu
privire la con†inutul lec†iilor ßi mediul din claså.
Cadrele didactice trebuie så le furnizeze copiilor informa†iile, explica†iile ßi sfaturile necesare, în
func†ie de vârsta ßi de gradul de în†elegere ale acestora, ßi så le permitå så-ßi exprime punctul de
vedere, ideile ßi opiniile.

Art. 23
alin. 3

Cadrele didactice trebuie så respecte ßi så asigure dreptul copiilor de a contesta criteriile ßi
rezultatele evaluårilor ßi de a se adresa conducerii institu†iei de învå†åmânt cu privire la acest
aspect. În acelaßi timp, profesorii trebuie så explice ßi så stabileascå împreunå cu copiii ßi limitele
acestui drept.

Art. 48
alin. 3

Copilul trebuie så aibå posibilitatea de a-ßi exprima opinia ßi de a fi ascultat atunci când se discutå
luarea unei måsuri disciplinare, cum ar fi exmatricularea.
Cadrele didactice trebuie så încurajeze func†ionarea consiliului elevilor stimulând participarea
copiilor la acest consiliu ßi organizarea de alegeri democratice.
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DREPTUL LA EDUCAˇIE

Art. 28, 29

Art. 47,
48

Art. 28
alin. 2

Art. 28,
Art. 48
alin. 2,
Art. 90

Art. 5, 18

Art. 5, 31,
32, 44

Cadrele didactice trebuie så asigure respectarea dreptului copilului la educa†ie prin:
< adaptarea programei, metodelor de predare ßi modalitå†ii în care este conduså clasa la
diversitatea de copii din claså;
< asigurarea unei implicåri active a fiecårui copil în procesul de instruire ßi crearea unui mediu
stimulant de învå†are la ßcoalå. În acest fel se poate preveni abandonul ßcolar;
< organizarea de cursuri speciale de pregåtire pentru copiii care nu pot råspunde cerin†elor
programei ßcolare na†ionale, pentru a preveni intrarea acestora prematurå pe pia†a muncii sau,
dupå caz, transmiterea unor asemenea solicitåri cåtre inspectoratul ßcolar.
Cadrele didactice trebuie så se asigure cå educa†ia furnizatå nu se limiteazå la transmiterea de
cunoßtin†e ßi cå aceasta cuprinde ßi formarea de aptitudini pentru via†å, cum ar fi: gândirea criticå,
abilitå†i de solu†ionare a problemelor, capacitatea de a lua decizii echilibrate ßi de a avea un stil
sånåtos de via†å, de a deveni o persoanå tolerantå, care respectå drepturile celorlal†i oameni ßi
alte capacitå†i care oferå copiilor instrumentele necesare så îßi atingå poten†ialul ßi så-ßi optimizeze
ßansele de reußitå în via†å.
Cadrele didactice trebuie så cunoascå Conven†ia ONU cu privire la drepturile copilului ßi Legea
nr. 272/2004 ßi trebuie så includå formarea cu privire la drepturile copilului în cursurile ßcolare.
Aceßtia trebuie så organizeze cursuri ßi activitå†i specifice cu privire la drepturile copiilor ßi trebuie
så includå aceste drepturi ßi în alte cursuri pe care le predau. Mai mult, cadrele didactice trebuie så
îßi adapteze ac†iunile ßi atitudinea la spiritul legisla†iei privind drepturile copilului.
Învå†åtorul/Dirigintele joacå un rol important în educa†ia cu privire la drepturile copilului.
Cadrele didactice trebuie så se asigure cå disciplina ßcolarå este administratå într-o modalitate
conformå cu demnitatea umanå a copilului ßi în conformitate cu drepturile copilului, nefiind permise
sub nici un motiv pedepsele fizice ori acelea care se aflå în legåturå cu dezvoltarea fizicå, psihicå
sau care afecteazå starea emo†ionalå a copilului. Astfel,
< pedepsele corporale în cadrul procesului instructiv-educativ sunt interzise;
< nu sunt permise agresiunea verbalå ßi umilirea în public;
< måsurile de disciplinå nu trebuie så aducå atingere dreptului copilului de a påstra legåtura
cu pårin†ii. În ßcolile cu internat, de exemplu, copiilor nu li se poate interzice så le telefoneze
pårin†ilor sau så plece acaså la sfârßitul såptåmânii. De asemenea, nu trebuie impuse måsuri
care ar putea împiedica copilul så participe la activitå†ile legate de cultura sa ori så utilizeze
limba sa maternå; måsurile care ar putea împiedica exercitarea drepturilor la participare ßi
exercitarea dreptului la odihnå sau timp liber.
< måsurile disciplinare trebuie så fie graduale: un copil nu va fi, de exemplu, exmatriculat automat
atunci când s-a comportat necorespunzåtor.
Måsurile de disciplinå nu trebuie så fie discriminatorii: comportamentelor similare trebuie så
li se råspundå cu måsuri similare. Cu toate acestea, måsurile ar trebui adaptate ßi în func†ie de
sensibilitatea fiecårui copil.
COOPERAREA CU FAMILIA
Pårin†ii sunt principalii responsabili pentru creßterea ßi asigurarea dezvoltårii copilului.
De aceea, cadrele didactice trebuie så încerce så implice pårin†ii în via†a ßcolarå a copiilor lor. Ícolile
care îi considerå pe pårin†i parteneri ai ßcolii func†ioneazå, de obicei, mai bine decât celelalte.
De asemenea, profesorii trebuie så stabileascå legåtura cu pårin†ii, så îi în†eleagå ßi så construiascå
o rela†ie de încredere cu aceßtia.

46

Rolul ßi responsabililtå†ile personalului didactic în protec†ia ßi promovarea drepturilor copilului

5

Cadrele didactice trebuie så îi sprijine pe pårin†i ßi så îi informeze cu privire la dezvoltarea copilului
lor. Acest lucru se poate realiza astfel:
< încercând så îi convingå pe pårin†i så îßi înscrie copiii la ßcoalå;
< informându-i pe pårin†i în cazul în care copilul lor absenteazå sau are probleme la ßcoalå;
< încercând så îi convingå pe pårin†i cå nu e bine ca fetele så se cåsåtoreascå, iar dacå
totußi acest lucru se întâmplå, cå fetele nu trebuie så abandoneze ßcoala; dacå o fatå este
însårcinatå, profesorul trebuie så o sfåtuiascå despre posibilitå†ile pe care le are, iar dacå
este minorå, trebuie implica†i pårin†ii pentru a gåsi solu†ia cea mai bunå. Dacå adolescentele
însårcinate inten†ioneazå så îßi dea consim†åmântul pentru adop†ie, profesorul trebuie så
consilieze/sfåtuiascå adolescenta respectivå så se adreseze Serviciului public de asisten†å
socialå sau Direc†iei generale de asisten†å socialå ßi protec†ia copilului;
< îndrumând familiile cu dificultå†i cåtre Serviciul public de asisten†å socialå;
< cooperând cu Serviciul public de asisten†å socialå, dacå acesta solicitå informa†ii cu privire la
sånåtatea, dezvoltarea fizicå ßi educa†ia copilului.
Art. 31

Art. 48
alin. 1
lit. e
Art. 49

Art. 19,
32-36, 39

Art.
85-99

DREPTUL LA ODIHNÅ ÍI VACANˇÅ

Cadrele didactice trebuie så faciliteze respectarea dreptului copiilor la odihnå ßi vacan†å,
asigurându-se cå aceßtia dispun de timp liber suficient, de exemplu:
< incluzând un numår suficient de recrea†ii ßi activitå†i extracurriculare;
< oferind posibilitatea ca aceßtia så îßi petreacå recrea†iile într-o manierå atractivå: profesorii
trebuie så invite copiii så se joace în timpul recrea†iilor, fårå så îi for†eze. Acest lucru poate fi
realizat pe rând de profesorii care råspund de organizarea activitå†ilor în timpul recrea†iilor;
< organizând activitå†ile de învå†are ßi temele pentru acaså în aßa fel încât acestea så nu solicite
un volum de muncå excesiv;
< încercând så încurajeze copiii så ia parte la activitå†i culturale, cum ar fi lectura, vizionarea unor
filme interesante care au legåturå cu ce au citit ßi vizitarea unor muzee;
< organizând activitå†i extraßcolare: concursuri, excursii, tabere, proiecte, spectacole etc.
DREPTUL DE A FI PROTEJAT ÎMPOTRIVA ABUZULUI, EXPLOATÅRII ÍI NEGLIJÅRII
Cadrele didactice trebuie så asigure respectarea dreptului copilului de a fi protejat împotriva
oricåror forme de violen†å, abuz, rele tratamente sau neglijen†å:
< dacå au suspiciuni în legåturå cu existen†a unei situa†ii de abuz sau de neglijare a unui copil,
acestea trebuie så sesizeze imediat Serviciul public de asisten†å socialå sau Direc†ia generalå
de asisten†å socialå ßi protec†ia copilului;

Art. 48
alin. 4,
Art. 85
alin. 3,
Art. 91
alin. 1

< trebuie så colaboreze cu reprezentan†ii Direc†iei generale de asisten†å socialå ßi protec†ia
copilului ßi så ofere toate informa†iile necesare pentru solu†ionarea sesizårilor;

Art. 94
alin. 1

< trebuie så fie conßtien†i de situa†ia ßi sensibilitatea specialå a copilului abuzat sau neglijat ßi så
contribuie la readaptarea fizicå ßi psihologicå ßi reintegrarea socialå:
- så sprijine copilul så interac†ioneze cu ceilal†i copii din claså;
- så se concentreze asupra poten†ialului copilului;
- så fie deschis fa†å de nevoile copilului respectiv ßi så fie protector (într-o måsurå adecvatå).

Art. 86

MUNCA COPILULUI

Art. 32

Art. 87

Cadrele didactice trebuie så contribuie la respectarea dreptului copilului de a fi protejat împotriva
exploatårii, ßi nu de a nu fi constrâns la o muncå ce comportå un risc poten†ial sau care este
susceptibilå så îi compromitå educa†ia ori så îi dåuneze sånåtå†ii sau dezvoltårii sale fizice, mentale,
spirituale, morale ori sociale.
Profesorii trebuie så ia legåtura cu pårin†ii atunci când copiii lipsesc de la ßcoalå pentru a munci.
Profesorii trebuie så îi încurajeze pe pårin†i så îßi trimitå copiii la ßcoalå ßi så le explice de ce este
important acest lucru. De asemenea, aceßtia îi pot informa pe pårin†i cå existå ßi alte resurse pentru
a depåßi dificultå†ile materiale ale familiei.
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Cadrele didactice trebuie så sesizeze de îndatå Serviciul public de asisten†å socialå în cazul în
care elevii se sustrag procesului de învå†åmânt, desfåßurând munci cu nerespectarea legii. În astfel
de situa†ii, Serviciul public de asisten†å socialå, împreunå cu inspectoratele ßcolare jude†ene ßi
celelalte institu†ii publice de resort, trebuie så ia måsuri în vederea reintegrårii ßcolare a copilului.

Art. 87
alin. 3

Cadrele didactice trebuie så contribuie la prevenirea abandonului ßcolar din motive economice,
solicitând inspectoratelor ßcolare ßi ßcolilor luarea unor måsuri de acordare a unor servicii sociale în
mediul ßcolar, cum sunt: hranå, rechizite, transport ßi altele asemenea

Art. 48
alin. 1
lit. f

PROTECˇIA ÎMPOTRIVA CONSUMULUI DE DROGURI

Art. 33

Art. 88

Cadrele didactice trebuie så asigure respectarea dreptului copilului de a fi protejat împotriva folosirii
ilicite de stupefiante ßi substan†e psihotrope, introducând acest subiect în programa ßcolarå.
Profesorii trebuie så îi informeze pe copii cu privire la consecin†ele consumului de droguri. Acest
lucru se poate realiza prin includerea acestei tematici în cadrul orelor de dirigen†ie. Profesorii pot
invita un specialist så participe la aceste cursuri.
Copiii din claså care deja consumå droguri trebuie conßtientiza†i cu privire la efectele pe care le
au drogurile asupra comportamentului. De asemenea, profesorii trebuie så îi îndrume pe copilul
respectiv ßi pe pårin†ii acestuia spre serviciile specializate.
Când existå suspiciunea de trafic de droguri în ßcoalå, profesorii trebuie så fie proactivi ßi så notifice
autoritå†ile competente.

Recomandåri pentru ac†iunile cadrelor didactice
1. Lucrul în re†ea
Este important ca personalul didactic så coopereze cu al†i specialißti din cadrul ßcolii ßi din afara ei,
implicând în activitå†i cadre medicale, poli†ißti ßi asisten†i sociali (de exemplu, invitând specialißti din
domeniul sånåtå†ii så †inå o prelegere cu privire la educa†ia sexualå sau poli†ißti care så †inå o prelegere
cu privire la prevenirea accidentelor rutiere, traficului de persoane, exploatårii sexuale etc.).
2. Informare
Este important ca profesorii så aibå cunoßtin†e bune despre jude†/sector ßi despre sistemul de
protec†ie a copilului din jude†ul/sectorul în care lucreazå. Aceßtia trebuie så cunoascå serviciile
sociale disponibile pårin†ilor ßi copiilor din jude†ul/sectorul respectiv.
3. Responsabilizarea pårin†ilor
Cadrele didactice trebuie så îßi asume un rol activ în responsabilizarea pårin†ilor cu privire la
obliga†iile, drepturile ßi responsabilitå†ile fa†å de copiii lor, stabilind cu aceßtia o rela†ie constructivå,
de încredere ßi respect reciproc.

48

Rolul ßi responsabililtå†ile personalului didactic în protec†ia ßi promovarea drepturilor copilului

6

6. Nediscriminarea
Profesorii reprezintå modele pentru ac†iunile antidiscriminatorii din ßcoli.
Promovarea respectului, în†elegerii ßi toleran†ei creeazå un mediu adecvat de
învå†are.

6.1. Nediscriminarea ßi exemple de discriminare
Conform principiului nediscriminårii, to†i copiii trebuie så se bucure de drepturile lor,
fårå nici o distinc†ie. Ícoala ßi cadrele didactice nu trebuie så trateze copiii diferen†iat,
în func†ie de culoare, sex, limbå, religie, opinii politice sau de altå naturå, na†ionalitate,
apartenen†å etnicå sau origine socialå, situa†ie materialå, dizabilitate, statutul la naßtere
sau statutul dobândit al copilului ori al pårin†ilor sau reprezentan†ilor legali ai acestuia.
Se întâmplå de multe ori ca unii copii så fie totußi trata†i în mod diferit la ßcoalå,
din cauza unuia sau altuia din aceste motive. Cei care discrimineazå pot fi, în egalå
måsurå, profesorii, elevii sau pårin†ii elevilor. Aceßtia încadreazå unele categorii de copii
în nißte stereotipuri, pe care le aplicå tuturor copiilor din categoria respectivå, fårå a
evalua copilul individual. Stereotipurile s-au transformat, prin urmare, în prejudecå†i,
care reprezintå exemple de gândire automatå, generatoare ale unor atitudini negative
ulterioare ßi comportamente diferen†iate, bazate pe o asemenea gândire.
Stereotip
„Copiii romi se cåsåtoresc de mici ßi abandoneazå ßcoala.”
Prejudecå†ile duc, adeseori, la stigmatizare, iar oamenii stigmatiza†i devin mai ußor
†inte ale unui tratament discriminatoriu.
Stigmatizarea
„Nu vrem ca acest copil så se joace cu noi, pentru cå are SIDA.”
Urmåtoarele categorii de copii sunt adeseori stigmatizate ßi, astfel, discriminate.
1.

Copiii care provin din familiile sårace

Un båiat este adeseori necåjit de colegi pentru cå poartå haine vechi.
2.

