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Mulțumiri
SOS Satele Copiilor Internațional dorește să mulțumească tuturor celor care s-au implicat în acest
proiect, precum și în elaborarea și realizarea acestei publicații.
Autor principal: Ellie Keen.
Consiliul editorial: Rumen Andreev, Anita Čavrag, Ibolya Juhaszne Czegledy, Sylvie Delcroix, Aleksandra Grassl, Mariela Ilieva, Ellie Keen, Krešimir Makvić, Ronan Mangan, Radostina Paneva, Raluca
Verweijen-Slamnescu.
Aporturi la nivel național din partea: Bulgaria – Agenția de Stat pentru Protecția Copilului, Rețeaua Națională pentru Copii, Agenția de Asistență Socială, Avocatul Poporului, Fundația Lumos, SOS
Satele Copiilor Bulgaria (SOS Detski Selishta v Bulgaria); Croația – Facultatea de Asistență Socială,
Oficiul Avocatului Poporului pentru Copii, Asociația „Most”, SOS Satele Copiilor Croația (SOS Dječje
Selo Hrvatska); Estonia – SOS Satele Copiilor Estonia (SOS Lastekülla Eesti Ühing); Franța – Défenseur des Droits, Ministère des Affaires Sociales, Ministère de la Justice, Ministère de l’Éducation
nationale, Assemblée des Départements de France (ADF), Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé des Départements et des Métropoles (ANDASS) , Association nationale des
directeurs de l’enfance et de la famille (ANDEF) , Université Paris Est Créteil (UPEC), Centre National
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) – INSET Angers, Sauvegarde de l’Enfance (ADSEA)
44, SOS Villages d’Enfants 95, Défenseur des droits – JADE, Fédération nationale des Associations
départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance (FNADEPAPE), SOS
Satele Copiilor Franța (SOS Villages d’Enfants France), Convention nationale des associations de
protection de l’enfant (CNAPE); Ungaria – Comitetul Maghiar al UNICEF, Asociația Foștilor Copii
în Plasament de Stat, SOS Satele Copiilor Ungaria (SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány);
Italia – Associazione Agevolando, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Coordinamento Nazionale Comunità per Minori, Istituto degli Innocenti, Provincia Autonoma di Trento, Ufficio
Protezione e Pubblica Tutela dei Minori Regione Veneto, SOS Satele Copiilor Italia (SOS Villaggi dei
Bambini Onlus Italia); Letonia – Centrul pentru Copii și Tineri al Primăriei Riga, Ministerul Afacerilor Sociale, Inspectoratul pentru Protecția Drepturilor Copiilor, Societatea Asistenților Sociali din
Letonia, SOS Satele Copiilor Letonia (SOS Bērnu Ciematu Asociacij Latvija); România – SOS Satele
Copiilor România, Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale, Asociația „Bună ziua,
Copii din România“, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.
Echipa de producție: Mary Brezovich, Language Services și Bestias Design.
SOS Satele Copiilor Internațional dorește să adreseze mulțumiri speciale partenerilor noștri internaționali, Consiliul Europei și DG Justiție a Comisiei Europene, pentru sprijinul financiar și asistența
permanentă acordate în implementarea proiectului, precum și Rețelei Eurochild pentru eforturile
de conștientizare cu privire la rolul critic jucat de profesioniștii în îngrijire, în asigurarea calității
îngrijirii. De asemenea, recunoștința noastră sinceră se îndreaptă și către consultanții independenți
și următorii tineri a căror contribuție la elaborarea prezentului manual a fost substanțială: Rumen
și Mariela din Bulgaria; Alina din Croația; Clémence, Victoria, Léo și Cédric din France; Fabio, Jenny,
Adina, Raffaella, Matteo, Federica și Michela din Italia; precum și Andreea din România.
În cele din urmă, mulțumiri speciale sunt adresate doamnei Ellie Keen pentru angajamentul și eforturile inepuizabile pe care le-a depus, de multe ori dincolo de îndatoririle sale.
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Despre Proiect
Acest manual a fost elaborat de SOS Satele Copiilor Internațional în cadrul unui proiect co-finanțat
prin Programul pentru Drepturi Fundamentale și Cetățenie derulat de Comisia Europeană. Proiectul
va fi implementat pe baza unor parteneriate internaționale și naționale încheiate între SOS Satele
Copiilor Internațional, Consiliul Europei, Eurochild, asociațiile membre ale SOS Satele Copiilor și
partenerii naționali ai acestora din opt state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Croația, Estonia, Franța, Ungaria, Italia, Letonia și România.
Toate cele opt țări partenere au fost implicate în conceperea cursului de pregătire și scrierea manualului. În luna noiembrie 2015, 18 formatori selectați de aceste țări partenere vor participa la un curs
de formare de formatori, iar în anul 2016 în fiecare țară se va organiza o serie de cursuri pe durata a
două zile. Aceste cursuri de pregătire la nivel național vor aduce laolaltă, în total, 800 de profesioniști
în îngrijire.
Pentru mai multe informații despre activitatea SOS Satele Copiilor, a se vedea:
http://www.sos-childrensvillages.org/what-we-do/alternative-childcare/quality-in-care/trainingof-care-professionals
Link-uri către alte resurse și documente sunt disponibile la: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/cps_international_standards.pdf
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Cuvânt înainte
SOS Satele Copiilor Internațional
Ca federație globală cu peste 60 de ani de experiență, SOS Satele Copiilor Internațional se numără printre liderii mișcării mondiale ce urmărește să asigure faptul că copiii privați de îngrijire parentală sau
care sunt expuși riscului de a o pierde, se pot bucura totuși de drepturile pe care le au. În plus, căutăm în
mod activ să punem la dispoziție și să valorificăm experiența atât ca susținători ai drepturilor copiilor,
dar și ca furnizori de servicii de îngrijire de calitate, pentru a contura cadrele politice și structurale și
a asigura faptul că drepturile și bunăstarea copiilor care nu beneficiază de îngrijire parentală sau sunt
expuși riscului de a o pierde sunt în centrul tuturor proceselor și procedurilor de îngrijire și prevenire.
Activitatea noastră pentru realizarea acestei sarcini este cel mai bine evidențiată în parteneriatele pe
care le-am încheiat cu instituții internaționale și organizații similare sau actori ai societății civile la nivel național. Roadele acestor parteneriate sunt valorificate în elaborarea Standardelor Calitate pentru
Copii în îngrijire în afara căminului în Europa, Liniile de îndrumare ale ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor, precum și manualul de implementare aferent acestora, Mergând înainte: Implementarea Liniilor de îndrumare privind îngrijirea alternativă a copiilor.
Pentru a genera o schimbare pozitivă în viețile copiilor în îngrijire alternativă nu este suficient să se
modifice doar structura și calitatea îngrijirii oferite, acolo unde se impune, ci și practicile de lucru
ale profesioniștilor ce deservesc respectivele structuri. Din acest motiv, am fost încântați de reluarea
parteneriatelor anterioare cu Consiliul Europei, Eurochild și mai bine de 40 de organizații naționale,
regionale și locale distincte în scopul elaborării acestui atât de dorit manual de formare dedicat profesioniștilor în îngrijire pentru ca aceștia să adopte o abordare centrată pe drepturile copilului în munca
lor de zi-cu-zi cu copiii. SOS Satele Copiilor Internațional va continua să desfășoare activități operaționale și de susținere pentru a se asigura că personalul serviciilor sociale implicat în îngrijire alternativă
și prevenire beneficiază de cea mai bună pregătire pentru munca lor de zi-cu-zi cu copiii și tinerii.
În cele din urmă, dorim să mulțumim copiilor, tinerilor și profesioniștilor în îngrijire care ne-au ajutat
să înțelegem cum pot fi aduse la viață drepturile copiilor în viața de zi-cu-zi a acestora și în munca de îngrijire. Caldele noastre mulțumiri se îndreaptă spre partenerii noștri de la nivel național și
internațional, care au contribuit la conturarea prezentului manual alături de noi, și le declarăm, cu
această ocazie, angajamentul nostru față de viitorul colaborărilor noastre. De asemenea, ne exprimăm
recunoștința pentru eforturile constante și progresive depuse de Direcția Generală pentru Justiție a
Comisiei Europene și Consiliul Europei, care au promovat și susținut reformarea sectorului îngrijirii
copilului în multe state europene și au acordat o atenție aparte situației copiilor în îngrijire alternativă.
Alăturați-vă viziunii noastre conform căreia tinerii care părăsesc îngrijirea alternativă trebuie să poată
privi înapoi spre o copilărie în care drepturile lor de copii au fost trăite pe deplin.

