
În perioada 9 noiembrie - 11 decembrie 2015, se desfășoară Caravana privind drepturile 

copilului, în 20 de localități din județul Sibiu, respectiv în orașele Copșa Mică, Dumbrăveni, 

Miercurea Sibiului și comunele Alțîna, Ațel, Bazna, Biertan, Blăjel, Brateiu, Brădeni, Chirpăr, 

Dârlos, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Merghindeal, Mihăileni, Moșna, Șura Mică, Târnava. 

Localitățile vizate au o populație de etnie romă într-un procent mai mare de 10% din totalul 

populației. 

     

Obiectivele caravanei sunt atât de cunoaștere a problemelor cu care se confruntă familiile cu 

copii, îndeosebi cele de etnie romă, cât și de promovare a drepturilor copilului în rândul 

părinților. 

Locuitorii sunt invitați să vină să primească mai multe informații privind creșterea și îngrijirea 

copilului atât verbal cât și prin materialele informative și promoționale realizate în cadrul 

caravanei, precum și să participe la o mini cercetare privind percepțiile părinților cu privire la 

principalele drepturi ale copiilor (identitate, educație, sănătate, protecția împotriva abuzului și 

a pedepsei corporale etc.). Pe durata caravanei copiii au ocazia să afle informații privind 

drepturile pe care le au și să participe la mini concursuri tematice cu premii, la jocuri și 

activități distractive. 

In cadrul caravanei sunt invitați să participe și reprezentanții autorităților locale de la nivelul 

localităților vizitate – decidenți și specialiști, precum și profesioniști din domeniul medical, 

educațional, precum și polițiști. Aceștia pot oferi informații părinților și vor avea ocazia să 

cunoască mai bine provocările cărora trebuie să le facă față părinții. 

În săptămâna 9-13 noiembrie Caravana privind drepturile copilului a ajuns în Miercurea 

Sibiului, Șura Mică, Mihăileni, Moșna, și Biertan.  

 

 

 

Caravana presupune 

deplasarea unei mașini 

colantate în cele 20 de 

localități, iar staționarea în 

fiecare din aceste localități 

se face într-un loc accesibil 

populației și are o durată de 

cel puțin 4 ore. 

 



 

    

      Caravana la Miercurea Sibiului             Caravana la Mihăileni  

 

 

   

 

Următoarele opriri ale Caravanei se vor 

derula astfel:  

Merghindeal – 16 noiembrie 2015; 

Brădeni – 17 noiembrie 2015;  

Iacobeni – 18 noiembrie 2015;  

Chirpăr – 19 noiembrie 2015;  

Alțîna – 20 noiembrie 2015;  

Dumbrăveni – 23 noiembrie 2015; 

Hoghilag – 24 noiembrie 2015;  

Laslea – 25 noiembrie 2015;  

Ațel – 26 noiembrie 2015;  

Brateiu – 27 noiembrie 2015;  

Copșa Mică – 7 decembrie 2015;  

Târnava – 8 decembrie 2015;  

Dârlos – 9 decembrie 2015;  

Blăjel – 10 decembrie 2015;  

Bazna – 11 decembrie 2015. 
 