Copiii care apar†in minoritå†ilor etnice, rasiale sau lingvistice

Uneori, copiii romi nu sunt înscrißi în ßcolile obißnuite, fiind trimißi la ßcolile speciale.
3.

Copiii cu dizabilitå†i
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Un copil într-un scaun cu rotile care nu poate intra în ßcoalå, pentru cå nu existå
rampå la intrare.
4. Copiii suferinzi de boli cronice, contagioase sau incurabile (sifilis, TBC, HIV/SIDA,
cancer)
Copiii dintr-o ßcoalå refuzå så stea la maså lângå un copil care are HIV/SIDA.
5. Copiii cu pårin†i necåsåtori†i (pårin†i divor†a†i, familii monoparentale, pårin†i în
închisoare, copiii din afara cåsåtoriei sau din cupluri necåsåtorite)
Un copil nu vrea så-l aibå coleg de bancå pe un altul al cårui tatå se aflå în închisoare.
6. Copiii separa†i de pårin†ii lor (pentru care s-a luat o måsurå de protec†ie specialå,
ai cåror pårin†i sunt pleca†i în stråinåtate pentru perioade mai lungi de timp etc.)
Un profesor †ipå la o fatå care a deranjat clasa: „Fii cuminte! Eßti insuportabilå de când
maicå-ta a plecat la muncå în Spania ßi te-a låsat de capul tåu”.
7.

Copiii care au såvârßit o infrac†iune

Ícoala a refuzat så înscrie un båiat care a fost cercetat pentru furt.
Copiii sunt adeseori trata†i în mod diferit chiar fårå så se observe. Trebuie så se acorde
aten†ie în special acestor forme de discriminare ascunså.
Un profesor care are copii favori†i în claså nu îi trateazå, de fapt, pe to†i copiii în acelaßi
fel ßi discrimineazå restul clasei.
Un profesor care nu agreeazå un anumit un copil ßi îl izoleazå în mod constant în
ultima bancå nu trateazå acest copil în mod echitabil.
Astfel, în principiu, to†i copiii ar trebui trata†i în acelaßi fel. Dar pentru a asigura aceleaßi
oportunitå†i pentru to†i copiii, unii dintre ei necesitå o serie de måsuri speciale ßi trebuie
trata†i într-un mod special. Copiilor cu dizabilitå†i, de exemplu, trebuie så li se ofere aceeaßi
posibilitate de a-ßi realiza dreptul la educa†ie ßi de a se bucura de un nivel de trai adecvat.
Conducerea ßcolii trebuie så se asigure cå intrårile în ßcoalå sunt accesibile, iar clasele
în care înva†å copii cu dizabilitå†i fizice sunt situate la parter ßi nu au praguri la intrare.
Discriminarea copiilor are consecin†e multiple. Discriminarea restric†ioneazå mult
posibilitå†ile ßi genereazå durere ßi suferin†å psihologicå. Adeseori, copiii discrimina†i
sunt expußi såråciei. Copiii cårora li s-a refuzat accesul la educa†ie de calitate riscå så
devinå adul†i care câßtigå pu†ini bani. De asemenea, discriminarea poate genera o serie
de tulburåri ale organismului, precum dureri de piept, probleme de stomac, dureri de cap
ßi insomnii. Copiii care sunt obiectul prejudecå†ii ßi discriminårii în societate întâmpinå
greutå†i în privin†a accesului la asisten†a medicalå ßi la alte tipuri de servicii sociale ßi, de
aceea, au mai multe probleme de sånåtate ßi psihologice decât colegii lor.
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Existå, deci, destule motive pentru a lupta împotriva tuturor practicilor discriminatorii
din ßcoalå, din claså sau din afara ei, care sunt perpetuate de conducerea ßcolii, de
cadrele didactice sau de copiii înßißi. Ícoala trebuie så aibå o politicå nediscriminatorie
ßi så nu refuze accesul la ßcoalå în mod nejustificat.

6.2. Ce pot face cadrele didactice pentru combaterea discriminårii?
Cadrele didactice trebuie så creeze un mediu adecvat de învå†are pentru to†i copiii
ßi så încurajeze toleran†a ßi respectarea drepturilor omului, astfel încât copiii så nu fie
discrimina†i, indiferent de statutul lor sau al pårin†ilor lor, de situa†iile sau nevoile lor
specifice. Aßa cum am men†ionat anterior, oamenii pot discrimina în diferite moduri,
uneori fårå så-ßi dea seama sau fårå rea inten†ie. Cadrele didactice trebuie så ofere
modele de comportament în acest sens, de exemplu neridiculizând un copil care este
supraponderal sau intervenind atunci când colegii râd de un copil din cauza originii sale
etnice, a pårului såu roßu sau din alt motiv.
Iatå câteva exemple privind modul în care ar trebui så ac†ioneze cadrele didactice
pentru a combate discriminarea:
< tratând fiecare elev ca pe o individualitate ßi respectându-l pentru ceea ce este;
< evitând utilizarea unor exemple discriminatorii;
< identificând stereotipurile ßi prejudecå†ile proprii;
< încurajând to†i elevii så participe la discu†iile din claså;
< reevaluându-ßi metodele de predare ßi adaptându-le astfel încât så poatå participa
to†i elevii;
< luând atitudine când un elev face o remarcå discriminatorie, chiar dacå aceasta
este spuså în glumå;
< întâlnindu-se cu elevii în recrea†ii, într-un cadru mai pu†in oficial, ßi observând dacå
unii copii sunt izola†i de ceilal†i într-un mod discriminatoriu;
< stabilind reguli împreunå cu clasa cu privire la interac†iune ßi respect reciproc,
astfel încât nimeni så nu råmânå izolat.
Ministerul Educa†iei ßi Cercetårii a derulat diferite programe pentru asigurarea calitå†ii
învå†åmântului în zonele rurale ßi dezavantajate, pentru grupurile minoritare ßi pentru
copiii cu nevoi educa†ionale speciale sau afla†i în situa†ii dificile, în vederea asigurårii
unei educa†ii incluzive ßi a accesului nediscriminatoriu la educa†ie pentru aceßti copii.
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Exemple de bunå practicå
România
Mediatorii ßcolari
Pentru a îmbunåtå†i calitatea învå†åmântului, pentru a deschide ßcolile cåtre comunitate
ßi pentru a diminua abandonul ßcolar ßi absenteismul în rândul comunitå†ilor de romi,
Ministerul Educa†iei ßi Cercetårii a introdus o nouå profesie în Codul Ocupa†iilor din
România. Mediatorii ßcolari reprezintå o categorie profesionalå nouå, care asigurå
rela†ia dintre ßcoalå ßi comunitatea romå.
Atribu†iile mediatorilor ßcolari sunt:
< så sprijine ßi så contribuie la frecventarea ßcolii de cåtre copiii romi, la toate nivelurile;
< så organizeze întâlniri cu pårin†ii romi;
< så colaboreze cu organiza†iile neguvernamentale de romi sau altele;
< så furnizeze datele necesare pentru elaborarea proiectelor ßi a statisticilor corecte
privind popula†ia ßcolarå;
< så identifice poten†ialii profesori romi (absolven†ii de liceu romi, studen†ii romi cu
rezultate ßcolare bune);
< så raporteze ßi så medieze conflictele din cadrul ßi din afara comunitå†ii;
< så prezinte presei informa†ii privind educa†ia popula†iei rome;
< så încurajeze implicarea pårin†ilor în educa†ia copiilor lor ßi în via†a lor ßcolarå;
< så semnaleze autoritå†ilor toate aspectele privind comunitatea în vederea stimulårii
autoritå†ilor în gåsirea de solu†ii pentru aspectele respective.
Spania
„Pune-te în locul meu!”
Cu prilejul Anului European al Persoanelor cu Dizabilitå†i (2003), un învå†åtor ßi elevii
såi din clasa a II-a au elaborat un program menit så conducå la acceptarea diversitå†ii
ßi a persoanleor cu dizabilitå†i motorii, fizice ßi senzoriale. Ei s-au gândit cå, pentru a
în†elege via†a zilnicå a acestor persoane, trebuie så încerce så se punå în locul lor.
În acest scop, s-au informat despre diferitele dizabilitå†i, despre limbajul semnelor, au
fåcut cumpåråturi într-un supermarket lega†i la ochi.
Astfel, ei au învå†at despre drepturile ßi libertå†ile fundamentale, exercitarea toleran†ei,
respingerea oricårui tip de discriminare ßi respectul pentru diferen†e. Profesorii ßi elevii
au ajuns så cunoascå dificultå†ile pe care le întâmpinå persoanele cu dizabilitå†i în
via†a personalå ßi socialå ßi au putut så facå recomandåri pentru a îmbunåtå†i calitatea
vie†ii persoanelor cu dizabilitå†i.
În timpul proiectului, profesorii au activat ca ghizi, pentru a facilita apropierea elevilor
de lumea persoanelor cu dizabilitå†i, ßi au pus accentul pe integrarea anumitor
aspecte, stabilind rela†ii între cunoßtin†ele ßi experien†a anterioare ßi con†inutul nou
introdus. Profesorii ßi-au propus ca procesul de instruire a copiilor din claså så fie
func†ional ßi så le ofere posibilitatea de a pune în practicå cunoßtin†ele acumulate. În
consecin†å, au organizat cu elevii jocuri ßi sporturi adaptate.
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7. Drepturile de participare ale copiilor
Copiii trebuie asculta†i ßi punctele lor de vedere trebuie luate în considerare.
Asta nu înseamnå cå trebuie urmate în mod automat. Înså, dacå opiniile
lor nu sunt luate în considerare, trebuie så li se explice de ce.

7.1. Care sunt drepturile de participare ale copiilor?
Participarea copiilor la luarea deciziilor ce le afecteazå via†a este un drept
fundamental, garantat de articolul 12 al Conven†iei ONU cu privire la drepturile copilului
ßi de articolul 24 al Legii nr. 272/2004. Acest drept înseamnå cå to†i copiii au dreptul
så-ßi exprime punctele de vedere în toate problemele ce îi afecteazå, în cadrul familiei,
la nivelul comunitå†ii locale, la ßcoalå, ßi chiar la nivel politic na†ional. Adul†ii trebuie så
ia în considerare ßi så acorde importan†a cuvenitå pårerilor copiilor, în concordan†å cu
vârsta ßi maturitatea acestora. Astfel, copiii au dreptul så se implice activ în societate ßi
så participe la luarea deciziilor care îi pot afecta în mod direct. Au dreptul så se opunå
violårii drepturilor lor ßi pot încerca så facå ceva pentru aplicarea acestora.
În termeni legali, participarea nu este un singur drept, ci o sumå de mai multe drepturi,
aßa cum se poate observa mai jos.
Drepturile de participare ale copiilor

Conven†ia ONU
cu privire la
drepturile copilului

Legea nr.
272/2004

Ascultarea opiniei copilului ßi luarea în
considerare a acesteia
Dreptul de a fi informat asupra consecin†elor pe
care opinia sa le poate avea

Articolul 12

Articolele
6 (h) ßi 24

Dreptul la libertatea de exprimare

Articolul 13

Articolul 23

Dreptul la libertatea de gândire, de conßtiin†å
ßi de religie

Articolul 14

Articolul 25

Dreptul la libera asociere ßi dreptul de întrunire
paßnicå

Articolul 15

Articolul 26

Capacitå†ile în continuå dezvoltare ale copilului,
ca bazå a modului de îndrumare ßi orientare de
cåtre pårin†i

Articolul 5

Articolul
30 (2)
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7.2. De ce este important så ascultåm copiii?
Permi†ându-le copiilor så participe în toate aspectele ce le afecteazå via†a, putem
ob†ine urmåtoarele rezultate:
< copiii vor cåpåta siguran†å de sine ßi vor fi capabili så-ßi asume responsabilitatea
pentru propria via†å;
< copiii vor fi mai bine proteja†i împotriva abuzurilor ßi a violen†ei, aceste fenomene
ießind mai ußor la ivealå atunci când copiii ßtiu cum så le facå fa†å ßi au la îndemânå
mecanismele necesare;
< societatea democraticå va fi întåritå, deoarece doar în momentul în care copiilor
li se aratå respect fa†å de propriile opinii aceßtia încep så descopere importan†a
respectårii pårerilor altora. În acest fel, ei încep så în†eleagå procesele ßi valorile
proprii democra†iei, fapt ce ar trebui så contribuie la crearea unei societå†i mai
tolerante, capabile så lupte împotriva unor fenomene precum rasismul sau alte
forme de discriminare;
< la nivelul societå†ii în ansamblu deciziile care se iau sunt mai bune atunci când se
au în vedere efectele acestor decizii asupra copiilor.

7.3. Care sunt activitå†ile la care pot participa copiii ßi de la ce vârstå?
Copiii trebuie så aibå posibilitatea de a-ßi exprima propriile opinii privitoare la toate
aspectele care le afecteazå via†a, cum sunt deciziile care privesc educa†ia, felul în care
sunt îngriji†i ßi crescu†i în familie, procedurile în cazul comiterii unor infrac†iuni, precum ßi
deciziile ce privesc plasamentul, adop†ia sau încredin†area copilului.
La ßcoalå, copiii pot participa la organizarea activitå†ilor din claså sau din afara
acesteia. Ei pot avea un cuvânt de spus cu privire la regulamentul clasei, con†inutul
cursurilor ßi modalitå†ile de predare, dar ßi în ceea ce priveßte stabilirea regulilor pe
terenul de joacå, organizarea petrecerilor ßcolare sau a excursiilor.
Posibilitatea copiilor de a participa la luarea deciziilor depinde de capacitå†ile
acestora. Capacitatea depinde de vârstå ßi de maturitatea copilului, dar ßi de elemente
de conjuncturå. Pe måsurå ce creßte, copilul începe så aibå nevoi legate de participare
ßi devine din ce în ce mai capabil så-ßi formeze propriile opinii. A nu se în†elege, înså,
cå aceste drepturi le sunt refuzate celor mici. Dimpotrivå, ei simt, de asemenea, nevoia
ßi au capacitatea de a participa.
Cei mici ca exper†i
La ßcoala elementarå Overijse din Belgia erau programate så înceapå nißte lucråri
de construc†ie. Înainte de a le începe, elevii au fost întreba†i dacå au vreo sugestie.
Cei mici au solicitat ca balustradele så fie mai joase. Balustradele de la vechea scarå
erau prea înalte pentru ei, astfel cå elevii mai mari îi împingeau de pe scåri pe cei mici.
Opinia celor mici a fost luatå în considerare: noile scåri au balustrade mai joase. Este
greu de crezut cå adul†ii ar fi putut identifica singuri aceastå problemå.

7.4. Pot fi obliga†i copiii så participe?
Nu. Copiii au dreptul de a participa, dar nu ßi obliga†ia de a o face. Ei nu sunt obliga†i
så îßi exprime opiniile, dacå nu doresc sau nu sunt interesa†i så o facå. Copiii nu trebuie,
de asemenea, så fie supußi nici unei presiuni, constrângeri sau influen†e care i-ar
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putea împiedica så îßi exprime în mod liber opiniile sau ar putea duce la manipularea
sentimentelor lor. Adul†ii trebuie så asigure cadrul adecvat care så faciliteze exercitarea
liberå a acestui drept. Aßadar, adul†ii trebuie så caute un echilibru între a-i låsa pe
copii så-ßi exprime opiniile fårå a interveni ßi a le oferi o îndrumare pertinentå.