Richard Pichler
CEO, SOS Satele Copiilor Internațional
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Comisia Europeană
În ultimii ani, Comisia Europeană s-a concentrat pe sisteme integrate de protecție a copilului și finanțare bazată pe priorități a procesului de formare pe tema drepturilor copilului care vizează profesioniștii ce lucrează pentru și cu copii în domenii cum ar fi justiție și protecția copilului, inclusiv îngrijire
alternativă. Acest manual se numără printre proiectele selectate pentru finanțare din opt state membre ale Uniunii Europene (Bulgaria, Croația, Estonia, Franța, Ungaria, Italia, Letonia și România) și se
dorește a fi o resursă de utilizat în formarea unui număr de până la 800 de profesioniști în îngrijire.
Manualul va fi disponibil pentru a fi utilizat și de alte persoane după finalizarea proiectului.
Una dintre provocările la care se face în mod constant referire în răspunsurile la consultarea publică
organizată de Comisie în anul 2014 pe tema sistemelor integrate de protecție a copilului a fost nevoia
de formare. Acest manual va sprijini implementarea celor 10 principii ale sistemelor integrate de protecție a copilului discutate în cadrul Forumului european privind drepturilor copilului din 2015 și va
ajuta la îmbunătățirea îngrijirii și a rezultatelor pentru copiii în îngrijire alternativă, în conformitate
cu standardele internaționale.1 2 În anumite situații, manualul consemnează consecințele neadoptării
unei abordări bazate pe drepturile copilului în îngrijirea alternativă și evidențiază valoarea imensă a
integrării și includerii de către profesioniștii în îngrijire a drepturilor copilului în munca acestora.
Mă bucur să văd că vocea copiilor în îngrijire este o componentă atât de solidă a manualului și că sesiunile de formare permit discuții de calitate și oportunități de reflecție. Sunt convinsă că, în plus față de
asigurarea respectului pentru drepturile copilului și rezultate mai bune pentru copii, acest instrument
de formare va ajuta la asigurarea unei înțelegeri comune și a unei implementări unitare a standardelor
la nivel european. Nu în cele din urmă, suntem cu toții conștienți de munca extrem de solicitantă a
profesioniștilor în îngrijire și de constrângerile care îi pot afecta. Acest instrument de formare le va
ușura, în mod indubitabil, munca.

