International Child
Development Program

ire
preven nţei
e
d
e
i
e
strateg ităţilor, viol
l
a
g
e
e
l
ilia
a in
şi fam
sociale

Investim în copii,
dezvoltăm părinţii

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.
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Modelul ICDP

International Child Development Program (ICDP) este un program psihosocial universal,
considerat a fi un instrument util în implementarea drepturilor copiilor, în protecţia
copiilor împotriva expunerii la violenţă, şi în promovarea unor îngrijiri psihosociale
pentru copiii la risc. Abordarea ICDP se bazează pe ideea că cel mai bun mod de a ajuta
copiii vulnerabili este acela de a-i ajuta pe cei care-i ingrijesc.
Scopul programului este de a consolida într-un mod pozitiv implicarea responsabililor
de îngrijire (părinţi, profesori, rude, prieteni) pentru a căpăta încredere în sine şi în
capacitatea lor de îngrijire, de a facilita relaţiile care sprijină dezvoltarea copiilor şi de a
preveni relaţiile care pot conduce la abuz sau neglijare.
Programul este fundamentat din punct de vedere ştiintific în sensul ca principalele
componente ale programului sunt puternic susţinute de cercetările din psihologia
dezvoltării.
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Obiectivele ICDP
• Inﬂuențarea experienței pozitive în relația cu copilul, astfel încât persoana de îngrijire
să se poată identiﬁca cu acesta, să ﬁe empatică și să simtă starea și nevoile copilului
astfel încât să iși poată adapta acțiunile și inițiativele ce privesc îngrijirea copilului;
• Creșterea încrederii în sine a persoanei de îngrijire;
• Oferirea posibilității copilului de a ﬁ auzit, ascultat și de a răspunde acestuia prin crearea
unui spațiu de dialog semniﬁcativ cu persoana de îngrijire;
• Oferirea de oportunități copiilor pentru a-și urma propriile inițiative, prin sprijirea lor
atunci când au nevoie, dar fără a prelua controlul situației;
• Promovarea unei comunicări senzitiv emoțional-expresivă între persoana de îngrijire și
copil care poate conduce la o relație emoțională și de dezvoltare pozitivă între cei doi;
• Promovarea înțelegerii și stimularea interacțiunii dintre persoana de îngrjire și copil, care
dezvoltă și ghidează acțiunile și experiența copilul în relație cu lumea înconjuratoare;
• Reactivarea practicilor pozitive de creștere a copilului, încluzând cultura copilului cu
privire la joacă, jocuri, cântece și activități de cooperare.

www.sos-satelecopiilor.ro
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Componentele programului
Concepţia persoanei de îngrijire cu privire la rolul ei
şi al copilului, 8 linii de îndrumare pentru o bună
interacţiune / 3 dialoguri
7 PRINCIPII SENZITIVE

EXERCI}II

Persoana de îngrjire

Facilitatori
ICDP

Copii

IMPLEMENTARE:
sustenabilitate, planiﬁcarea întâlnirilor,
liste de veriﬁcare, evaluare.
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8 linii de \ndrumare / 3 dialoguri
Dialogul emoţional:

• Arată sentimente pozitive
Arătaţi-i copilului ca îl iubiţi
„Am nevoie de dragostea ta”
• Urmează iniţiativa copilului
Lăsaţi copilul să vă conducă
„Sunt atât de fericit când imi dai voie să fac ceea ce
imi doresc; interesul tău pentru ceea ce fac, îmi dă incredere”
• Dialog personal (verbal sau nonverbal)
Vorbiţi cu copilul; Începeţi conversaţia prin
expresii emoţionale, gesturi și sunete
„Când ești aproape, pot vorbi despre ceea ce simt”
• Confirmare, laudă
Lăudaţi și apreciaţi ce reușește copilul să facă
„Când apreciezi ce fac, mă simt fericit”

Dialogul de înţelegere:

• Atenţie și concentrare
Ajută-ţi copilul să își canalizeze atenţia și
să își împărtășească experienţele
„Mă bucur atunci când facem ceva împreună
și când mă înveţi diferite lucruri”
• Medierea sensului
Ajută-ţi copilul să își înţeleagă lumea
„Îmi place să învăţ de la tine cum sunt
și cum funcţionează lucrurile”
• Expansiune și explicaţie
Ajutaţi-vă copilul să își lărgească experienţele
„Îmi place când îmi spui povești sau când îmi explici ceva”