7.5. Cum pot facilita cadrele didactice participarea copiilor?
Participarea copiilor poate fi realizatå dacå li se då posibilitatea de a-ßi forma ßi
de a-ßi exprima opinia. Cadrele didactice, înså, trebuie så stabileascå ßi condi†iile de
participare. În acest scop, copiilor trebuie så le fie oferite informa†iile necesare privind
diferitele op†iuni ßi alternative, precum ßi consecin†ele acestora. Fårå a fi manipulator,
profesorul trebuie så asigure orientarea, îndrumarea sau consilierea adecvatå pentru
copil, astfel încât acesta så îßi asume din ce în ce mai multe responsabilitå†i, så devinå
activ, tolerant ßi så aibå o gândire democraticå.
Cadrele didactice trebuie så încurajeze participarea copiilor în activitå†ile zilnice din
claså ßi din ßcoalå. Ei pot realiza acest lucru în diverse feluri:
<

<

Cadrele didactice îi pot implica pe copii în dezbateri cu privire la toate aspectele
care îi privesc. De exemplu, pot organiza în claså o discu†ie cu privire la situa†ia
unui copil care a fost implicat într-un accident rutier sau pot face planuri despre
cum så se reorganizeze terenul de joacå sau despre redecorarea clasei. Profesorii
nu trebuie så aßtepte de la copii så aducå subiectul în discu†ie, ci så o ini†ieze ei
înßißi. Dupå o vreme, copiii vor discuta mult mai spontan despre anumite lucruri ßi
vor lua legåtura cu profesorii când au o problemå.
Profesorii le pot cere pårerea copiilor în diverse moduri: pot deschide o discu†ie în
claså, le pot solicita så facå o schi†å cu privire la un anumit subiect, så discute o temå
în grupuri mici, så aßeze o cutie de sugestii în claså etc. De asemenea, nu trebuie så
uite så îi asculte ßi pe cei mai mici. Íi ei pot avea idei, adecvate vârstei lor.

În clasa I, doamna învå†åtoare i-a întrebat pe copii dacå au propuneri pentru a face
clasa mai atractivå. Una dintre propuneri a fost så li se permitå pårin†ilor så viziteze
clasa o datå pe såptåmânå, astfel încât så le poatå aråta acestora ce fac ei la ßcoalå.
Propunerea e tipicå pentru vârsta lor ßi, probabil, nu vor mai dori acest lucru atunci
când vor ajunge la liceu.
De asemenea, au descoperit împreunå o nouå modalitate de a cere cuvântul în claså,
atunci când aveau de rezolvat un exerci†iu sau desfåßurau activitå†i individuale.
Regula ridicatului mâinii nu func†iona prea bine. Copiilor li se pårea obositor så stai
atât timp cu mâna ridicatå în aer, iar cei care încercau så atragå aten†ia strigând
„...doamna, doamna!” deranjau ora. Ei au gåsit urmåtoarea solu†ie: fiecare copil a
pictat o sticlå în mai multe culori: o parte verde, una portocalie ßi una roßie. Fiecare
culoare avea un cod. Verde însemna: „Nu am nevoie de ajutor, totul este în regulå”.
Portocaliu: „Mi-ar prinde bine pu†in ajutor, dar nu este aßa de urgent”. Roßu: „Am
nevoie de ajutor acum”. Culoarea care era îndreptatå spre partea din fa†å a clasei
indica dacå elevul avea nevoie de ajutor sau nu. Sistemul a func†ionat foarte bine. Atât
doamna învå†åtoare, cât ßi elevii såi s-au declarat mul†umi†i ßi în claså era linißte.
<

Cadrele didactice trebuie så poatå învå†a din opiniile copiilor, så în†eleagå ßi så ia
în considerare punctul lor de vedere. În acelaßi timp, trebuie så vrea så-ßi schimbe
propriile opinii ßi så le adapteze la ideile copiilor.
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<

Profesorii trebuie så încerce så discute regulile interne ale clasei. Împreunå cu
copiii, ei pot conveni asupra modului în care så se abordeze ßi så se asculte
reciproc, asupra modului de a cere cuvântul în claså ßi de a reac†iona unii fa†å
de ceilal†i. Este important så se acorde suficient timp ßi aten†ie acestor discu†ii. În
acest fel, to†i copiii vor fi implica†i în stabilirea regulilor. La sfârßit, concluziile trebuie
så fie clare pentru to†i. Regulile trebuie afißate, de exemplu, la „Gazeta de perete a
clasei”, în scris sau cu ajutorul figurilor sau pictogramelor, care sunt mai adecvate
pentru copiii mai mici. Se recomandå ca aceste acorduri så fie prezentate într-un
mod agreabil, care så-i ajute pe copii så-ßi aminteascå ce au convenit.

Doamna dirigintå ßi copiii
< discutå regulile interne ale clasei (cum ar fi oprirea telefoanelor mobile ßi
punctualitatea la cursuri) ßi stabilesc modalitå†ile de solu†ionare a conflictelor;
< discutå despre organizarea excursiilor;
< scriu o adreså cåtre administra†ia localå pentru a-i solicita så ia måsuri de siguran†å
a traficului în fa†a ßcolii;
< stabilesc tematica orelor de dirigen†ie;
< se consultå cu profesorul de sport ßi alcåtuiesc programul meciurilor din cadrul
campionatului de fotbal al ßcolii.
<

<

<

<
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Cadrele didactice trebuie så îi încurajeze pe copii så medieze conflictele. Existå
sisteme în care elevii pot alege un profesor sau un elev mai mare cåruia så i se
adreseze când au o problemå (un fel de „înger påzitor”). Profesorii pot sprijini
înfiin†area unui astfel de sistem în ßcoala lor. O altå modalitate de a-i face pe copii
så-ßi rezolve problemele constå în a-i invita pe reprezentan†ii elevilor så facå parte
din consiliul elevilor ßi så îßi asume un rol de conducere ca mediatori.
Construirea unei rela†ii bazate pe încredere reciprocå între copii ßi adul†i este vitalå
pentru o participare veritabilå a copiilor. Din acest punct de vedere, e necesarå o
schimbare a atitudinii fa†å de copii. Profesorii trebuie så încerce så reducå „distan†a”
dintre ei ßi copii. De exemplu, pentru copiii mai mici, de pânå la 12 ani, poate fi
important så li se permitå så se adreseze învå†åtorilor pe numele mic. Acest lucru îi
apropie pe copii, fårå a reduce autoritatea profesorilor. Este o practicå de succes
în multe state din Europa. Profesorii trebuie så încerce så îi implice pe copiii mai
timizi, invitându-i direct så spunå ce gândesc despre un anumit subiect.
Cadrele didactice trebuie så îi informeze pe copii cu privire la importan†a ßi
func†ionarea consiliului de elevi. Profesorii îi pot încuraja pe copii så înfiin†eze
un ziar al ßcolii sau så scrie articole pentru acesta. Ziarul ßcolii poate publica
acordurile dintre elevi ßi profesorii lor cu privire, de exemplu, la regulile pe terenul
de joacå, utilizarea instala†iilor sanitare etc.
Profesorii îi pot încuraja pe elevi så participe la Parlamentul elevilor. Cu toate
cå aceste institu†ii nu func†ioneazå în cadrul ßcolii, ele pot avea impact asupra
aspectelor educa†ionale. Acelaßi lucru este valabil ßi pentru alte ini†iative de
participare, cum ar fi participarea copiilor la procesul de raportare cåtre Comitetul
ONU pentru drepturile copilului de la Geneva care monitorizeazå implementarea
Conven†iei ONU cu privire la drepturile copilului.
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Rapoartele cåtre Comitetul ONU pentru drepturile copilului de la Geneva
În decembrie 1998, UNICEF a lansat programul de promovare a drepturilor copiilor la
libertate de exprimare ßi participare denumit „Ce crede†i?”. Programul se bucurå de
mult succes în Belgia. Sub coordonarea Comitetului UNICEF din Belgia, elevii belgieni
ßi-au elaborat propriul lor raport „din umbrå”, pe baza cåruia Comitetul i-a invitat
så ia cuvântul în cadrul grupului de lucru de dinaintea sesiunii. În ceea ce priveßte
învå†åmântul, elevii au solicitat, printre altele, creßterea gradului de participare în ßcoli,
o calitate mai bunå a învå†åmântului ßi un învå†åmânt, într-adevår, gratuit.
Pe data de 1 iunie 2006, cu ocazia Zilei Interna†ionale a Copilului, în România a fost
lansatå ini†iativa Consiliul Copiilor „SPUNE!”. Evenimentul a constat într-o dezbatere
între elevi ßi parlamentari ßi a fost organizat la Palatul Parlamentului, unde copiii au
discutat despre problemele care îi privesc ßi au furnizat solu†ii. Participan†ii au încercat
så identifice împreunå modurile în care pot fi rezolvate aceste probleme, prin implicarea
copiilor în proces. Consiliul Copiilor este un forum care le oferå copiilor posibilitatea
så-ßi exercite dreptul de a-ßi spune pårerea cu privire la aspectele care îi privesc, cât
ßi dreptul de a fi asculta†i. La sfârßitul primului an de func†ionare a consiliului, copiii îßi
vor elabora propriul lor raport, care va fi inclus în raportul pe care Guvernul României
trebuie så îl înainteze în 2007 Comitetului ONU pentru drepturile copilului.
<

Profesorii trebuie så se asigure cå to†i copiii în†eleg de ce e luatå o anumitå decizie,
ßi nu cea pe care, eventual, o preferå ei. În plus, trebuie så arate deschidere, så
discute împreunå cu copiii decizia respectivå ßi så îi facå så în†eleagå cå opiniile
lor nu pot fi urmate din nißte motive clare ßi bine argumentate.

Copiii din clasa a IV-a au propus så participe la luarea deciziei cu privire la destina†ia
excursiei de anul acesta. Învå†åtorul a spus cå acum nu e posibil, cå totul a fost deja
aranjat (autobuz, bilete de intrare, tur de vizitare etc.). Astfel, ei pot participa la luarea
deciziei cu privire la locul ßi modalitatea de a organiza excursia de anul viitor.
Copiii au propus så elimine aglomera†ia de vehicule din fa†a ßcolii, cauzatå de pårin†ii
care îßi iau copiii de la ßcoalå, obligându-i pe aceßtia så opreascå pe cealaltå parte
a stråzii. Conducerea ßcolii le-a explicat copiilor cå aceasta nu e o solu†ie bunå, din
motive de siguran†å, deoarece ar fi trebuit så traverseze printr-un loc periculos pentru
a ajunge la pårin†ii lor. Aceßtia au propus så se înfiin†eze un grup de lucru în care
elevii, pårin†ii, profesorii ßi conducerea ßcolii så gåseascå o solu†ie.
Concluzie
În general, putem spune cå multe ßcoli din întreaga lume le oferå copiilor posibilitå†i
limitate de a învå†a prin dialog ßi participare. Prea pu†ine ßcoli recunosc contribu†ia
copiilor la propria lor instruire ßi sunt de acord cu participarea copiilor la luarea deciziilor
din învå†åmânt, în func†ie de capacitå†ile lor în continuå dezvoltare.
Încå mai existå mul†i profesori care tind så-i considere pe copii nißte receptori
pasivi de cunoßtin†e ßi se tem cå implicarea copiilor în luarea deciziilor le va reduce
posibilitatea de a men†ine disciplina sau suficientå ordine în claså. Totußi, cercetårile ßi
practica aratå cå atunci când copiii sunt respecta†i ßi implica†i în decizii în legåturå cu
via†a ßcolarå, rela†iile dintre ei ßi cadrele didactice se îmbunåtå†esc, la fel ßi rezultatele
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educa†ionale, ceea ce conduce la mai pu†ine conflicte ßi violen†å ßi la un angajament mai
profund fa†å de educa†ie. Copiii pot contribui, aßa cum s-a men†ionat în capitolul anterior
ßi în prezentul capitol, la: elaborarea programei, promovarea modelelor eficiente de
predare, elaborarea regulamentelor ßcolare privind comportamentul, nediscriminarea ßi
nonviolen†a, organizarea ßi petrecerea vacan†ei, aranjarea ßi decorarea clasei, sprijinirea
colegilor de claså, dar ßi la elaborarea politicii educa†ionale.
A promova participarea copiilor la propria lor educa†ie înseamnå, mai întâi, så
elaborezi metode de predare care se bazeazå pe recunoaßterea faptului cå elevii nu
sunt receptori pasivi de cunoßtin†e ßi cå pot învå†a eficient prin solu†ionarea problemelor,
sub îndrumarea profesorilor ßi/sau colaborarea cu colegii lor. Personalul didactic trebuie
så accepte cå fiecare copil este un agent activ în procesul propriu de instruire. Mai mult,
profesorii trebuie så încerce så introducå o practicå mai democraticå în ßcoalå ßi pot
avea o abordare mai cuprinzåtoare atunci când evalueazå competen†ele copiilor. De
exemplu, aptitudinile sociale ßi exercitarea responsabilitå†ii ßi a deciziilor democratice
sunt competen†e importante pe care trebuie så le dezvolte copiii dintr-o ßcoalå ßi dintr-o
societate democraticå pe lângå aptitudinile cognitive.
Înså, când creåm posibilitå†i de participare este important så fim conßtien†i cå
drepturile implicå ßi responsabilitå†i din partea copiilor. Drepturile ßi resposabilitå†ile
reprezintå fundamentul unei ßcoli democratice. Acestea implicå toleran†a ßi respectul
pentru opinia celorlal†i, precum ßi respectul fa†å de limitele celorlal†i – condi†ii care pot fi
învå†ate numai prin dialogul democratic.
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8. Educa†ia cu privire la drepturile omului
Educa†ia cu privire la drepturile omului este educa†ia DESPRE ßi PENTRU
drepturile omului. Într-o ßcoalå democraticå, copiii capåtå aptitudini, cunoßtin†e
ßi atitudini cu privire la drepturile omului.

8.1. Ce este educa†ia cu privire la drepturile omului ßi de ce este
importantå?
Conform Conven†iei ONU cu privire la drepturile copilului (art. 29) ßi Legii nr. 272/2004
(art. 48 alin. 2), educarea copiilor cu privire la drepturile lor ßi la drepturile celorlal†i reprezintå
unul dintre obiectivele educa†iei. Ministerul Educa†iei ßi Cercetårii a integrat în educa†ia
generalå necesitatea de a educa to†i copiii cu privire la drepturile lor. Programa pentru
Educa†ie ßi culturå civicå este elaboratå în spiritul Conven†iei ONU cu privire la drepturile
copilului ßi respectå recomandårile acesteia.
A le preda copiilor despre drepturile omului ßi încålcårile drepturilor omului, cum ar fi
abuzul asupra copiilor, înseamnå a preda despre drepturile omului. Acesta este un proces
continuu ßi ar trebui så aibå loc la toate nivelurile de învå†åmânt. De exemplu, nu este
suficient så distribui textul Conven†iei ONU cu privire la drepturile copilului, ci trebuie ßi så
discu†i, ßi så explici acest subiect în mod periodic.
A-i învå†a pe copii cum så respecte ßi så protejeze drepturile la ßcoalå ßi în cadrul
comunitå†ii înseamnå a pleda pentru drepturile omului. Ceea ce înseamnå cå la promovarea
drepturilor omului, trebuie så contribuie nu numai programa, ci ßi procesele educa†ionale,
metodele pedagogice ßi mediul educa†ional.
În general, se poate spune cå educa†ia cu privire la drepturile omului reprezintå sprijinul
acordat copiilor pentru a în†elege drepturile omului, ale lor ßi ale celorlal†i, ßi pentru a sim†i
cå sunt importan†i ßi trebuie så fie respecta†i ßi apåra†i.
Educa†ia cu privire la drepturile omului le oferå copiilor aptitudinile, cunoßtin†ele ßi
atitudinile de care au nevoie pentru a contribui la o lume fårå încålcåri ale drepturilor omului.
Aptitudinile includ ascultarea celorlal†i, analiza moralå, cooperarea, comunicarea,
solu†ionarea problemelor ßi cercetarea situa†iei de fapt. Aceste aptitudini îi ajutå copii:
< så analizeze lumea înconjuråtoare;
< så în†eleagå cå drepturile omului sunt o modalitate de a le îmbunåtå†i via†a lor ßi via†a
celorlal†i;
< så ac†ioneze pentru protec†ia drepturilor omului.
Cunoßtin†ele despre existen†a documentelor referitoare la drepturile omului ßi con†inutul
acestora, despre faptul cå drepturile sunt universal aplicabile tuturor fiin†elor umane ßi sunt
inalienabile, precum ßi despre consecin†ele încålcårii drepturilor omului, îi ajutå pe copii så
îßi protejeze propriile lor drepturi ßi drepturile altora.
Dobândirea de aptitudini ßi cunoßtin†e conduce la atitudini care decurg din
conßtientizarea mai multor lucruri: cå drepturile omului sunt importante, cå demnitatea
umanå este înnåscutå ßi cå, întotdeauna, cooperarea este mai bunå decât conflictul, cå
suntem responsabili pentru ac†iunile noastre ßi cå putem îmbunåtå†i lumea în care tråim.
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Dispunând de aceste aptitudini, cunoßtin†e ßi atitudini, copiii vor fi pregåti†i pentru
o via†å responsabilå într-o societate liberå ßi democraticå ßi vor fi pregåti†i så lupte
împotriva încålcårii drepturilor lor ßi ale celorlal†i.