Margaret Tuite
Coordonator pentru drepturile copilului din partea Comisiei Europene,
Direcția Generală pentru Justiție

Consiliul Europei
Consiliul Europei s-a bucurat de aproape un deceniu de strânsă colaborare cu SOS Satele Copiilor pentru a face drepturile copilului o realitate pentru copiii în îngrijire. Înarmând copiii în îngrijire alternativă cu cunoștințe și instrumente menite să îi ajute să înțeleagă cum trebuie să li se respecte drepturile
a reprezentat un prim pas ce s-a concretizat într-o broșură cu benzi desenate cu titlul Descoperă-ți
drepturile! Natural, următorul pas a fost să ofere persoanelor de îngrijire și asistenților sociali instrumente la fel de concrete pentru a se asigura că toți „vorbesc aceeași limbă“. Următoare publicație, ce a
venit în continuarea primei, este un ghid pentru profesioniști cu titlul Protejarea drepturilor copiilor.
Chiar și cele mai bune cărți ajung să nu mai valoreze nimic dacă rămân uitate pe un raft sau pe o pagină
web fără a fi citite și valorificate de persoanele cărora li se adresează.
Drept urmare, salutăm acest proiect de formare dedicat profesioniștilor din îngrijire finanțat de Comisia Europeană. Proiectul transmite și ajută la propagarea unor mesaje importante, construind o fundație solidă pentru o exercitare tangibilă a drepturilor copiilor în contextul îngrijirii alternative.
Am luat parte cu multă satisfacție la acest proces, fiind martor la entuziasmul oamenilor implicați și
bucurându-mă de rezultatele obținute de SOS Satele Copiilor Internațional în acest proiect valoros.
O satisfacție la fel de mare aș simți și dacă aș vedea că acest manual este folosit în întreaga Europă în
beneficiul sârguincioșilor profesioniști în îngrijire și al copiilor care au nevoie de ajutorul lor depotrivă.

PREFET
Regína Jensdóttir
Divizia pentru Drepturile Copiilor, Consiliul Europei

1
2

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/protection-systems/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/european-forum/ninth-meeting/index_en.htm
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SOS Satele Copiilor România
În România, proiectul a fost implementat de către Asociația SOS Satele Copiilor România care a derulat, în perioada ianuarie - martie 2016, 8 sesiuni de formare organizate în București, Bacău, Sibiu,
Bârlad, Râmnicu Vâlcea.
Dacă inițial am estimat 120 participanți, la final numărul acestora a ajuns la 151. Ne bucurăm de interesul manifestat față de inițiativa noastră și dorim să adresăm pe această cale mulțumirile noastre
tuturor participanților la sesiunile de formare. Avem convingerea că aceștia cred cu tărie că formarea
continuă reprezintă o cerință obligatorie pentru personalul care lucrează cu copiii aflați cu măsură
de protecție specială plasament.
Mulțumirile noastre se îndreaptă și către susținătorii noștri, în primul rând către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului Adopție și către doamna Președinte Gabriela Coman
pentru implicarea directă în dezvoltarea Manualului și pentru deschiderea de a include Manualul în
resursele disponibile pe site-ul instiuției.
Mulțumim, de asemenea, membrilor Comitetului de coordonare pentru contribuția lor la acest Manual precum și la formularea de recomandări pentru asigurarea sustenabilității proiectului. Din Comitet au facut parte: Izabella Popa, consilier ANPDCA, Cristina Bagoli, formator CRIPS, Alexandru
Păscălin, Director Adjunct pentru Protecția Copilului DGASPC sector 3, Mihaela Zanoschi, Director
Executiv Asociația „Bună ziua, Copii din România“, Nicoleta Preda, Director Dezvoltare Programe
Asociația SOS Satele Copiilor România și Florina Balint, Expert Dezvoltare Programe și Responsabil
Advocacy, Asociația SOS Satele Copiilor România. De asemenea, din acest Comitet au făcut parte
inclusiv două tinere minunate, Andreea și Oana, care sunt beneficiare ale serviciilor oferite de Asociația nostră și care au adus în proiect perspectiva copiilor și a tinerilor.
Și, nu în ultimul rând, mulțumim celor doi formatori, Roxana Stoica și Lavinia Nanu, care au dovedit
profesionalism și empatie în organizarea sesiunilor de formare. Acest lucru a făcut ca procesul de
învățare pentru participanți să fie unul eficient și cu impact pe termen lung.
Asociația SOS Satele Copiilor România își dorește ca acest manual să fie un material folosit de furnizorii de servicii de protecție specializată în procesul de formare continuă a personalului care lucrează direct cu copiii. Asociația noastră consideră că participarea copilului reprezintă un principiu care
susține dezvoltarea unei relații adecvate între profesioniști și copiii aflați în plasament.
SOS Satele Copiilor România este o organizație neguvernamentală care își desfășoară activitatea prin
3 programe la nivel național în București, Cisnădie - Sibiu și Hemeiuș - Bacău și are ca scop asistarea și
sprijinul acordat copiilor care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea familiei lor biologice. Suntem prezenți în România de 25 ani și am susținut mii de copii să crească într-un mediu familial iubitor.
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INTRODUCERE
Drepturile copiilor care trăiesc în îngrijire alternativă sunt ignorate frecvent și încălcate deseori. Acest
grup țintă suferă dezavantaje pe care cei care trăiesc în familiile în care au fost născuți nu le resimt,
iar cazurile de încălcări ale drepturilor sunt numeroase, unele dintre ele având chiar caracter sistemic.
De ani buni, demersurile făcute de SOS Satele Copiilor Internațional au condus la încorporarea drepturilor copiilor în mediul de îngrijire ca parte integrantă a acestuia. Abordarea noastră a fost multi-fațetată, înglobând structuri și instituții, profesioniști în îngrijire și tinerii înșiși. O deficiență identificată
în decursul acestei lucrări a fost absența unor programe eficace de formare care să pună în centrul
atenției drepturilor copiilor dedicate profesioniștilor în îngrijire.
Acest manual a fost creat pentru a remedia această deficiență. Cursul de două zile cuprins în aceste
pagini urmărește să familiarizeze grupurile de profesioniști în îngrijire cu standardele internaționale
și principiile ce stau la baza drepturilor copiilor și, mai presus de toate, să creeze o punte între acestea
și experiențele și provocările de zi-cu-zi în domeniul îngrijirii alternative. Cursul are intenția să ofere
participanților informații, motivații și strategii pe care să le utilizeze pentru a aduce drepturile copiilor
în munca lor obișnuită. Scopul este un aport la o îngrijire de mai bună calitate și o cultură a respectului
pentru drepturile copiilor.
Manualul este destinat instituțiilor care oferă profesioniștilor în îngrijire formare înainte de angajare
sau în timpul raporturilor de muncă. Sperăm ca el să devină o componentă standard a formării oferite
tuturor profesioniștilor în îngrijire care au responsabilități în legătură cu copiii care trăiesc în îngrijire
alternativă.