Dialogul de reglementare

• Reguli - Ajutaţi-vă copilul să planifice și să înveţe reguli,
limite și valori
„Am nevoie de tine să îmi spui de ce unele lucruri sunt permise și altele
nu; Cu puţin ajutor din partea ta, pot să fac multe lucruri dificile”
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Scurta descriere a proiectului
Modelul ICDP va fi introdus în România prin proiectul „International Child Development
Program – strategie de prevenire a inegalităţilor, violenţei sociale și familiale”, model
care are la bază interacţiunea dintre copil-părinte. Proiectul va fi implementat în 8
localităţi rurale: Hemeiuș, Racova, Letea Veche, Săucești, Gîrleni, Blăgești, BereștiBistriţa și Mărgineni din judeţul Bacău, caracterizate prin sărăcie, lipsa locurilor de
muncă, violenţa familială, părinti cu acces limitat la sursele de informare și cu atitudini
și practici parentale necorespunzătoare. Proiectul va fi derulat pe o perioadă de 14 luni.
Activităţile prevăzute în proiect se adresează specialiștilor și au ca scop dobândirea
de noi abilităţi și cunoștinte în lucrul cu copiii și părinţii, dar și membrilor comunităţii
și autorităţilor publice pentru creșterea gradului de receptivitate și mobilizare pentru
reducerea inegalităţilor și violenţei asupra copiilor.
Proiectul este implementat de Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în parteneriat
cu SOS Norvegia și Municipalitatea din Oslo. Experienţei deosebite acumulate de
Asociaţia SOS Satele Copiilor România timp de 7 ani în lucrul cu copiii și familiile aflate
în situaţie de risc din comunităţile rurale din judeţul Bacău (prin Centrul de Consiliere
și Sprijin pentru Copii și Părinţi Bacău), i se adaugă, prin intermediul acestui proiect,
expertiza partenerilor în lucrul cu comunităţile dezavantaje utilizând metode și tehnici
inovative (ICDP, outreach, intervenţii timpurii, conferinţe de familie, familii mentor –
familii resursă etc.).
Metodele și tehnicile menţionate au fost introduse în Norvegia începând cu anii `60
(ICDP a fost introdus mai recent în anul 1985, ca un program bazat pe comunitate) și
și-au dovedit de-a lungul timpului utilitatea și relevanţa în lucrul cu comunităţile și
grupurilor dezavantajate.
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Parteneri
SOS Satele Copiilor România
Este o organizaţie umanitară ne-guvernamentală, centrată pe asistarea și sprijinul acordate copiilor
care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea familiei lor biologice. Asociaţia a fost înfiinţată în anul
1990 în România și este membră a SOS Children’s Villages International, una dintre cele mai mari
organizaţii caritabile din lume, prezentă în 133 ţări.
Viziunea SOS Satele Copiilor România este că fiecare copil are dreptul la o familie care îl iubește, îl
respectă și îi oferă siguranţă.
Întreaga activitate a asociaţiei pune pe primul loc interesul copiilor – integrarea într-o familie SOS
sau sprijinul familiei biologice. Astfel, asociaţia sprijină dezvoltarea naturală a copiilor într-un
mediu familial şi se asigură că au acces la educaţie şi beneficiază de servicii medicale, precondiţiile
unui viitor independent pentru fiecare copil.

SOS Children’s Villages Norvegia
Este o organizaţie apolitică și non-religioasă, înfiinţată în anul 1964, care implementează programe
în spiritul Convenţiilor privind Drepturile Omului și Drepturile Copilului. Misiunea principală a acestei
organizaţii este de a asigura un mediu familial fiecărui copil. SOS Norvegia acţionează atât la nivel
internaţional cât și pe teritoriul Norvegiei. SOS Norvegia acţionează în principal pentru asigurarea
unei îngrijiri adecvate pentru copiii vulnerabili atât în familiile lor cât și în cadrul unei familii SOS,
astfel încât copiii să se poată dezvolta ca și adulţi independenţi care vor contribui la rândul lor la
bunăstarea comunităţii. SOS Norvegia implementează programe de îngrijire, educaţie, sănătate și
întărirea drepturilor copilului.

Municipalitatea din Oslo
Are ca scop principal managementul problemelor urbane. Principalele activităţi sunt: sănătate și
servicii sociale; cultură, timp liber și sport; școală și educaţie; patrimoniu și construcţii; mediu sau
epurarea apelor; transport și alimentaţie publică. Municipalitatea din Oslo are o experienţă bogată
în implementarea de proiecte Daphne III, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig în domenii
diferite, inclusiv protecţia copilului, violenţa domestică, programe de formare, iar în anul 2012 a
avut în implementare un număr de 40 proiecte.

ICDP
Este o organizaţie înfiinţată în anul 1992 în Oslo, Norvegia și are drept scop construirea de
competenţe în domeniul psihosocial și educaţional pentru îngrjirea copiilor aflaţi în situaţie de risc.
Eforturile organizaţiei sunt direcţionate către copiii vulnerabili, persoanele de îngrijire și familiile lor.
www.sos-satelecopiilor.ro
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Reşedinţă de judeţ
Municipii
Oraşe
Localităţi implicate în proiect
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