8.2. Cum så predåm drepturile omului?
Cea mai bunå modalitate de prevenire a încålcårii drepturilor copiilor constå în
educarea copiilor, astfel încât aceßtia så îßi cunoascå drepturile ßi så le invoce. De
asemenea, cunoaßterea ßi conßtientizarea drepturilor îi vor ajuta så îßi dea seama de
importan†a lor când vor deveni adul†i.
Cadrele didactice se plâng de obicei ßi, de multe ori, au dreptate, cå existå o mul†ime
de aßteptåri de la ßcoalå. În ciuda acestui fapt, profesorii, în calitate de specialißti,
trebuie så în†eleagå cå ßcoala trebuie så îßi schimbe atitudinea fa†å de provocårile din
societatea modernå ßi, implicit, obiectivele ßi obliga†iile sale.
Aståzi este important ßi necesar ca ßcoala så îßi asume roluri ßi obliga†ii noi, pe
care trebuie så le satisfacå pentru a-i pregåti pe copii så devinå cetå†enii unei societå†i
democratice, globalizate, flexibile ßi solicitante.
Într-o societate democraticå ßi, în special, în contextul european, drepturile omului ßi
drepturile copiilor capåtå o valoare însemnatå. Profesorii ßi educatorii trebuie så educe
copiii så tråiascå în aceastå societate.
Cum se poate face acest lucru în mod concret? Considerând ßcoala o organiza†ie
care reproduce modelul societå†ii pe care dorim så o dezvoltåm. În acelaßi timp, ßcoala
este locul în care se oferå acces la cunoaßtere ßi se creeazå cunoaßtere. De aceea, dacå
dorim så introducem drepturile copilului în ßcoalå trebuie så intervenim la trei niveluri:
<
<
<

organizarea ßcolii;
metodele didactice;
con†inutul didactic.

Organizarea ßcolii
Copiii trebuie så participe la organizarea ßcolii într-un mod activ ßi trebuie så îßi asume
responsabilitå†i. Ei nu doar primesc drepturi, ci trebuie så le ßi practice. Ícoala trebuie
så considere copilul o fiin†å competentå, capabilå så ia decizii, så solu†ioneze probleme
ßi conflicte, iar procesul de învå†are trebuie organizat astfel încât så le permitå så facå
aceste lucruri.
Pentru a influen†a ßi a-†i asuma råspunderea fa†å de un model dezirabil, precum ßi
pentru a în†elege ce înseamnå apartenen†a la o organiza†ie sau la un sistem, e nevoie, ca
ingrediente necesare minime, de claritate în reguli ßi de respect reciproc.
Metode didactice
Procesele de instruire trebuie organizate printr-o modalitate participativå, în care opiniile
copiilor sunt luate în considerare. Asta înseamnå så alegi o modalitate democraticå,
unde, în negociere cu copilul, mediul de învå†are este construit într-un mod flexibil ßi
creativ. Proiectele ßi învå†area axatå pe probleme reprezintå o metodå utilå.
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Pedagogia prin dialog reprezintå un exemplu pentru modul în care pot fi luate în
considerare opiniile copiilor.
În pedagogia prin dialog, elevii nu se aflå în dialog doar cu profesorul sau între ei, ci ßi
cu materia pe care o studiazå, când citesc, când scriu sau când aud despre aceasta.
Cadrul didactic trebuie så organizeze cursurile astfel încât elevii så se afle în dialog între
ei ßi cu ei înßißi într-o modalitate de reflectare. Dacå reußeßte, elevul va deveni activ
în procesul såu de instruire. Interac†iunea profesorului cu elevii se poate caracteriza
drept dialog, dacå acesta e deschis opiniilor elevilor, le acordå valoare, îi pune fa†å în
fa†å pe unii cu ceilal†i ßi, astfel, se creeazå un dialog ßi în interiorul fiecårui elev.
Con†inutul didactic
Drepturile copiilor pot fi introduse direct în programå, ca subiect sau temå, sau ca
elemente disparate în diferite materii. De exemplu, la Istorie, via†a lui Gandhi poate fi
studiatå în rela†ie cu subiecte privind drepturile omului.

8.3. Metodologia participativå. Exemple
Metodologia participativå este consideratå de specialißtii în pedagogie ca fiind
cea mai eficientå modalitate de a dezvolta aptitudini, cunoßtin†e ßi atitudini atât la copii,
cât ßi la adul†i. Metodologia participativå ßi interactivå implicå total copiii în procesul de
învå†are. Împreunå cu profesorul lor, aceßtia devin exploratori activi ai lumii din jur, ßi nu
receptori pasivi ai cunoßtin†elor predate. Aceastå metodologie este foarte adecvatå pentru
abordarea aspectelor legate de drepturile omului, unde, adeseori, existå, mai degrabå,
puncte de vedere diferite cu privire la un aspect, ßi nu un singur råspuns „corect”.
Exemple de metode participative de învå†are
Jocul de rol
Elevii din clasa a X-a de la Ícoala Baywater au învå†at despre drepturile popula†iei de
culoare din Statele Unite, jucând rolul unor conducåtori ai acesteia (Delanay ßi Malcolm
X). În activitatea de grup cu privire la Delanay – un conducåtor de culoare cunoscut
în principal pentru cå a încercat så determine popula†ia de culoare din SUA så se
întoarcå în Africa, unde îßi are rådåcinile – elevii au trebuit så gåseascå argumente
pentru a realiza o scenetå în care så prezinte ßcolii opiniile acestui conducåtor.
Partea interesantå a acestei metode participative de învå†are constå în faptul
cå elevii au avut posibilitatea de a citi texte deasupra nivelului lor de competen†å,
deoarece a trebuit så acumuleze cunoßtin†e specifice. Când au formulat argumentele
în scris pentru scenetå, elevii au interac†ionat ßi au putut negocia pentru a crea un
text care så exprime ceea ce în†elegea grupul, ca întreg, ca fiind pozi†ia ßi opiniile lui
Delanay. Chiar dacå grupul nu a fost de acord cu Delanay încå de la început, procesul
de negociere ca parte a metodei participative a avut drept consecin†å faptul cå grupul
a putut så îßi exprime punctele de vedere ßi så se identifice cu acestea ßi, deßi au
gåsit argumente pro ßi contra cu privire Delanay, în discu†ia cu grupul advers au fost
loiali în a reprezenta opinia lui Delanay.
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Pe baza jocului de rol ßi a metodei care a abordat acest subiect specific ßi cu
relevan†å pentru via†a lor, elevii au fost dornici så discute unii cu ceilal†i, dând dovadå
de capacitå†i pe care nu ßi le-ar fi dezvåluit prin metodele tradi†ionale de învå†are.
Pe baza jocului de rol ßi a metodei care a abordat acest subiect specific ßi cu relevan†å
pentru via†a lor, elevii au fost dornici så discute unii cu al†ii, dând dovadå de capacitå†i
pe care nu ßi le-ar fi dezvåluit prin metodele tradi†ionale de învå†are.
Proiecte bazate pe metoda de învå†are prin probleme
În †årile scandinave, proiectele bazate pe aceastå metodå fac parte integrantå din
metodele participative ßi reprezintå coloana vertebralå a metodelor de învå†are atât în
ßcolile de maså, cât ßi în institu†iile de învå†åmânt superior.
Metoda se bazeazå pe definirea ßi analiza unei probleme. În fiecare etapå a unui
astfel de proiect elevii trebuie så scrie ßi så discute despre: 1. Planificarea proiectului;
2. Colectarea datelor; 3. Elaborarea prezentårii ßi 4. Prezentarea.
O claså din Norvegia a ales subiectul „Cum trateazå comunitatea persoanele care au
probleme cu alcoolul ßi drogurile?” pentru disciplina „Cunoßtin†e despre societatea
noastrå”.
Toate grupurile din claså au trebuit så intervieveze persoane surse de informa†ii ßi
în acest scop au alcåtuit liste cu întrebåri, pentru a aduna informa†ii într-o manierå
sistematicå, au alcåtuit note de observa†ii, au scris interviurile ßi au discutat în grupuri
cu privire la modalitatea de a-ßi realiza prezentårile.
Unul dintre grupuri a reußit så îi implice ßi pe ceilal†i colegi, deoarece obiectivul
proiectului lor a fost så ofere clasei cunoßtin†e temeinice cu privire la aspectele legate
de consumul de alcool ßi droguri din comunitatea lor ßi, astfel, så îi determine pe
colegii lor så reflecteze la propria lor rela†ie cu drogurile ßi alcoolul.
Prezentarea proiectului a cuprins câteva elemente: o prezentare a efectelor abuzului
de alcool ßi droguri (au utilizat afiße/panouri); o prezentare a interviurilor cu clien†ii
dintr-un centru ambulatoriu pentru alcoolici; o membrå a grupului a povestit vizita sa
la o institu†ie pentru tratarea persoanelor dependente de droguri, unde s-a întâlnit cu
un fost coleg de ßcoalå; un interviu cu un poli†ist; în cele din urmå, un interviu anonim
cu doi consumatori de canabis.
Efectul general al acestor proiecte ßi prezentåri bazate pe probleme ßi realizate,
pornind de la scenarii ßi interac†iuni active cu clasa, în calitate de public, constå
în faptul cå elevii cautå noi modalitå†i ßi devin foarte activi ßi responsabili fa†å de
procesele de învå†are.
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8.4. Un sistem disciplinar uman ßi un mediu pozitiv de învå†are la ßcoalå
– Educa†ie în loc de disciplinå!
Legea prevede cå sistemul disciplinar din ßcoli trebuie så fie în conformitate cu
demnitatea copilului. În loc de a pune accentul pe un sistem disciplinar, poate ar fi mai
potrivit så punem accentul pe ßcoalå ca mediu adecvat de instruire pentru elevi ßi de
lucru pentru profesori. Un astfel de mediu de învå†are poate contribui la prevenirea ßi
reducerea ac†iunilor de disciplinare, dupå cum este descris în prezentul capitol ßi în cel
anterior.
Argumente pentru o disciplinå pozitivå prin educa†ie
Dupå cum am descris în capitolul privind calitatea de bun pårinte, pedeapsa
corporalå are efect doar pe termen scurt, este umilitoare ßi poate conduce la sentimente
de respingere ßi agresiune. Nu aßa internalizeazå copiii valorile.
Majoritatea problemelor de disciplinå apar, deoarece copilul încalcå regulile stabilite
în familie sau la ßcoalå sau norme universale, cum ar fi så nu furi. Întrucât multe reguli
sunt similare în familie ßi la ßcoalå, este important ca profesorii ßi pårin†ii så coopereze cu
privire la educarea copiilor. În acelaßi timp, trebuie så fie conßtien†i de modelul pe care îl
reprezintå ca adul†i, comportându-se aßa cum le pretind ßi copiilor så o facå.
O modalitate de a-i determina pe copii så respecte regulile ßi de a preveni încålcarea
lor este så îi implicåm în stabilirea regulilor de bazå ßi a consecin†elor nerespectårii lor.
Vå propunem în cele ce urmeazå câteva alternative constructive potrivite pentru copii
de vârstå ßcolarå.
< Dialogul dojenitor: un dialog calm ßi ferm cu copiii ßi adolescen†ii pentru a amenda
ac†iunile, practicile ßi comportamentele nedorite, care poate avea loc la ora de
dirigen†ie.
< Repararea pagubelor ßi corectarea greßelilor: se pare cå una dintre cele mai eficiente
metode nonviolente pentru disciplina preventivå a copiilor este så îi pui så repare
pagubele pe care le-au cauzat ßi så îßi repare greßelile. De exemplu, dacå au spart
ceva în claså ori au stricat ceva pe terenul de joacå, trebuie låsa†i så repare obiectul
respectiv.
< Restrângerea privilegiilor: aceastå måsurå îi poate învå†a pe copii så evalueze
aspectele pro ßi contra cu privire la respectarea sau încålcarea în†elegerilor.
Restric†iile nu trebuie så afecteze totußi, în nici un caz, drepturile fundamentale ale
copiilor, ci pot consta în suspendarea dintr-o activitate comunå cu a celorlal†i copii.
Prevenirea ßi parteneriatul dintre adul†i ßi copii reprezintå cele mai eficiente cåi
de abordare a problemelor de disciplinå. De fapt, noi asociem, de obicei, cuvântul
„disciplinå” cu strategiile de reducere a comportamentului nedorit. Înså, dupå cum este
descris la capitolul privind calitatea de bun pårinte, o mare parte din comportamentul
adecvat apare în cursul dezvoltårii normale a copilului, atunci când adul†ii ascultå, au
grijå, respectå ßi în†eleg copilul în unicitatea sa.
Când aratå interes ßi ascultå ce povestesc copiii despre ce se întâmplå la ßcoalå
sau cu prietenii, când negociazå pe tema aßteptårilor ßi îi implicå în luarea deciziilor,
în conformitate cu capacitå†ile lor în dezvoltare, adul†ii promoveazå comportamentul
pozitiv al copiilor.
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Unele conflicte sau comportamente neadecvate, care comportå un pericol sau risc
pentru copil, trebuie så primeascå o reac†ie imediatå. Aceste situa†ii trebuie oprite
în mod verbal. Sentimentele intense generate de o asemenea situa†ie pot så impunå
necesitatea unei pauze. Detaßarea de situa†ia respectivå poate ajuta la clarificarea ei ßi
apoi la purtarea unei discu†ii deschise despre ce s-a întâmplat, despre un alt mod în care
ar fi putut fi gestionatå situa†ia, cum s-ar fi putut evita ßi ce solu†ii are copilul. În acest fel,
conflictele ßi problemele pot fi prezentate ca provocåri ßi pot fi în†elese ßi gestionate ca
posibilitå†i de învå†are ßi dezvoltare.
Disciplina trebuie så fie pozitivå. Accentul nu trebuie pus pe comportamentul negativ,
ci pe cel pozitiv. Adul†ii trebuie så se aßtepte la un comportament pozitiv, så fie un model
pentru copil ßi så îl råsplåteascå. Dacå este necesarå o ac†iune disciplinarå, trebuie
criticat comportamentul, nu copilul. Copilul trebuie så poatå în†elege regulile, iar måsurile
luate trebuie så fie propor†ionale cu gravitatea abaterii. Regulile trebuie så fie pu†ine la
numår, realiste ßi practice, iar copilul trebuie så aibå ocazia de a se apåra ßi redresa.
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9. Dreptul copilului la protec†ie împotriva abuzului,
neglijårii, a pedepselor fizice ßi a oricårei forme de
exploatare

Copiii trebuie så fie proteja†i împotriva oricåror forme de violen†å, neglijare,
abuz sau rele tratamente. Aceastå protec†ie este responsabilitatea tuturor, iar
profesionißtii au în plus obliga†ia de a sesiza autoritå†ile în astfel de situa†ii.