CONTEXTUL INTERNAȚIONAL
Nevoia de a ridica standardele și a integra drepturile copiilor în politici și practică a fost recunoscută de
diferite părți interesate în Europa. Prezentăm în continuare câteva dintre cele mai importante inițiative.

------------

Liniile de îndrumare ale ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor
Aceste linii de îndrumare au fost elaborate în anul 2008 și îi vizează în principal pe factorii de decizie
politică, deși și-au dovedi utilitatea și pentru practicieni. Ele oferă îndrumări cu valoare de normă cu
privire la implementarea drepturilor copiilor în baza Convenției privind drepturile copilului (CDC)
(a se vedea Anexa 4 pentru un scurt rezumat).
SOS Satele Copiilor Internațional a contribuit la elaborarea unei broșuri care să ofere sprijin în interpretarea și implementarea acestor Linii de îndrumare. Aceasta a fost publicată sub titlul Mergând
înainte: Implementarea Liniilor de îndrumare privind îngrijirea alternativă a copiilor. Broșura este
disponibilă la: http://www.alternativecareguidelines.org/

------------

Comisia Europeană
Un rol important a fost jucat de Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori. Aceasta a recunoscut
oficial nevoia de a oferi asistență și finanțare procesului de integrare a nevoilor copiilor în practica profesioniștilor care lucrează cu copii și tineri, inclusiv cei aflați îngrijire alternativă. Importanța formării
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profesioniștilor în îngrijire a fost promovată și de Direcție, inclusiv prin inițiative de implementare a
Celor 10 principii ale sistemelor integrate de protecție a copilului.
Comisia Europeană a emis o recomandare „Investiția în copii: Întreruperea ciclului de reproducere a
dezavantajelor“, care face în mod specific referire la copiii și tinerii în îngrijire, în principal prin punerea la dispoziție de resurse și servicii adecvate.

------------

Consiliul Europei
Consiliul Europei a stabilit un obiectiv strategic cuprinzător cu privire la copiii în îngrijire alternativă. Consiliul a recunoscut importanta construirii capacității profesioniștilor în îngrijire de a lucra
într-o abordare centrată pe copil. Apelul Consiliului Europei la intervenții rapide și progres este
ilustrat în multe dintre direcțiile urmărire și în special prin participarea ca partener la proiectul care
a dat naștere acestui manual.
Consiliul Europei a oferit sprijin și altor două publicații care au jucat un rol important în conceperea
prezentului curs:

1. Descoperă-ți
drepturile!
Această publicație a fost concepută pentru a familiariza
tinerii în îngrijire alternativă cu conceptul de drepturi
ale copiilor și a le permite să
valorifice aceste drepturi în
practică. Reacțiile tinerilor au
fost pozitive.

Copii și tineri
în asistare
Descoperă-ţi drepturile!
CONSTRUIND O EUROPA CU SI PENTRU COPII

INTRODUCERE
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2. Protejarea drepturilor
copiilor
Această resursă a fost dedicată
adulților care lucrează cu copii în
îngrijire alternativă și a fost concepută și pentru a încuraja profesioniștii în îngrijire să răspundă în
mod eficace la Descoperă-ți drepturile! Sprijinul profesioniștilor în
îngrijire a fost considerat crucial
pentru procesul de integrare a
drepturilor în sistemul de îngrijire
alternativă.

Ambele publicații trebuie privite ca materiale ajutătoare pentru cursul conținut în prezentul
manual.

------------

Eurochild
Eurochild este membru al Grupului de experți europeni pentru tranziția de la o îngrijire instituțională la una bazată pe comunitate. Această amplă coaliție de părți interesate ce reprezintă oamenii
și copiii care au nevoie de îngrijire și sprijin a elaborat în anul 2012 un manual cu titlul Linii de îndrumare comune europene privind tranziția de la o îngrijire instituțională la una bazată pe comunitate.
Aceste linii de îndrumare recunosc faptul că formarea personalului de îngrijire este un element cheie
al procesului de reformare a sistemelor de protecție a copilului, în conformitate cu Articolul 3 al
Convenției privind drepturile copilului.

PROTEJAREA DREPTURILOR COPIILOR
Un ghid
pentru profesioniştii
care lucrează în
îngrijire alternativă

www.coe.int/children

Construind o Europă
cu şi pentru copii

INFORMATII PENTRU
FORMATORI
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•

Cursul este format din 8 sesiuni, fiecare de câte o oră și jumătate. Este conceput pentru a
fi susținut pe durata a două zile pline.

•

Publicul țintă este format din adulți în calitate de profesioniști care lucrează cu copii în
îngrijire alternativă. Pentru a face referire la acest grup, vom folosi termenul „profesioniști
în îngriire“.

•

Sesiunile sunt concepute pentru grupuri de 15-20 de persoane.

•

Metodologia este interactivă și se bazează pe înțelegerea și experiența participanților.

•

Cursul nu urmărește doar să transmită informații, ci și să inspire și să motiveze participanții: pentru participanți, scopul este să integreze drepturile copiilor în practica acestora
atunci când revin la locul de muncă!

Despre acest capitol
Informațiile incluse în acest capitol urmăresc să vă ghideze în utilizarea manualului și susținerea sesiunilor de formare. Ele vă vor ajuta să vă conturați o imagine generală asupra cursului și
să înțelegeți:
•

Scopul și obiectivele de învățare

•

Structura cursului, inclusiv modul în care sesiunile au fost concepute pentru a se completa
reciproc

•

Metodologia folosită și ce înseamnă acest lucru pentru modul în care trebuie să susțineți
sesiunile și să interacționați cu participanții

FORMA
Partea finală a capitolului conține recomandări cu caracter practic cu privire la utilizarea manualului și pregătirea pentru activitatea de formare.

INFORMATII PENTRU
FORMATORI
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Scopuri și obiective de învățare
Contextul acestei activități de formare este descris în Introducere (pagina 12). Scopul suprem
este ca participanții să poată reveni la locurile lor de muncă și începe transpunerea drepturilor
copiilor în propria practică!
Pentru ca acest lucru să se întâmple, conceptul cursului a fost conturat de următoarele obiective de
învățare.

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE
Se recomandă să consultați și Protejarea drepturilor copiilor pentru mai multe informații
despre motivele pentru care înțelegerea drepturilor copiilor este importantă pentru adulți.

Participanții ar trebui ca la sfârșitul cursului:
•

Să explice importanța drepturilor copiilor și drepturilor omului

•

Să identifice limitările sau situațiile de încălcare a drepturilor copiilor în munca lor

•

Să identifice nevoia pentru o mai bună respectare drepturilor copiilor în îngrijire alternativă

•

Să enunțe strategii pentru o mai eficientă integrare a drepturilor copiilor în munca lor

•

Să explice modul în care o perspectivă centrată pe copil și o viziune asupra copiilor ca
„persoane“ îi ajută în îmbunătățirea muncii lor

•

Să identifice modalități noi de lucru și motivația de a face acest lucru

•

Deși există un anumit conținut cheie pe care va trebui să îl transmiteți participanților la
cursul de formare, cunoștințele incluse în acest conținut cheie nu reprezintă singurul sau
chiar cel mai important obiectiv de învățare.

•

Aceeași importanță o au și abilitățile pe care participanții trebuie să le pună în practică pe
parcursul cursului de formare, precum și motivația și angajamentul pe care va trebuie să
le inspirați dacă doriți că schimbările să se reflecteze și în munca lor practică.

•

Obiectivele cu privire la abilități și motivația afectivă impun anumite exigențe cu privire la
modul în care este desfășurat cursul. Mai multe informații despre acest punct sunt disponibile în secțiunea Metodologia de formare de mai jos (pagina 16).

Structură și concept

PROTEJAREA DREPTURILOR COPIILOR
Un ghid
pentru profesioniştii
care lucrează în
îngrijire alternativă

www.coe.int/children

Construind o Europă
cu şi pentru copii

Puncte
de avut în
vedere

ATORI
Corpul principal al acestui manual conține planuri detaliate pentru 8 sesiuni, care însumează
un mod de formare de 12 ore pe tema drepturilor copiilor. Cursul este conceput pentru a fi susținut pe durata a 2 zile – sau 8 sesiuni –, fiecare de câte o oră și jumătate.

Cursul este structurat în jurul celor 4 Principii directoare ale Convenției privind drepturile
copilului. Aceste Principii sunt interpuse între două sesiuni introductive cu privire la drepturile
copiilor la începutul cursului și două sesiuni finale care analizează modul în care participanții
pot implementa principiile în practică.
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Prezentarea drepturilor
copiilor și a drepturilor omului

Explorarea Principiilor
directoare

Implementarea
drepturilor în practică

Sesiunea 1: Introducere

Sesiunea 3: Viață,
supraviețuire,
dezvoltare

Sesiunea 7: Depășirea
provocărilor

Sesiunea 2: Drepturile copiilor,
drepturile omului

Sesiunea 4: Participare

Sesiunea 8: Ducând mai
departe

Sesiunea 5: Interesul superior
al copilului
Sesiunea 6: Nediscriminare
Ordinea sesiunilor trebuie păstrată: fiecare sesiune se construiește pe ceea ce s-a parcurs anterior.

Puncte
de avut în
vedere

•

Încercați să rețineți și să reamintiți participanților faptul că Principiile directoare nu trebuie privite fiecare izolat: fiecare dintre Principii trebuie să fie prezent în toate deciziile ce
privesc copilul.

•

Încercați să consolidați corelațiile între Principii și punțile între sesiuni.

Metodologia de formare
Metodologia utilizată în acest curs are la bază ipotezele general acceptate despre eficacitatea
formării. Aceste ipoteze includ, în special, următoarele idei:

IPOTEZE
•

Participanții învață cel mai bine atunci când sunt implicați în mod activ

•

Informațiile trebuie procesate și puse în aplicare pentru a putea fi absorbite

•

Adresarea de întrebări și discutarea aspectelor complexe sau chestiunilor asupra cărora nu se cade de acord contribuie la o înțelegere mai profundă

•

Corelațiile cu experiențele de viață ale participanților aduc informațiile teoretice la
viață și le dau relevanță

•

Atmosfera de lucru și sentimentul de confort și siguranță sădit în participanți în cadrul
grupului joacă un rol vital în conturarea angajamentului afectiv și o învățare și mai
eficace

•

Dezvoltarea abilităților și competențelor – spre exemplu, abilitățile de comunicare necesită exersare!

•

Participanții învață unul de la celălalt cel puțin la fel de mult pe cât învață de la formator!

Aceste considerații au contribuit la definitivarea conceptului sesiunilor și al cursului în ansamblu:
fiecare sesiune conține un melanj de informații și posibilități de interogare și participare.
În calitatea dumneavoastră de formatori cu experiență, trebuie să cunoașteți tipurile de tehnici cele
mai potrivite pentru a fi utilizate în grupuri pentru a vă asigura că aceste idei de bază sunt respectate. Recomandările prezentate mai jos urmăresc doar să vă reamintească cele mai importante lucruri
pe care trebuie să le aveți în vedere pentru acest curs:

MEMENTOURI!
>>> Asigurați-vă că permiteți suficiente oportunități (și alocați suficient timp) pentru

ca participanții să discute, să adreseze întrebări sau să vorbească despre propriile
experiențe
Acestea sunt integrate în planurile sesiunilor, dar timpul alocat discuțiilor este probabil
minimul pe care ar trebui să îl alocați: încercați să nu vorbiți prea mult despre conținut
sacrificând astfel timpul dedicat discuțiilor.