9.1. Cum se defineßte abuzul?
„Prin abuz asupra copilului se în†elege orice ac†iune voluntarå a unei persoane
care se aflå într-o rela†ie de råspundere, încredere sau de autoritate fa†å de acesta, prin
care este periclitatå via†a, dezvoltarea fizicå, mentalå, spiritualå, moralå sau socialå,
integritatea corporalå, sånåtatea fizicå sau psihicå a copilului” (art. 89 alin.1 din Legea
nr. 272/2004).
Abuzul asupra copiilor se clasificå în patru categorii – abuz fizic, neglijare, abuz
sexual ßi abuz emo†ional – iar aceste forme se întâlnesc mai des în diverse combina†ii
decât singure. De exemplu, un copil abuzat fizic este, deseori, abuzat ßi emo†ional, ßi
un copil abuzat sexual este, de obicei, ßi neglijat. Orice copil poate fi victima oricårei
forme de abuz la orice vârstå. Abuzul fizic ßi chiar våtåmarea corporalå par a fi înså mai
frecvente în cazul copiilor mai mari de 5 ani.
Violen†a în familie poate afecta pe oricine, indiferent de religie, culoare sau statut social.
Se întâmplå atât în familiile bogate, cât ßi în cele sårace, atât în familiile monoparentale,
cât ßi în cele cu ambii pårin†i. Uneori, pårin†ii se abuzeazå reciproc, iar pentru copilul
care este martor poate fi dificil. Unii pårin†i îßi abuzeazå copiii prin folosirea violen†ei
verbale sau fizice ca modalitate de disciplinå. Atât båie†ii, cât ßi fetele pot avea parte de
pedepse fizice abuzive din partea pårin†ilor, dar båie†ii sunt båtu†i mai des decât fetele.
Abuzul asupra copiilor poate apårea ßi în institu†iile pentru copii.
În ultimii câ†iva ani, în multe †åri s-au adunat probe care aratå cå abuzul asupra copiilor
se întâmplå mult mai des decât se credea.
Abuzul fizic este, de obicei, cea mai evidentå formå de abuz. Poate lua multe forme:
lovituri, scuturåri, arsuri, ciupituri, mußcåturi, sufocåri, aruncåri, biciuiri, båtåi ßi alte
ac†iuni ce pot cauza råni fizice, pot låsa urme sau pot produce durere fizicå.
Abuzul sexual asupra copilului presupune antrenarea copilului într-o activitate
realizatå cu inten†ia de a produce plåcere sau de a satisface nevoile unui adult sau ale
unui alt copil, care, prin vârstå ßi dezvoltare, se aflå fa†å de el într-o rela†ie de råspundere,
încredere sau putere. Când copilul este abuzat de un membru al familiei, atunci avem
de-a face cu un incest.
Abuzul emo†ional poate fi mai greu de eviden†iat, deoarece nu existå semne fizice
vizibile. Bineîn†eles cå oamenii †ipå unii la al†ii, îßi exprimå furia, se ßi insultå reciproc
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câteodatå, iar exteriorizarea nemul†umirilor poate fi uneori sånåtoaså. Abuzul emo†ional,
înså, apare atunci când †ipetele ßi furia merg prea departe sau atunci când un pårinte
minimalizeazå, amenin†å sau respinge în mod constant un copil, într-atât încât îi afecteazå
respectul de sine ßi sentimentele de pre†uire a propriei persoane. Aßa cum abuzul fizic
produce cicatrice de ordin fizic, abuzul emo†ional laså ßi el urme adânci.
La fel ca ßi formele mai violente de abuz, abuzul emo†ional poate afecta imaginea ßi
respectul de sine al copilului ßi poate avea anumite efecte asupra capacitå†ii sale de a
func†iona în societate, de a oferi ßi de a primi afec†iune. Copilul ar putea avea dificultå†i în
a-ßi face prieteni ßi a rela†iona cu cei de aceeaßi vârstå, evitând så participe la activitå†i
împreunå cu al†i copii. Pe de altå parte, ar putea deveni înclinat cåtre agresivitate ßi un
comportament provocator. Este posibil, de asemenea, så prezinte probleme de învå†are,
så devinå hiperactiv sau så aibå probleme precum enurezisul. S-ar putea så adopte o
atitudine „pseudomaturå”, devenind preocupat så aibå grijå de adul†i ßi så-ßi asume alte
asemenea roluri mult peste dezvoltarea normalå la vârsta lui.
Atunci când apare ßi, în mod special, când persistå o perioadå mai îndelungatå,
abuzul emo†ional poate avea impact pe toatå durata vie†ii, afectând fericirea, rela†iile
ßi succesul unui tânår. E posibil ca acesta så devinå tåcut, incapabil så se destindå ßi
înclinat cåtre un comportament defetist. În cazuri extreme, poate deveni autodistructiv,
poate încerca så se automutileze, chiar så încerce så se sinucidå.
Ca ßi în cazul altor tipuri de abuz, abuzul emo†ional este deseori rezultatul
comportamentului pårin†ilor care, la rândul lor, au crescut într-un mediu în care au fost
abuza†i din punct de vedere emo†ional de propriii lor pårin†i. Conßtientizarea modului în
care se poartå cu copiii lor este un prim pas important pentru stoparea comportamentului
abuziv. De multe ori, ei nu realizeazå cå purtarea lor are un impact negativ; dacå ßi-ar
conßtientiza ac†iunile ßi ar fi mai sensibili la durerea copilului lor, probabil cå ar dori så-i
punå capåt.
Abuzurile nu se întâlnesc doar în familii. Teroarea este o formå de comportament
abuziv care apare în grupuri de indivizi cu aceeaßi vârstå, la orice vârstå. Terorizarea
cuiva prin intimidare, amenin†åri sau umilire poate fi un comportament la fel de abuziv
precum båtaia. Cei care îi terorizeazå pe al†ii au fost adeseori abuza†i ei înßißi. Acest
lucru este valabil ßi pentru cei care îßi abuzeazå partenerii. Totußi, abuzurile pe care le-a
suferit o persoanå în trecut nu constituie o scuzå pentru a-i abuza pe al†ii.
„Prin neglijarea copilului se în†elege omisiunea, voluntarå sau involuntarå, a unei
persoane care are responsabilitatea creßterii, îngrijirii sau educårii copilului de a lua orice
måsurå subordonatå acestei responsabilitå†i, fapt care pune în pericol via†a, dezvoltarea
fizicå, mentalå, spiritualå, moralå sau socialå, integritatea corporalå, sånåtatea fizicå sau
psihicå a copilului” (art. 89 alin. 2 din Legea nr. 272/2004).
Neglijarea apare atunci când un copil nu beneficiazå de hranå, caså, haine, îngrijire
medicalå sau supraveghere adecvatå. Neglijarea emo†ionalå survine atunci când pårintele
nu îi oferå copilului suficient sprijin emo†ional sau, în mod premeditat ßi repetat, nu îi acordå
destulå aten†ie sau nu îi då aten†ie deloc. Nu vorbim înså de neglijare atunci când pårintele
nu-i då copilului tot ce pretinde, precum un alt calculator sau un telefon mobil nou.
Abuzul poate, de asemenea, îmbråca forma infrac†iunilor bazate pe urå, îndreptate
împotriva oamenilor din cauza rasei lor, a religiei, a capacitå†ilor, sexului sau orientårii
sexuale.
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9.2. Diferite tipuri de abuz ßi protec†ia copilului drept råspuns la aceste
situa†ii
Ca ßi Conven†ia ONU cu privire la drepturile copilului ßi Protocolul såu op†ional asupra
vânzårii copiilor, a prostitu†iei ßi pornografiei având ca subiect copiii, Legea nr. 272/2004
protejeazå copiii împotriva diferitelor forme de violen†å, neglijare, abuz sau rele tratamente
(articolele 85, 89), împotriva exploatårii economice (articolul 87), împotriva consumului
de droguri (articolul 88), împotriva råpirii sau oricåror forme de traficare (articolul 98) ßi
împotriva oricåror alte forme de exploatare (articolul 99).
Copiii trebuie så fie proteja†i împotriva oricårei forme de violen†å, abuz, rele tratamente
sau neglijen†å (articolul 85) ßi, în consecin†å, trebuie luate toate måsurile necesare
pentru prevenirea acestora. Legea prevede måsuri specifice care trebuie luate în aceste
cazuri, måsuri care aproape întotdeauna necesitå cooperarea între mai multe categorii
de profesionißti.
Exploatarea prin muncå reprezintå, în prezent, cel mai råspândit mod de exploatare
ßi de abuz asupra copiilor din întreaga lume. Acest subiect va fi prezentat pe larg în
Capitolul 10.
Articolul 88 din Legea nr. 272/2004 garanteazå protec†ia copiilor împotriva folosirii
ilicite de stupefiante ßi substan†e psihotrope. Acestea includ substan†e precum opiul,
morfina ßi alcaloizii de opiu ßi morfinå sinteticå, frunzele de coca ßi cocaina, produsele
pe bazå de canabis ßi orice drog cu efecte psihotrope/psihoactive capabil så inducå
o stare de dependen†å sau, în cazul unui abuz, poate duce la probleme de sånåtate
publicå sau socialå (sedative precum barbituricele, stimulante precum amfetaminele ßi
halucinogene, precum LSD).
Agen†ia Na†ionalå Antidrog, în colaborare cu Autoritatea Na†ionalå pentru Protec†ia
Drepturilor Copiilor ßi cu alte autoritå†i, are obliga†ia de a lua måsurile corespunzåtoare
pentru prevenirea folosirii copiilor la produc†ia ßi traficul ilicit al acestor substan†e ßi
pentru conßtientizarea publicului larg ßi, în mod special, a copiilor cu privire la aceastå
problematicå. Sprijinirea copiilor ßi a familiilor acestora în vederea prevenirii ßi interven†iei
în caz de consum de droguri include consiliere ßi îndrumare, dar ßi elaborarea de politici
ßi strategii care så garanteze recuperarea fizicå ßi psihicå ßi reintegrarea socialå a copiilor
dependen†i de droguri, inclusiv prin dezvoltarea de metode de interven†ie alternativå la
institu†iile psihiatrice tradi†ionale.
Profesorii trebuie så contribuie la protec†ia copiilor împotriva folosirii drogurilor,
informându-i cu privire la consecin†ele consumului de droguri, de exemplu prin includerea
acestei tematici în cadrul orelor de dirigen†ie sau al cursurilor de educa†ie pentru sånåtate,
la care pot invita ßi specialißti. Copiii din claså care deja consumå droguri trebuie
conßtientiza†i cu privire la efectele pe care le au drogurile asupra comportamentului.
De asemenea, profesorii trebuie så îl îndrume pe copilul respectiv ßi pe pårin†ii acestuia
spre serviciile specializate. În cazul suspiciunii de trafic de droguri în ßcoalå, profesorii
trebuie så ac†ioneze fårå întârziere ßi så notifice autoritå†ile competente.
Articolul 98 din Legea nr. 272/2004 se referå la råpirea ßi traficul de copii. Traficul
de persoane este definit în Conven†ia ONU împotriva Crimei Organizate Transfrontaliere
ca fiind “recrutarea, transportarea, transferul, adåpostirea sau primirea de persoane prin
amenin†are sau folosirea violen†ei sau a altor forme de coerci†ie, de råpire, de fraudå,
de înßelare, de abuz de putere sau a unei pozi†ii de vulnerabilitate sau prin darea sau
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acceptarea de beneficii sau platå pentru ob†inerea consim†åmântului unei persoane
de a avea controlul asupra altei persoane, în scopul exploatårii acesteia”. Ministerul
Administra†iei ßi Internelor împreunå cu Autoritatea Na†ionalå pentru Protec†ia Drepturilor
Copilului ßi Oficiul Român pentru Adop†ii, în cooperare cu Ministerul Educa†iei ßi Cercetårii,
au un rol important în aceastå problemå. Aceste institu†ii vor întreprinde paßii necesari în
vederea luårii tuturor måsurilor de naturå legalå, administrativå ßi educa†ionalå destinate
så asigure protec†ia efectivå împotriva oricårei forme de traficare internå ßi interna†ionalå
a copiilor, cu orice scop ßi în orice formå, inclusiv de cåtre pårin†ii lor.
Profesorii pot contribui la prevenirea råpirii ßi traficului de copii, informându-i pe copii
cu privire la acest aspect ßi organizând dezbateri în claså în timpul orelor de dirigen†ie.
De asemenea, pot invita exper†i, cum ar fi poli†ißti sau reprezentan†i ai organiza†iilor
neguvernamentale specializate în combaterea fenomenului, pentru a †ine prelegeri pe
aceastå temå.
În ceea ce priveßte måsurile disciplinare, Legea nr. 272/2004 interzice pedepsele
fizice sub orice formå (art. 28). Båtaia unui copil nu este permiså nici la ßcoalå, nici
în familie. Nu numai pedepsele fizice, ci ßi orice alte pedepse care se aflå în legåturå
cu dezvoltarea fizicå, psihicå sau care afecteazå starea emo†ionalå a copilului. Orice
alte tratamente umilitoare sau degradante sunt interzise, precum terorizarea, atacurile
verbale sau umilirea publicå. Måsurile disciplinare nu pot fi stabilite decât în acord cu
demnitatea copilului.
Cadrele didactice trebuie så asigure respectarea acestor prevederi în ßcoli ßi
så îi informeze pe pårin†i cu privire la interdic†iile men†ionate, sfåtuindu-i cu privire la
alternativele pe care le au atunci când ßi dacå trebuie så schimbe comportamentul
copiilor lor (vezi Capitolul 3).

9.3. Sesizarea, identificarea ßi sprijinul din partea personalului didactic în
cazuri de abuz, neglijare, exploatare ßi trafic
9.3.1. Personalul didactic este obligat så sesizeze cazurile de abuz ßi
så coopereze la solu†ionarea lor
În cazul în care personalul didactic suspecteazå existen†a unui caz de abuz sau
de neglijare a unui copil, trebuie så sesizeze de urgen†å Serviciul public de asisten†å
socialå sau Direc†ia generalå de asisten†å socialå ßi protec†ia copilului pe a cårei razå
teritorialå s-a constatat existen†a respectivului caz. Articolele 91 ßi 134 din Legea nr.
272/2004 precizeazå în mod explicit aceastå obliga†ie:
Articolul 91 alin.1: „Orice persoanå care, prin natura profesiei sau ocupa†iei sale,
lucreazå direct cu un copil ßi are suspiciuni în legåtura cu existen†a unei situa†ii de abuz
sau de neglijare a acestuia este obligatå så sesizeze Serviciul public de asisten†å socialå
sau Direc†ia generalå de asisten†å socialå ßi protec†ia copilului în a cårei razå teritorialå a
fost identificat cazul respectiv”.
Articolul 134 alin.1: „Nerespectarea obliga†iilor prevåzute la (...) art. 91 constituie
abatere disciplinarå gravå ßi se sanc†ioneazå potrivit legii”.
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9.3.2. Recunoaßterea abuzului asupra copiilor ßi a neglijårii acestora
Pentru a-ßi putea îndeplini aceste obliga†ii, este important ca educatorii, învå†åtorii,
profesorii så cunoascå semnele specifice ale abuzului sau neglijårii, fiind receptivi la indicii
relevate de comportamentul copiilor, pårin†ilor sau al altor responsabili legali ai copilului.
Indicii ale abuzului sau neglijårii
La copil

La pårinte

< Prezintå schimbåri neaßteptate de comportament sau de
randament ßcolar.