>>> Nu supraîncărcați participanții cu conținut sau jargon tehnic!
Informațiile prezentate în notele de fundal au fost selectate cu atenție pentru a se integra
în timpul disponibil pentru acest curs. Nu este tot ce se poate ști despre drepturile copiilor!
Dacă sunteți expert în drepturile copiilor, veți putea fi tentat să includeți informații suplimentare: faceți acest lucru cu precauție. Deși, în mod evident, există și alte aspecte
importante care nu sunt incluse în note, cursul va suferi dacă participanților nu li se acordă
suficient timp pentru a discuta și a se implica în ideile prezentate. Prea mult conținut nu
este întotdeauna un lucru bun!

>>> Asigurați permanent implicarea participanților și verificați întotdeauna dacă le-ați
captat atenția, interesul și înțelegerea

Dacă observați că le pierdeți atenția, faceți o pauză pentru a afla de ce sau adresați o întrebare grupului sau dați un exemplu practic care să aibă legătură cu experiența participanților. Uneori, se impune un plus de flexibilitate când vine vorba de timp, mai ales atunci
când participanții par confuzi sau au chestiuni presante pe care doresc să le abordeze.

>>> Creați o atmosferă în care participanții să simtă că își pot exprima opiniile și da glas
preocupărilor și neclarităților pe care le au

Clarificați acest lucru de la începutul cursului: reasigurați participanții că interacțiunea
prin întrebări este încurajată, iar dubiile sunt normale! Pe parcursul cursului, întrebați
participanții dacă sunt de acord cu conținutul sau dacă au lucruri care îi preocupă. Dați
glas propriilor dumneavoastră preocupări dacă nimeni altcineva nu și le exprimă.

>>> Nu uitați de munca importantă și plină de provocări pe care participanții o fac și
recunoașteți acest lucru în fața lor

Mulți dintre participanți pot simți că integrarea drepturilor copiilor le impune mai multe
obligații și se pot simți descurajați sau copleșiți. Deși este în mod evident important să
vorbiți despre obligațiile pe care profesioniștii în îngrijire le au față de copiii pe care îi au
în îngrijire, trebuie să îi reasigurați că dacă iau în serios drepturile copiilor, relațiile se vor
îmbunătăți, iar experiența muncii va fi mai satisfăcătoare.

>>> Tratați participanții la fel cum v-ați dori ca ei să trateze copiii cu care lucrează!
Încercați să stimulați acel tip de relații și acea atmosferă pe care v-ați dori ca participanții
să o creeze cu cei cu care lucrează. Dați-le exemple pozitive de discuții constructive și participare: vor învăța din experiență.
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>>> Fiți sinceri cu participanții, aveți încredere în ei, respectați-i, tratați-i ca pe egalii
dumneavoastră

Este perfect acceptabil ca un formator să recunoască că nu știe toate răspunsurile! Dacă
participanții adresează întrebări complexe sau doresc să afle detaliile despre lucruri care
nu sunt în aria dumneavoastră de expertiză, fiți sinceri! Reluați întrebarea către ceilalți
participanți, spuneți-le dacă nu sunteți siguri, promiteți-le că veți analiza chestiunea sau
încurajați-i pe ei să facă acest lucru. Veți câștiga mai mult respectul participanților prin
sinceritate.

>>> Fiți flexibili!
Răspundeți nevoilor participanților așa cum apar acestea pe parcursul cursului. Dacă o
chestiune este foarte controversată sau stârnește dezacorduri, încercați să alocați timp
pentru a o rezolva - chiar dacă întrerupeți derularea preconizată a cursului. Dinamica grupului trebuie să rămână pozitivă.

Rețineți faptul că un curs de formare de calitate este de fapt o serie de conversații între
formator și participanți și între participanți.

ALTE RESURSE PRIVIND METODOLOGIA
Dacă formatorii nu sunt familiarizați cu metodologia bazată pe participare, există numeroase
resurse care oferă recomandări și sfaturi mai detaliate. Capitolul 1 din Compass: Manual pentru
educarea tinerilor în materia drepturilor omului, conține informații contextuale utile. Acesta este
disponibil la: https://www.coe.int/t/dg4/eycb/Source/Compass_2012_FINAL.pdf.

Utilizarea manualului și pregătirea cursului
ÎNȚELEGEREA CONCEPTULUI CURSULUI
Planurile sesiunilor din corpul principal al manualului sunt detaliate și relativ evidente. Cu toate
acestea, este foarte important să vă simțiți încrezători cu privire la modul în care diferitele sesiuni se completează reciproc și modul în care pot conduce la atingerea obiectivelor generale.

>>> Se recomandă să fi citit măcar o dată manualul integral înainte de a începe să planificați sesiunile individuale.

PREGĂTIREA PENTRU SUSȚINEREA SESIUNILOR
Pentru fiecare sesiune în parte, asigurați-vă că ați citit cu atenție planul sesiunii: trebuie să cunoașteți conținutul informațiilor de bază foarte bine și modul în care activitățile vor fi derulate.

>>> Dacă facilitați alături de o altă persoană, clarificați cine va prezenta ce parte și

asigurați-vă că adoptați aceeași abordare. Clarificați cine va fi responsabil de verificarea lucrurilor enumerate în secțiunea „Pregătire și materiale“ din partea introductivă a planurilor de sesiune.
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FOLOSIREA INFORMAȚIILOR DE BAZĂ
Informațiile de bază din planurile sesiunilor includ conținut esențial pentru fiecare sesiune. Acest
conținut este minimul pe care participanții trebuie să îl cunoască.
Trebuie să vă realizați propriile slide-uri pentru prezentări: acestea trebuie să conțină rezumate
ale conținutului prezentat în materialul de fond. Celelalte informații pot fi utilizate suplimentar
prezentării.

>>> Trebuie să vă familiarizați cu materialele „Descoperă-ți drepturile!“ și „Protejarea
drepturilor copiilor“. Acestea vor fi utilizate în sesiunile finale și conțin informații
de fond importante care se pot dovedi utile în alte sesiuni.

Ar fi ideal ca participanții să fi citit și ei aceste două publicații înainte de curs. Dacă acest lucru
nu este posibil, trebuie să vă asigurați că le sunt distribuite copii ale acestora la începutul cursului.

>>> Trebuie să vă familiarizați cu Liniile de îndrumare ale ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor. Un scurt rezumat al acestora este inclus în Anexa 2 (pagina 111).

>>> Nu trebuie să păreți nesiguri când le prezentați conținutul și trebuie să încercați să

anticipați întrebările sau problemele pe care participanții le-ar putea ridica. Dacă
vă simțiți nesiguri cu privire la anumite idei sau părți ale conținutului, încercați să
le discutați înainte cu colegii.

Ceva de
făcut...

Exercitarea drepturilor copiilor

PROGRAMME
OUTLINE
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CONȚINUTUL
PROGRAMULUI
#

Titlul sesiunii

Descriere

1

Prezentarea
activității de
formare

Stabilește contextul și tonul cursului de formare: oferă cursului un
context, prezintă ideile cheie și oferă participanților posibilitatea de a le
explora între ei.

2

Drepturile copiilor,
drepturile omului

Face legătura între drepturilor copiilor și experiențele personale ale
participanților și prezintă CDC și Principiile directoare.

3

Viață, supraviețuire, Utilizează un studiu de caz pentru a analiza Principiile directoare și
dezvoltare
dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare. Participanții au în vedere și
dreptul la dezvoltare în legătură cu copiii care părăsesc îngrijirea.

4

Participare

5

Interesul superior al Face o recapitulare a primei zile și analizează în mai multe detalii
copilului
cel de-al treilea Principiu director: interesul superior al copilului.
Participanții au în vedere și alți factori care trebuie luați în considerare
în analiza interesului superior.

6

Nediscriminare

Trece în revistă considerațiile deja discutate în sesiunile anterioare și
introduce idei despre discriminarea pozitivă și negativă.

7

Depășirea
provocărilor

Explorează oportunitățile de transpunere a ideilor în practică.
Participanții pregătesc un joc de rol și pun în scenă conversațiile pe
care le pot avea atunci când se întorc la locul de muncă.

8

Mergând înainte

Finalizează jocul de rol și explorează relevanța acestuia pentru
munca participanților. Analizează rețelele de persoane și instituții cu
care profesioniștii în îngrijire iau contact - și care le pot oferi sprijin.
Evaluarea și încheierea cursului de formare.

Analizează dreptul copilului de a fi ascultat și de a participa. Accentul
se pune pe o comunicare eficace.

PLANUL
SESIUNII

SESIUNEA
Prezentarea
activității de
formare

RESURSE
DE FOND

1

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII
DE FORMARE

01

22

PLANUL SESIUNII
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SESIUNEA 1:

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII
DE FORMARE
Rezumat
Această sesiune stabilește contextul și tonul cursului de formare. Oferă cursului un context,
prezintă ideile cheie și oferă participanților posibilitatea de a le explora între ei.

Planul sesiunii
1

Cuvânt introductiv: Prezentări (formatori, proiect și participanți), scur- 70 min
tă prezentare a conținutului, scopului și obiectivelor cursului, stabilirea
regulilor de grup și prezentare a modului în care se va desfășura cursul,
justificarea cursului și prezentarea acestei sesiuni

2

Prezentare: De ce sunt importante drepturile copiilor în îngrijire alternativă? 20 min

Scopuri
•

Să se prezinte cursul, formatorii și participanții

•

Să se descrie principalele idei și obiective ale cursului de formare

•

Să permită participanților să se simtă confortabil în prezența celorlalți și să discute despre
ce simt în cadrul cursului

•

Să se evalueze nivelul de cunoștințe ale participanților, precum și așteptările și preocupările acestora

Pregătire și materiale necesare
•

Ecusoane cu numele pentru participanți

•

Copii ale agendei și slide-urilor utilizate în timpul prezentărilor (a se vedea paginile 23 și 24)

•

Hârtie de flipchart și carioci pentru activitățile în grup

•

Opțional: copii cu informații despre Liniile de îndrumare ale ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor (pagina 111)

•

Dacă este necesar: copii de rezervă după formularele de evaluare prealabilă (pagina 114)
Va trebui să verificați dacă toți participanții au depus formularul de evaluare prealabilă. Dacă
există cineva care nu l-a depus, rugați respectiva persoană să îl completeze repede înainte de
începerea cursului

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII
DE FORMARE

PLANUL SESIUNII
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Introduceri pentru sesiune
Cuvânt introductiv: Prezentări (formatori, proiect și participanți), scurtă prezentare a conținutului, a scopului și obiectivelor cursului, stabilirea regulilor de grup și prezentare a
modului în care se va desfășura cursul, justificarea cursului
și prezentarea acestei sesiuni

70
0
min

1.

Utilizați primele 70 de minute pentru a ura bun venit participanților, a prezenta facilitatorii
și proiectul, a prezenta participanții, scopul și obiectivele cursului dar și metodele activității
de formare.

-

Alocați 5 minute pentru prezentarea formatorilor

-

Alocați 5 minute pentru prezentarea proiectului și a celor două broșuri

-

Alocați 30 de minute după această introducere pentru prezentarea participanților, utilizând
următoarele repere:

-

Numele meu este:

-

Locul meu de muncă:

-

Rolul meu profesional actual:

-

Hobby-ul meu:

-

Ceea ce ar spune despre mine, într-o frază relevantă, un tânăr sau copil pe care îl asist/l-am
asistat este:

-

Așteptările mele de la acest curs sunt:

-

Notă:

-

Așteptările vor fi colectate pe flipchart și corelate cu prezentarea ulterioară a scopului și a
obiectivelor cursului.