< Aratå interes scåzut pentru copil.

< Nu a primit ajutor pentru problemele fizice sau medicale
supuse aten†iei pårin†ilor.

< Neagå existen†a problemelor de acaså sau de la ßcoalå
ale copilului sau då vina pe acesta.

< Are probleme de învå†are care nu pot avea cauze fizice
sau de naturå psihicå.

< Îl vede pe copil ca fiind în întregime råu, fårå valoare sau
ca pe o povarå.

< Este întotdeauna circumspect, ca ßi cum ar aßtepta
mereu så se întâmple ceva råu.

< Cere perfec†iunea sau un nivel de performan†å fizicå sau
academicå la care copilul nu poate ajunge.

< Îi lipseßte supravegherea unui adult.

< Îi cere copilului så îi arate grijå, aten†ie ßi satisfacerea
nevoilor sale afective.

< Se plânge tot timpul, se stråduießte prea mult sau este
prea responsabil.
În raportul dintre pårinte ßi copil
< Se ating sau se privesc rareori.
< Manifestå o atitudine negativå în rela†ia lor.
< Declarå cå nu se plac.

Nici unul dintre aceste semne nu indicå în mod automat un abuz. Oricare dintre ele
poate fi gåsit la orice pårinte sau copil, într-un moment sau altul. Dar când indiciile apar
în mod repetat sau combinate, ele trebuie så determine personalul didactic så acorde
aten†ie sporitå situa†iei ßi så ia în considerare posibilitatea unui abuz asupra copilului.
Posibilitatea existen†ei abuzului fizic poate fi luatå în considerare atunci când copilul
ßi/ sau pårintele sau o altå persoanå în grija cåreia se aflå copilul manifestå urmåtoarele
semne:
Semne ale abuzului fizic
Copil

Pårinte (sau altå persoanå)

< Are arsuri, mußcåturi, vânåtåi, oase rupte sau ochi
învine†i†i în mod inexplicabil.

< Då explica†ii neconvingåtoare, contradictorii sau nu då
nici o explica†ie privind rånile copilului.

< Are vânåtåi vechi sau alte semne vizibile, dupå o absen†å
de la ßcoalå.

< Descrie copilul ca fiind „råu” sau într-un alt mod negativ.

< Pare înspåimântat de pårin†i ßi protesteazå sau plânge
când trebuie så meargå acaså.

< Utilizeazå pedepse fizice dure.

< Se crispeazå la apropierea adul†ilor.

< A fost abuzat în copilårie.

< Declarå cå a fost båtut de un pårinte sau de o altå
persoanå care îl îngrijeßte.
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Sindromul copilului zdruncinat este un tip de leziune traumaticå a creierului care
apare la bebelußii scutura†i cu violen†å. Bebelußul are mußchii gâtului pu†in dezvolta†i
ßi capul mare ßi greu. Scuturatul face ca fragilul creier al copilului så se mißte în
interiorul cutiei craniene ßi astfel apar striviri, umflåturi ßi hemoragii ce pot determina
leziuni grave, permanente ale creierului sau chiar decesul. Leziunile caracteristice
sindromului copilului zdruncinat sunt hemoragiile subdurale (sângeråri în interiorul
creierului), hemoragii ale retinei (în interiorul acesteia), leziuni ale coloanei vertebrale,
ale gâtului, fracturi ale coastelor sau altor oase. Aceste efecte nu sunt întotdeauna
ußor observabile. Simptome ale sindromului copilului zdruncinat includ: iritabilitate
extremå, letargie, lipsa poftei de mâncare, probleme de respira†ie, convulsii, vomå ßi
piele albå sau vânåtå. De obicei, astfel de leziuni apar la copiii mai mici de 2 ani, dar
pot fi întâlnite ßi la copii de maximum 5 ani.
Posibilitatea neglijårii copilului poate fi luatå în considerare atunci când copilul ßi/ sau
pårintele sau o altå persoanå în grija cåreia se aflå copilul manifestå urmåtoarele semne.
Semne ale neglijårii
Copil

Pårinte (sau altå persoanå)

< Nu a beneficiat de îngrijire medicalå sau stomatologicå
necesarå la timp, vaccinåri sau tratament oftalmologic
ori ochelari.

< Pare så fie indiferent fa†å de copil.

< Este adesea murdar ßi miroase neplåcut.

< Pare apatic sau deprimat.

< Nu are haine adecvate anotimpului ßi temperaturii de
afarå.

< Se comportå ira†ional sau într-o manierå
ciudatå.

< Consumå alcool sau alte droguri.

< Consumå alcool sau alte droguri.

< Sus†ine cå nu are pe nimeni acaså care så îl
îngrijeascå.

Posibilitatea abuzului sexual poate fi luatå în considerare atunci când copilul ßi/ sau
pårintele sau o altå persoanå în grija cåreia se aflå copilul manifestå urmåtoarele semne:
Semne ale abuzului sexual
Copil

Pårinte (sau altå persoanå)

< Are dificultå†i la mers sau când stå pe scaun.

< Este excesiv de protector cu copilul, limitând
sever contactul acestuia cu al†i copii, în special
de sex opus.

< Refuzå brusc så se schimbe pentru ora de educa†ie
fizicå sau refuzå så participe la activitå†i fizice.

< Este secretos ßi izolat.

< Då dovadå de cunoßtin†e sau comportament sexual
ciudat, sofisticat sau neobißnuit.

< Descrie dificultå†i în cåsnicie care implicå lupte
pentru putere în familie sau rela†ii sexuale.

< Contracteazå o boalå venericå sau, în cazul unei
fete, råmâne însårcinatå.
< Fuge de acaså.
< Acuzå abuzul sexual din partea unui pårinte sau altei
persoane în grija cåreia se aflå.
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Posibilitatea abuzului emo†ional poate fi luatå în considerare atunci când copilul ßi/ sau
pårintele sau o altå persoanå în grija cåreia se aflå copilul manifestå urmåtoarele semne.
Semne ale abuzului emo†ional
Copil

Pårinte (sau altå persoanå)

< Are un comportament alcåtuit din extreme, cum ar fi
comportamentul servil sau revendicativ exagerat, pasivitate
sau agresivitate extremå.

< Acuzå, ceartå ßi minimalizeazå copilul în
mod constant.

< Este fie prea matur (îngrijeßte un alt copil, de exemplu), fie
prea infantil (se leagånå sau då din cap în mod frecvent).

< Nu este preocupat de soarta copilului ßi
refuzå så ia în considerare problemele
copilului la ßcoalå.

< Este întârziat în dezvoltarea fizicå sau emo†ionalå.

< Respinge copilul în mod evident.

< Încearcå så se sinucidå.
< Declarå o lipså de ataßament fa†å de pårin†i.

9.3.3. Cum pot oferi cadrele didactice sprijin în aceste cazuri
Dacå are o suspiciune cå un copil este neglijat, abuzat sau maltratat, pe baza
semnelor sau a unor combina†ii ale semnelor descrise mai sus, profesorul trebuie så
ac†ioneze. Primul pas este så ia legåtura ßi så se consulte cu colegii care predau la clasa
din care face parte copilul ßi, dacå ßi aceßtia sunt îngrijora†i, så îl anun†e pe directorul
ßcolii sau så sesizeze direct autoritå†ile competente cu privire la acest caz. Odatå fåcut
primul pas, cadrul didactic trebuie så devinå parte a re†elei care îi oferå sprijin copilului
ßi familiei acestuia.
Întotdeauna existå o problemå de naturå eticå cu privire la momentul ßi modalitatea
în care trebuie contacta†i pårin†ii. În general, acest lucru trebuie så se întâmple de la bun
început. Contactul se stabileßte mai ußor dacå a existat o implicare constantå a pårin†ilor
în via†a ßcolarå a copilului. Este bine så lua†i legåtura cu pårin†ii ßi så le împårtåßi†i
preocuparea dumneavoastrå, ca profesor. Se prea poate ca pårin†ii så ßtie de situa†ia
grea a copilului, dar så nu aibå puterea så o schimbe fårå sprijin. Chiar dacå e posibil
så reac†ioneze cu furie sau negare, pårin†ii vor dori, în general, så coopereze, dupå ce
i-a†i contactat ßi aflå ce sprijin pot primi. Chiar dacå sunt supåra†i, se vor sim†i ußura†i,
deoarece se intereseazå cineva ßi împarte cu ei råspunderea pentru copil. În majoritatea
cazurilor, pårin†ii doresc ce e mai bun pentru copiii lor, dar nu pot întotdeauna så realizeze
acest lucru.
Unii pårin†i din Danemarca, intra†i în conflict cu autoritå†ile, din cauzå cå-ßi neglijaserå
copiii, iar aceßtia fuseserå plasa†i într-un centru reziden†ial pentru tratament psihosocial,
au formulat ulterior urmåtoarele sfaturi pentru specialißtii care le vorbesc pårin†ilor afla†i în
situa†ii asemånåtoare.
< Nu ne vorbi†i de sus, ci respecta†i-ne aßa cum suntem.
< Face†i uz de profesionalismul dumneavoastrå.
< Fi†i deschißi ßi direc†i.
< Asculta†i-ne.
< Respecta†i-ne sentimentele, låsa†i-ne spa†iu ßi crea†i o situa†ie sigurå pentru noi.
< Implica†i-ne în cåutarea solu†iilor.
< Ajuta†i-ne så aflåm ce putem face ßi ce suntem în stare så facem.
< Afla†i la ce ne pricepem ßi identifica†i-ne resursele.
< Fi†i sinceri ßi aten†i.
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În cazurile în care pårin†ii refuzå dialogul sau cooperarea, este important ca specialistul
så insiste asupra îngrijorårii legate de copil ßi a observa†iilor fåcute. Fi†i concret când le
descrie†i pårin†ilor motivele dumneavoastrå de îngrijorare. Existå riscul så vå identifica†i
cu pårin†ii ßi så crede†i cå, de fapt, se pot îngriji de copil, dar nu închide†i ochii la
experien†ele copilului.
Dacå este un caz de abuz grav sau de abuz sexual, care s-a petrecut în cadrul familiei,
trebuie sesizate autoritå†ile competente înainte de a lua legåtura cu pårin†ii, astfel încât
så nu se distrugå dovezile sau så fie amenin†at copilul, ca så nu ofere informa†ii.
Copilul aflat într-o situa†ie vulnerabilå trebuie så se bucure de protec†ie specialå.
ˇine†i minte cå victima nu inventeazå astfel de situa†ii ßi, de obicei, este speriatå, rußinatå
sau se simte vinovatå. Relele tratamente sau abuzul implicå o persoanå care are putere
asupra copilului.
Îi pute†i oferi ajutor copilului spunându-i cå acest lucru li s-a întâmplat ßi altor copii
sau spunându-i cå nu are nici o vinå. Adul†ii trebuie så protejeze copiii. Acorda†i aten†ie
nevoilor ßi comportamentului såu, astfel încât så îßi poatå recâßtiga încrederea în rela†iile
sociale ßi în adul†i.
Trebuie så se acorde o aten†ie deosebitå situa†iei copilului în claså. Supraveghea†i
copilul respectiv în timpul orelor ßi în recrea†ii. În claså se pot forma grupuri mici de lucru,
în care copilul så facå parte dintr-un grup care îi acordå sprijin. Înså, aten†ia primitå
trebuie så fie echilibratå. Copilul trebuie protejat, dar nu supraprotejat.
E dificil så-i oferi sprijin unui copil, astfel încât så depåßeascå o situa†ie de neglijare
sau abuz. Copilul are, adeseori, experien†e pe care noi, ca adul†i, nu le punem în rela†ie
cu copilåria. E posibil så îßi fi dezvoltat mecanisme de apårare, så se simtå lipsit de
valoare, så creadå cå nu meritå nimic bun sau så nu ßtie cum så reac†ioneze în situa†iile
bune ßi sigure. În calitate de adul†i, este necesar så reac†ionåm cu empatie la ac†iunile
copilului ßi så îl sprijinim în continuarea dezvoltårii lui.
În calitate de reprezentant al sistemului de învå†åmânt, trebuie så proteja†i drepturile
copilului. În ziua de azi, ßcoala are mai multe responsabilitå†i decât transmiterea
de cunoßtin†e ßi aptitudini. Ícoala ßi profesorii trebuie så promoveze autonomia,
independen†a, atitudinile ßi ac†iunile democratice, calitatea de cetå†ean ßi dezvoltarea
globalå a personalitå†ii. Dacå un copil a fost abuzat sau neglijat, aceste valori sunt puse
în pericol. De aceea, profesorii trebuie så sprijine copilul respectiv så depåßeascå
situa†ia în care se aflå.
O modalitate de a aborda indirect situa†ia este de a discuta în claså despre drepturile
copiilor în general. Pute†i organiza o dezbatere despre Conven†ia ONU cu privire la
drepturile copilului ßi, în legåturå cu aceasta, pute†i så introduce†i ßi teme legate de
neglijen†å sau abuz. Procedând în acest fel, nu ve†i încålca regula de confiden†ialitate.
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9.4. Comunicarea ßi confiden†ialitatea în cazuri de neglijare ßi abuz
Cel mai bun lucru pe care îl pute†i face în calitate de cadru didactic este så îi
promite†i copilului cå îl ajuta†i pe el ßi pe familia lui, indiferent de ce vå va spune.
Nu promite†i niciodatå cå nu ve†i dezvålui sau nu ve†i transmite mai departe
informa†iile oferite de copil.
În situa†ii de abuz si neglijare, este important så acorda†i aten†ie comunicårii cu copilul
ßi så vå folosi†i abilitå†ile de comunicare interpersonalå. Situa†ia este dificilå, deoarece
copilul nu mai are încredere în adul†i. Consecin†ele acestei încrederi distruse pot fi
frica, nelinißtea, rußinea ßi vina. Copilul poate încerca så se protejeze ßi, deseori, så îßi
protejeze întreaga familie, în special în cazul unui abuz comis de un membru al familiei.
În timpul comunicårii cu un copil neglijat sau abuzat, este important så aråtåm
considera†ie fa†å de pårin†ii acestuia, în pofida a ceea ce s-a întâmplat, deoarece copilul
este ataßat de ei. Poate fi de ajutor pentru copil dacå men†ionåm cå pårin†ii lui vor ce
e mai bun pentru el, dar, pentru moment, nu sunt capabili så îi ofere aceasta. Pentru
stima de sine a pårin†ilor, pentru binele copiilor ßi loialitatea lor fa†å de pårin†i ßi pentru
cooperarea viitoare a pårin†ilor cu personalul specializat, este important ca pårin†ii så îßi
påstreze pe cât posibil demnitatea. Abuzul comis de un adult din afara re†elei familiale
este, la rândul lui, foarte grav, înså experien†a tråitå ßi consecin†ele acesteia pot fi tratate
într-un mod diferit, deoarece re†eaua familialå îi poate acorda sprijin copilului pentru a
trece peste situa†ia respectivå.
E, de asemenea, important så crea†i un mediu deschis, bazat pe încredere ßi
siguran†å. Deseori, copilul poate så regrete cå i-a informat pe al†ii despre situa†ia lui
ßi cå ßi-a dezvåluit secretul, ceea ce poate avea implica†ii majore pentru familie, de
exemplu. Copilul fie se teme de aceste consecin†e, fie a fost amenin†at ßi îi este fricå så
nu fie pedepsit.
Cel mai bun lucru pe care îl poate face profesorul este så îi promitå copilului cå îl va
ajuta pe el ßi familia lui, indiferent de ce va spune. Niciodatå nu trebuie så promitå cå nu
va dezvålui sau nu va transmite mai departe informa†iile oferite de copil. Nu trebuie så
uitåm cå, odatå ce copilul a dezvåluit abuzul sau neglijarea, înseamnå cå situa†ia poate
fi remediatå. Aceasta este o ußurare pentru copil, întrucât poate face fa†å sentimentelor
de nelinißte, fricå, singuråtate.
Interlocutorul copilului trebuie så se exprime concret, dându-i acestuia posibilitatea
de a exterioriza ce simte ßi cum îßi vede propria situa†ie, cât ßi prilejul de a-ßi cunoaßte
interlocutorul ßi motivul pentru care se aflå acolo. Obiectivul este reducerea sentimentelor
de nelinißte ßi fricå ale copilului în legåturå cu ce se va întâmpla. Copilul poate fi îngrijorat
cå vor afla ßi al†ii ce povesteßte ßi se poate întreba ce vor crede ßi cum vor reac†iona ei.
E posibil så-i fie ßi teamå de consecin†ele implicårii unei persoane stråine.
Dacå vå afla†i într-o asemenea posturå, spune†i-i direct cå în†elege†i prin ce a trecut.
Pute†i face asta în termeni mai generali, spunând cå este greu pentru un copil så treacå
prin situa†ii în care nu este protejat. Încerca†i så diminua†i sentimentele de insecuritate,
nelinißte ßi îngrijorare ale copilului.
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Atitudinea dumneavoastrå este foarte importantå. Copilul are nevoie de sprijin. Ave†i
încredere în informa†iile pe care le ve†i primi ßi în orientarea pe care i-o pute†i oferi. Când
copilul are curajul de a comunica o astfel de situa†ie, trebuie så fi†i deschis ßi så asculta†i.
Dacå decide†i så discuta†i cu copilul, NU utiliza†i întrebåri ßi observa†ii cum ar fi: „Sigur
spui adevårul? Poate ai în†eles greßit? Poate tu ai fost de vinå, nu ai fost cuminte? De ce
nu ai spus mai devreme?”. Asemenea comentarii îl pot determina pe copil så nu se simtå
în siguran†å sau chiar så nege ce s-a întâmplat.
Exemplele1 de mai jos ilustreazå modul în care pute†i comunica concret cu copilul.
Este important så nu îi spune†i nimic copilului din ceea ce nu vre†i så audå pårin†ii.
Un alt aspect important este så fi†i concret, så asculta†i activ, så fi†i foarte atent la
contactul cu copilul ßi, în permanen†å, så verifica†i dacå dumneavoastrå, ca profesionist,
ßi copilul vå în†elege†i. Concentra†i-vå pe ce spune copilul, repeta†i câteodatå ßi apoi
asculta†i ce are de zis. În acest fel, îi råspunde†i copilului ßi sunte†i pe aceeaßi linie cu
el în ceea ce priveßte sentimentele ßi în†elegerea situa†iei. Uneori poate fi folositor så
povesti†i o întâmplare despre alt copil ßi så vorbi†i despre situa†ie în termeni generali.
Exemple
< „Cred cå †i-a fost urât când te-ai trezit ßi nu era nimeni acaså. Adul†ii n-ar trebui så-i
lase pe copii singuri în timpul nop†ii.”
< „Cunosc o fatå de vârsta ta. Nu a spus niciodatå cå mama ei este foarte bolnavå.
Când nu avea haine curate spunea cå se simte råu ßi nu se ducea la ßcoalå.”
< „Cunosc mul†i copii în situa†ia ta, care nu povestesc nimånui cå sunt båtu†i
acaså.”
< Un profesor este îngrijorat pentru un båiat din clasa sa, deoarece ßtie de violen†a
din familia båiatului. În plus, tatål are o problemå cu alcoolul. În prima sa discu†ie
cu acest båiat, îi spune: „Mul†i copii din ßcoalå se simt atat de råu acaså, încât
nu-ßi pot face temele cum trebuie. Se gândesc la multe lucruri – sunt îngrijora†i de
ce se întâmplå acaså”.

Recomandåri pentru comunicarea cu un copil care a fost neglijat/abuzat
<
<
<
<
<
<
<
<
<

Vorbi†i cu copilul într-un loc linißtit, în care se simte în siguran†å.
Aßeza†i-vå lângå el sau la acelaßi nivel.
Spune†i-i cå discu†ia este confiden†ialå, dar informa†i-l cu privire la posibilitatea de
a dezvålui ceea ce vå spune, dacå este spre binele lui.
Acorda†i-i tot timpul necesar pentru a deschide discu†ia ßi a vorbi.
Aråta†i-vå interesul ßi încrederea în el.
Adapta†i-vå vocabularul în func†ie de copil.
Dacå nu în†elege†i ceva, pune†i întrebåri pentru a vå låmuri, fårå så îl presa†i så vå
råspundå la întrebåri sau bånuieli.
Nu critica†i, nu formula†i judecå†i, nu aråta†i dezaprobare fa†å de copil sau agresor.
Nu sugera†i råspunsurile.

1. Exemplele sunt extrase din cel mai cunoscut manual privind neglijarea ßi abuzul copiilor în †årile nordice, folosit pentru formarea
profesionalå a asisten†ilor ßi educatorilor sociali: Killen, Karin, Neglijarea ßi abuzul sunt responsabilitatea tuturor (Omsorgssvigt er
alles ansvar), pp. 326-347, 2005.
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10. Exploatarea prin muncå a copilului
Principalul motiv al muncii copilului este såråcia.
Munca reprezintå exploatarea copiilor, îi priveazå de
educa†ie, le furå copilåria ßi perpetueazå såråcia.
Pentru a proteja copiii împotriva exploatårii economice ßi a efectuårii unor munci care
pot fi periculoase sau care pot afecta educa†ia, sånåtatea sau dezvoltarea fizicå, mentalå,
spiritualå sau socialå a copilului, articolul 32 din Conven†ia ONU cu privire la drepturile
copilului impune statelor semnatare så stabileascå o vârstå minimå pentru încadrarea în
muncå, så reglementeze orele ßi condi†iile de muncå ßi så stabileascå pedepsele sau
sanc†iunile potrivite pentru a asigura aplicarea acestor prevederi. Astfel, statul trebuie
så †inå seamå de prevederile corespunzåtoare din alte instrumente interna†ionale, mai
ales din Conven†iile ßi Recomandårile Organiza†iei Interna†ionale a Muncii. Codul muncii
din România prevede cå este interziså angajarea persoanelor sub 15 ani. Totodatå,
numai persoanele peste 18 ani pot fi angajate pentru munci dificile, periculoase sau
dåunåtoare. Chiar ßi aßa, copiii angaja†i nu pot lucra decât ßase ore pe zi ßi 30 de ore pe
såptåmânå ßi nu pot lucra noaptea.
Ce este permis ßi ce este interzis?
Legisla†ia na†ionalå ßi cea interna†ionalå nu interzic toate tipurile de muncå efectuatå de
copii. Legisla†ia interna†ionalå se concentreazå pe lupta împotriva exploatårii prin muncå.
Aceasta înseamnå prestarea unui munci în detrimentul dezvoltårii copilului. Or, nu orice
muncå efectuatå de copil reprezintå exploatare prin muncå a acestuia. Pentru a da un
exemplu, nu este interzis de lege så laßi copilul så îßi cure†e camera sau så spele vasele.
UNICEF distinge între munca copilului ßi exploatarea prin muncå a copilului. Munca
copilului este participarea copiilor în activitå†i economice care nu le afecteazå negativ
sånåtatea, dezvoltarea ßi nu interfereazå cu educa†ia lor. Munca ce nu interfereazå cu
educa†ia (munca ußoarå) este permiså de la vârsta de 12 ani, conform Conven†iei nr.138
a Organiza†iei Interna†ionale a Muncii.
Exploatarea prin muncå a copilului este definitå mai strict ßi este interziså de Conven†iile
nr.138 ßi nr.182 ale Organiza†iei Interna†ionale a Muncii ßi de articolul 32 din Conven†ia
ONU cu privire la drepturile copilului. Mai exact, sunt interzise:
< implicarea în activitå†i economice a tuturor copiilor sub 12 ani;
< implicarea în cele mai grave forme de muncå a tuturor copiilor sub 18 ani:
- toate formele de sclavie sau practicile similare, ca, de exemplu, vânzarea de
sau comer†ul cu copii, servitutea pentru datorii ßi munca de servitor, precum
ßi munca for†atå sau obligatorie, inclusiv recrutarea for†atå sau obligatorie a
copiilor în vederea utilizårii lor în conflictele armate;
- utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul prostituårii, produc†iei
de material pornografic sau de spectacole pornografice;
- utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul unor activitå†i ilicite,
mai ales pentru produc†ia ßi traficul de stupefiante, aßa cum le definesc
conven†iile interna†ionale pertinente;
- muncile care, prin natura lor sau prin condi†iile în care se exercitå, sunt
susceptibile så dåuneze sånåtå†ii, securitå†ii sau moralitå†ii copilului.
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<

implicarea în munci periculoase a tuturor copiilor sub 18 ani. În general, acestea
sunt activitå†ile care pot afecta sånåtatea fizicå, mentalå, moralå sau socialå a
copilului. Câteva exemple sunt prezentate mai jos:
- ridicarea de greutå†i;
- lucrul cu substan†e periculoase;
- munca în subteran;
- prea multe ore lucrate;
- muncå ce provoacå stres fizic sau psihic;
- munca ßi traiul pe stradå;
- primirea unui salariu necorespunzåtor sau lipsa salariului;
- impunerea prea multor responsabilitå†i pentru un copil;
- munca împotriva demnitå†ii ßi a respectului de sine al copilului.

Articolul 87 alin. 1 ßi 2 din Legea nr. 272/2004 stipuleazå dreptul copilului de a fi
protejat împotriva exploatårii ßi nu poate fi constrâns la o muncå ce comportå un risc
poten†ial sau care este susceptibilå så îi compromitå educa†ia ori så îi dåuneze sånåtå†ii
sau dezvoltårii sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale, men†ionând cå este
interziså orice practicå prin intermediul cåreia un copil este dat de unul sau de ambii
pårin†i ori de reprezentantul lui legal în schimbul unei recompense, sau nu, în scopul
exploatårii copilului sau a muncii acestuia.
Munca este dåunåtoare ßi atunci când afecteazå educa†ia copilului. Aceasta este o
problemå ßi în România pentru cå mul†i copii care lucreazå nu merg la ßcoalå. Alineatul
3 al articolului 87 din Legea nr. 272/2004 stabileßte: „În situa†iile în care copiii de vârstå
ßcolarå se sustrag procesului de învå†åmânt, desfåßurând munci cu nerespectarea legii,
unitå†ile de învå†åmânt sunt obligate så sesizeze de îndatå Serviciul public de asisten†å
socialå. În cazul unor asemenea constatåri, Serviciul public de asisten†å socialå împreunå
cu inspectoratele ßcolare jude†ene, cât ßi celelalte institu†ii publice competente sunt
obligate så ia måsuri în vederea reintegrårii ßcolare a copilului”.
Care sunt cauzele exploatårii prin muncå a copilului?
În general, cauza cel mai des întâlnitå a muncii copiilor este såråcia. Pentru multe
familii, munca depuså de copii este o necesitate pentru a supravie†ui. O problemå conexå
este rata mare de dependen†å din unele societå†i, ceea ce înseamnå cå numårul copiilor
ßi al persoanelor în vârstå este cu mult mai mare decât al persoanelor care lucreazå.
Un alt motiv îl reprezintå politicile economice necorespunzåtoare ale guvernelor care,
adesea, închid ochii la angajatorii care se folosesc de copii, pentru cå reprezintå o mânå
de lucru mai ieftinå ßi sunt mai ascultåtori. De asemenea, lipsa educa†iei este un alt
motiv care îi face pe copii så îßi petreacå timpul “mai bine”. Pårin†ii cu un nivel scåzut de
educa†ie våd adeseori în educa†ie doar o pierdere de timp ßi bani. Principala cauzå a
muncii copiilor în România este såråcia.
Ajutorul dat în activitå†ile zilnice pe lângå caså sau la strânsul recoltei poate fi
o manierå pozitivå de a-i învå†a pe copii så îßi asume anumite responsabilitå†i.
Aceste activitå†i nu trebuie så afecteze înså dreptul copilului la odihnå, vacan†å,
educa†ie ßi sånåtate.
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De ce trebuie så luptåm împotriva exploatårii prin muncå a copiilor?
Existå mai multe motive economice ßi sociale pentru a lupta împotriva exploatårii
prin muncå a copiilor. Mai întâi, pentru cå acceptarea exploatårii prin muncå a
copilului înseamnå „a-i fura copilåria”. De asemenea, exploatarea prin muncå a copiilor
perpetueazå såråcia. Copiii care muncesc nu primesc suficientå educa†ie, ceea ce îi va
transforma în adul†i care vor câßtiga pu†in (lan†ul genera†ional).
În România au fost înfiin†ate ßi func†ioneazå, în aproape toate jude†ele ßi sectoarele,
echipe intersectoriale locale, formate din reprezentan†i ai institu†iilor cu responsabilitå†i
în domeniul protec†iei copilului împotriva exploatårii prin muncå (direc†iile generale de
asisten†å socialå ßi protec†ia copilului, inspectoratele teritoriale de muncå, inspectoratele
de poli†ie, inspectoratele ßcolare, autoritå†i de sånåtate publicå) precum ßi reprezentan†i
ai organiza†iilor neguvernamentale.
Echipele intersectoriale locale au responsabilitatea de a identifica ßi monitoriza
cazurile de exploatare prin muncå a copiilor ßi de a identifica solu†ii pentru retragerea
copiilor din cele mai grave forme de muncå.
Ce poate face personalul didactic?
Proiectul unui Ghid practic pentru monitorizarea cazurilor de exploatare prin muncå
a fost elaborat pe baza experien†ei dobândite de Autoritatea Na†ionalå pentru Protec†ia
Drepturilor Copilului în parteneriat cu Funda†ia Interna†ionalå pentru Copil ßi Familie,
în perioada 2002-2006, în implementarea programelor de ac†iune pentru prevenirea ßi
combaterea exploatårii prin muncå a copiilor.
Potrivit proiectului, mandatul inspectoratelor ßcolare în cadrul echipelor intersectoriale
locale, în ceea ce priveßte prevenirea muncii copilului, include finan†area ßi derularea
unor programe de prevenire, cum sunt programele na†ionale „Educa†ie pentru cetå†enie
democraticå” sau „Educa†ia pårin†ilor”.
Totodatå, în vederea retragerii copiilor din muncå, inspectoratele ßcolare contribuie la:
< reintegrarea ßcolarå a copiilor retraßi din forme grave de muncå (de exemplu, prin
intermediul programului na†ional „A doua ßanså”);
< derularea unor programe de completare a studiilor;
< asigurarea asisten†ei psihologice pentru copii prin intermediul consilierilor ßcolari
ßi a specialißtilor din centrele de asisten†å psihopedagogicå.
Dupå cum am amintit mai sus, Legea nr. 272/2004 men†ioneazå expres obliga†iile
unitå†ilor de învå†åmânt ßi ale inspectoratelor ßcolare în situa†ii în care copiii desfåßoarå
munci care le pot compromite educa†ia. Cadrele didactice care observå cå elevii sunt
implica†i în aceste tipuri de activitå†i trebuie så sesizeze imediat Serviciul public de
asisten†å socialå. De asemenea, cadrele didactice pot solicita inspectoratelor ßcolare ßi
ßcolilor luarea unor måsuri de acordare a unor servicii sociale în mediul ßcolar, cum sunt:
hranå, rechizite, transport ßi altele asemenea, în vederea prevenirii abandonului ßcolar.
Acestea sunt obliga†iile ßi posibilitå†ile pe care le au cadrele didactice atunci când
aflå cå un elev munceßte. Ele pot sesiza ußor când un copil munceßte: copilul începe så
nu mai vinå la ßcoalå sau este foarte obosit la cursuri, nu ßi-a fåcut temele sau rezultatele
sale sunt din ce în ce mai slabe. Acestea sunt motive suficiente pentru a lua legåtura cu
pårin†ii.
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Dacå un cadru didactic aflå (direct de la copilul în cauzå, de la colegii acestuia sau de
la al†i membri ai comunitå†ii) cå unul dintre elevii såi lucreazå prea mult, pentru a contribui
la veniturile familiei, primul pas pe care trebuie så-l facå este så ia legåtura cu pårin†ii.
Profesorul va încerca så în†eleagå punctul de vedere al pårin†ilor cu privire la motivul
ßi tipul de muncå desfåßuratå de copilul lor, dar trebuie så le explice de ce unele munci
sunt dåunåtoare pentru dezvoltarea ßi educa†ia copilului. Va insista asupra pericolului
de abandon ßcolar, explicând cå, prin renun†area la ßcoalå, se reduc op†iunile pe care
copilul le va avea pe pia†a muncii, odatå ajuns la vârsta adultå. În acelaßi timp, profesorul
trebuie så îi informeze pe pårin†i despre alternativele existente pentru depåßirea unor
situa†ii dificile - de exemplu, le poate da informa†ii concrete despre sprijinul pe care
familia îl poate ob†ine de la serviciile de asisten†å socialå.
În rela†ia cu familia, profesorul nu trebuie så-i stigmatizeze pe pårin†i, ci så încerce
så îi motiveze pentru a trimite copilul la ßcoalå, renun†ând så-i cearå så desfåßoare o
muncå excesivå. Trebuie så le explice clar pårin†ilor ßi copilului importan†a pe care o
reprezintå în via†a copilului ßi a întregii familii faptul cå el înva†å ßi capåtå deprinderi prin
frecventarea cursurilor ßi cå are posibilitatea så îßi petreacå timpul cu colegii de vârsta
lui. Profesorul trebuie så se gândeascå la modalitå†ile în care copilul poate fi antrenat în
via†a clasei, astfel încât så se simtå inclus ßi acceptat de colegi. Profesorul poate discuta
cu to†i elevii clasei ßi poate gåsi împreunå cu ei un grup de sprijin pentru copilul care a
fost exploatat prin muncå.
Pentru al†i copii, care nu au frecventat ßcoala ßi au muncit o perioadå lungå de timp,
s-ar putea så fie dificil så se întoarcå la activitatea ßcolarå normalå. Uneori, este necesar
så le oferim cursuri alternative sau de recuperare prin care pot reîncepe procesul de
instruire ßi pot så construiascå pe ceea ce au învå†at din muncå. Uneori, cunoßtin†ele
ßi aptitudinile pe care copiii le-au acumulat la muncå nu pot fi transferate cu ußurin†å în
via†a ßcolarå. De exemplu, cercetårile cu privire la copiii care muncesc ßi la capacitå†ile
lor indicå faptul cå ei nu pot utiliza cu ußurin†å cunoßtin†ele de matematicå pe care le-au
asimilat lucrând ca vânzåtori în modul abstract de la ßcoalå. Din acest motiv, copiii au
nevoie de unele cursuri de recuperare ßi de cursuri practice pentru a se reîntoarce la
ßcoalå.
Mai mult, pentru unii copii cu vârste cuprinse între 13 ßi 16 ani, este dificil så se întoarcå
la ßcoalå ßi så facå fa†å nivelului ßi ritmului de aici, deoarece cunoßtin†ele necesare sunt
departe de via†a practicå. S-ar putea înfiin†a un parteneriat între ßcoalå ßi pia†a muncii,
în care copiii så poatå lucra în mici ateliere, oferindu-le în paralel cursuri suplimentare
care så îi ajute mai târziu så fie integra†i într-o ßcoalå voca†ionalå sau profesionalå unde
pot fi pregåti†i pentru viitor.
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11. Lucrul în re†ea
Ce este lucrul în re†ea?
Drepturile copilului reprezintå o problemå complexå, implementarea acestora
necesitând o abordare holisticå. Prin urmare, apare întrebarea cum pot fi coordonate
toate ac†iunile care vizeazå implementarea drepturilor copilului ßi cum poate fi stabilitå o
cooperare eficientå ßi complementarå între diferi†i profesionißti, între institu†iile publice ßi
private de învå†åmânt, sociale, de sånåtate, juridice ßi religioase ßi între diferite resurse
ßi servicii.
Acest lucru poate fi realizat prin lucrul în re†ea, o modalitate de cooperare în domeniul
social care faciliteazå atingerea obiectivelor cu eforturi mai mici ßi resurse mai pu†ine.
Prin aceastå modalitate de lucru se evitå atât lipsa, cât ßi suprapunerea interven†iilor
necesare. Lucrul în re†ea aduce beneficii tuturor celor implica†i, inclusiv beneficiarilor, ßi
îmbunåtå†eßte rezultatele ac†iunilor.
Lucrul în re†ea este o modalitate de a împårtåßi informa†ii ßi de a distribui sarcini
pentru a ob†ine un rezultat - pentru a folosi fiecare „membru” al re†elei ca pe o unitate
ce realizeazå o parte din sarcinå. Membrii re†elei pot fi familiile copiilor dintr-o grådini†å,
asisten†ii medicali, medicii, profesorii, poli†ia, asisten†ii sociali, comunitatea. Atunci
când aceßtia coopereazå, îßi distribuie reciproc responsabilitå†i ßi sarcini, împårtåßesc
informa†ii ßi resurse pentru un obiectiv comun înseamnå cå lucreazå în re†ea.
În special când este vorba despre drepturile copilului, datoritå complexitå†ii lor, aceasta
este o bunå modalitate de a ob†ine rezultate satisfåcåtoare. O cerin†å pentru eficien†a
lucrului în re†ea este ca toate pår†ile så doreascå så participe ßi så coopereze – ceea ce
necesitå schimbarea mentalitå†ilor ßi a modalitå†ilor de lucru, precum ßi conßtientizarea
de cåtre diferi†ii participan†i a faptului cå apar†in unor institu†ii, organiza†ii sau servicii
diverse: servicii publice de asisten†å socialå, direc†ii generale de asisten†å socialå ßi
protec†ia copilului, Bisericå, poli†ie, ßcoli, sistem juridic, servicii medicale etc. Fiecare
dintre acestea are un cadru legislativ specific, practici diferite, responsabilitå†i diferite ßi
diverse domenii de expertizå. Demararea lucrului în re†ea înseamnå punerea laolaltå a
tuturor elementelor de mai sus pentru a atinge obiectivele comune. În cazul drepturilor
copilului este, desigur, importantå includerea comunitå†ii ßi a liderilor acesteia.
De ce este necesar lucrul în re†ea?
În domeniul promovårii, implementårii ßi protec†iei drepturilor copilului, lucrul în re†ea
poate ajuta în ceea ce priveßte:
< Informarea - îi †ine pe membri la curent cu evolu†ia actualå din domeniu;
< Stabilirea de contacte - membrii se pot întâlni între ei;
< Promovarea - conßtientizarea publicului cu privire la activitå†ile membrilor re†elei în
domeniul drepturilor copilului;
< Sus†inerea - promovarea unei anumite modalitå†i de abordare a muncii în teren;
< Ac†iunea - ini†ierea de ac†iuni;
< Sprijinul reciproc în orice problemå legatå de drepturile copilului;
< Dobândirea de cunoßtin†e formale sau nonformale despre drepturile copilului.
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Procesul de dezvoltare a unei re†ele presupune parcurgerea mai multor paßi.
<
<

<
<

Pasul 1 – cunoaßterea reciprocå: Cine suntem, ce facem, ce responsabilitå†i ßi
expertizå de†inem? Cum lucråm?
Pasul 2 – definirea drepturilor copilului ßi a rolului diverßilor actori în protejarea
ßi promovarea acestora: Ce drepturi au copiii? Ce este relevant în comunitatea
noastrå? Ce este relevant pentru munca mea? În ce fel sunt responsabilitå†ile ßi
experien†a mea legate de drepturile copilului?
Pasul 3 – identificarea problemelor: Cum le putem aborda ßi ce dorim så
ob†inem?
Pasul 4 – stabilirea lucrului în re†ea: Cum putem coopera, ce instrumente putem
folosi ßi de ce resurse dispunem? Cum ne putem informa, sprijini reciproc ßi cum
putem func†iona împreunå? Cum putem defini criterii ßi modalitå†i de abordare
comune? În cadrul acestui pas trebuie definite strategiile ßi rela†iile externe cu alte
organisme.

Actorii din comunitate care pot fi implica†i
Poli†ia cunoaßte foarte bine comunitatea. Poli†ißtii pot participa la identificarea
diverselor situa†ii de risc ßi pot informa asistentul social; pot facilita interven†ia timpurie în
situa†ii de vulnerabilitate; pot sesiza situa†iile copiilor afla†i pe stråzi în timpul programului
de ßcoalå, cazurile când existå probleme în familie ßi trebuie så se intervinå etc. Au un
rol important în a oferi informa†ii privitoare la aceste situa†ii ßi pot sprijini alte servicii pe
måsurå ce îßi îndeplinesc îndatoririle.
Medicii ßi asistentele medicale ale comunitå†ii: în timpul consulta†iilor la cabinet
sau al vizitelor la domiciliu, pot fi martori ai diverselor probleme ale familiilor ßi copiilor
acestora. Ei pot oferi informa†ii familiilor, îndrumându-le unde se pot adresa, atunci când
au nevoie de sprijin, ßi contribuie la implementarea programelor de sånåtate.
Profesorii reprezintå, de asemenea, o bunå surså de informa†ii. Ei educå adul†ii de
mâine. În rela†ia cu pårin†ii, pot juca un rol important, oferindu-le informa†ii ßi sprijin pentru
respectarea drepturilor copilului.
Preotul poate sprijini familiile din comunitate ßi poate oferi informa†ii cu privire la
activitå†ile desfåßurate de al†i membri ai comunitå†ii. Datoritå influen†ei sale în comunitate,
preotul are posibilitatea de a multiplica informa†ia, de a sublinia importan†a drepturilor
copilului ßi de a le oferi resurse copiilor ßi pårin†ilor.
Comunitatea, prin intermediul membrilor, asocia†iilor, conducåtorilor såi etc., poate
desfåßura activitå†i de promovare, protec†ie ßi implementare a drepturilor copilului.
Membrii comunitå†ii pot sprijini ini†iativele propuse de diverßi profesionißti. În cadrul
comunitå†ii putem avea organiza†ii neguvernamentale pregåtite så ofere re†elei servicii
ßi resurse.
Asisten†ii sociali au un rol esen†ial în re†ea. Datoritå pozi†iei pe care o ocupå, ei pot fi
cei care sprijinå crearea re†elei ßi pot desfåßura activitå†i de coordonare ßi de identificare
a resurselor.
Cel mai bun mod de a învå†a cum se înfiin†eazå ßi dezvoltå o re†ea este prin a face
acest lucru (învå†area din practicå). Iatå un exemplu de caz privind înfiin†area unei
re†ele:
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Un caz de abuz asupra unui copil
Un profesor este îngrijorat de un posibil abuz asupra unui copil, deoarece a observat
unele vânåtåi ßi a våzut cå acesta a început så neglijeze ßcoala. Profesorul le vorbeßte
pårin†ilor despre îngrijorarea sa. Totußi, pårin†ii pretind cå respectivul copil este foarte
activ, deci cade frecvent, adåugând cå ei nu au observat nici o schimbare în ceea ce
priveßte activitatea lui ßcolarå. În perioada urmåtoare, profesorul †ine sub observa†ie
copilul în timpul pauzelor dintre orele de curs ßi vede cå acesta este foarte activ ßi cade,
într-adevår, des înså niciodatå când aleargå. Astfel, este foarte probabil ca vânåtåile
så nu fie provocate din stângåcie. În acest sens, profesorul contacteazå medicul
pentru a ob†ine mai multe informa†ii cu privire la semnele de abuz. Medicul îi prezintå
câ†iva indicatori fizici ßi de comportament relevan†i. Profesorul îi contacteazå din nou
pe pårin†i cu aceste probleme ßi observa†ii. Totußi, pårin†ii neagå responsabilitatea ßi
îßi men†in punctul de vedere. Datoritå acestor observa†ii, profesorul îi informeazå cå
va trebui så aducå la cunoßtin†a Serviciului public de asisten†å socialå îngrijorarea
sa. Asistentul social viziteazå familia pentru a evalua cazul, observå unele indicii de
abuz ßi neglijare ßi, la rândul såu, anun†å Direc†ia generalå de asisten†å socialå ßi
protec†ia copilului pentru a interveni.
Structura serviciului de asisten†å socialå din Catalonia, ca practicå a lucrului în re†ea
În Catalonia, sistemul de servicii de asisten†å socialå este organizat pe douå niveluri:
primar ßi de specialitate. La nivelul primar, serviciile de asisten†å socialå sunt oferite
de municipalitate. Aceste servicii reprezintå cheia intrårii în sistem. Ele sunt cele care
detecteazå situa†ii de vulnerabilitate ßi risc, oferå sprijin, fac trimiteri cåtre alte servicii
ßi oferå servicii de bazå precum serviciile de zi, îngrijire la domiciliu etc.
Existå înså zone rurale cu mai pu†in de 5.000 de locuitori, ßi, pentru a oferi servicii de
asisten†å socialå, municipalitå†ile iau în considerare proximitatea lor ßi nevoile comune.
Acolo unde existå cel pu†in un asistent social la 5.000 de locuitori, acestea dispun ßi
de lucråtori la domiciliu care pot oferi sprijin în familiile celor dependen†i (persoane
vârstnice, persoane cu dizabilitå†i, familii în nevoie).
Pentru a face posibil acest lucru, au structurat teritoriul într-o organiza†ie administrativå
numitå „Comarca”. Comarca cuprinde 14 sate ßi de†ine specialißti în urmåtoarele
domenii, printre altele, servicii de asisten†å socialå, culturå, sport, copii, patrimoniu
cultural, arhive, protec†ie civilå. Comarca oferå servicii diverselor sate. Unele dintre
acestea au mai pu†in de 100 de locuitori ßi, prin urmare, îßi împart responsabilitå†ile ßi
resursele. În acelaßi timp, alte servicii, apar†inând altor departamente, precum sånåtate
ßi educa†ie, care intrå în responsabilitatea districtului, au început, de asemenea,
cooperarea. Aceastå cooperare a luat forma unei re†ele active. În prezent, Comarca
oferå servicii familiilor, oamenilor în vârstå afla†i în dificultate etc. Au un medic ßi un
asistent social care se deplaseazå în sate. Medicul merge o datå pe såptåmânå, iar
asistentul social doar la cerere. Medicul poate strânge informa†ii legate de situa†iile de
risc sau alte dificultå†i. Apoi, informeazå asistentul social. Când este posibil, merg cu
aceeaßi maßinå. De asemenea, între†in legåturi cu preotul din zonå. Coopereazå ßi cu
ßoferul de autobuz, care ia copiii pentru a-i duce la ßcoalå. Pe scurt, Comarca a creat
o re†ea de cooperare pentru a acoperi zona, pentru a detecta nevoile sau situa†iile de
risc ßi pentru a întreprinde ac†iuni de prevenire.
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