-

Alocați 5 minute pentru prezentarea scopului și obiectivelor cursului

-

Alocați 15 minute pentru prezentarea agendei cursului, a modalităților de lucru pe durata celor
două zile și pentru stabilirea regulilor de grup împreună cu participanții

-

Alocați 10 minute pentru a justifica participarea la curs si a colecta îngrijorările și preocupările
participanților cu privire la Respectarea Drepturilor Copiilor.

Prezentare: De ce sunt importante drepturile copiilor
în îngrijire alternativă?
2.

Sfaturi
utile

20
0
min

Faceți o scurtă prezentare a drepturilor omului, drepturilor copiilor și relevanței acestora
pentru îngrijirea alternativă.
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Sfaturi
utile

-

Scopul acestei scurte prezentări este să ofere o imagine de ansamblu asupra
pra temelor
mel
me
e r pr
elo
prinn
cipale. A se vedea pagina 27 pentru punctele ce trebuie acoperite.

-

Recapitularea repetă câteva întrebări din formularul de evaluare prealabilă: explicați
li ații particilicați
p
pa
panților importanța unei imagini de ansamblu asupra nivelului cunoștințelor fiecărui participant, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru participanți.

-

Încercați să lăsați o perioadă de timp pentru întrebări urgente la final - dar explicați că
acestea vor face obiectul activităților în grup mai târziu în cursul sesiunii.

RESURSE
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Prezentarea
activității de
formare

Cuprins
Puncte pentru prezentarea introductivă

25

Prezentarea drepturilor omului și a drepturilor copilului

27

Puncte pentru prezentarea introductivă
1. Introducere și prezentări

Notă

>

Prezentați formatorii și urați bun venit participanților

>

Creați un context pentru cursul de formare și explicați de ce instituția dumneavoastră îl
consideră important

>

În descrierea contextului, puteți face referire la Protejarea drepturilor copiilor și Descoperă-ți drepturile! Explicați că la aceste materiale se va face referire pe tot parcursul
cursului - și că ar fi util ca participanții să se familiarizeze cu cele două publicații.

2. De ce este important acest curs de formare?
Cursul de formare este important pentru că drepturile copiilor sunt importante!
•

Toți copiii au drepturi ale omului: acestea sunt cunoscute sub denumirea drepturile copiilor

•

Copiii aflați în îngrijire alternativă asistă deseori
la încălcări ale drepturilor pe care le au

•

Profesioniștii în îngrijire joacă un rol important
în asigurarea faptului că drepturile copiilor pe
care îi au în îngrijire sunt respectate în mod corespunzător

•

Profesioniștii în îngrijire au, de asemenea, și obligații în ducerea la îndeplinire a acestui rol - în
baza legislației naționale și internaționale

•

Diferite organisme internaționale, inclusiv ONU,
Consiliul Europei și Comisia Europeană, au făcut
recomandări ca drepturile copiilor să fie înglobate în procesul de îngrijire

„Copiii au o poziție șubredă în societate, iar drepturile copiilor le oferă un
anumit nivel de protecție. Dar această protecție este posibilă doar atunci
când își cunosc drepturile și au pe cineva care să îi sprijine atunci când drepturile le sunt încălcate“.
Tânăr în
îngrijire alternativă
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>

Puteți oferi anumite informații despre Liniile de îndrumare ale ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor - sau să distribuiți pagina 111 ca material ajutător participanților

>

Trebuie, de asemenea, să atrageți atenția participanților și asupra paginilor 8-10 din materialul Protejarea drepturilor copiilor, unde sunt analizate motivele pentru adoptarea
unei abordări bazate pe drepturile copilului

3. Scopurile și obiective de învățare ale cursului
Sperăm că până la finalul acestui curs…

O mai bună
înțelegere a
tinerilor

Strategii
practice, noi
abordări

Relații
mai bune,
mai multă
încredere

Beneficiile
pentru
tine

Limite clare
în luarea
deciziilor

Rezultate
mai bune
pentru tine și
pentru copil

•

Veți putea să înțelegeți mai bine drepturile copiilor și
drepturile omului - și de ce sunt acestea importante

•

Veți avea capacitatea de a identifica limitările sau
situațiile de încălcare a drepturilor copiilor în munca
dumneavoastră

•

Veți recunoaște cele mai frecvente încălcări pe care
copiii în îngrijirea dumneavoastră pot să le sufere

•

Veți evalua nevoia de a avea în vedere drepturile copiilor în munca dumneavoastră

•

Vă veți convinge că o abordare bazată pe drepturile
copiilor vă poate ajuta în munca dumneavoastră

•

Veți ști cum să implementați drepturile copiilor în
practica dumneavoastră

Obținem rezultate bune când lucrăm împreună!
Vedem rezultatele muncii noastre!
Asistent social din Croația
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4. Cum vom lucra?
•

Cursul de formare va fi sub forma unei discuții: contribuția dumneavoastră activă este
esențială!

•

Noi vom furniza anumite informații esențiale - prin prezentări - dar mare parte a cursului
va presupune ca dumneavoastră să lucrați în grupuri cu ceilalți participanți

•

Vom încerca să răspundem la orice întrebări aveți

•

Ne dorim să ne povestiți despre experiența dumneavoastră și despre preocupările pe care
le aveți

•

Vă vom respecta opiniile, îngrijorările și nivelul cunoștințelor în cadrul grupului: nimeni nu
va fi judecat pentru exprimarea unei opinii. Din contră, sunteți încurajați să vă exprimați!

Nu vă vom trece cu vederea drepturile: și adulții au drepturi ale omului! Suntem conștienți de
faptul că profesioniștii în îngrijire sunt supuși unor presiuni care nu sunt întotdeauna recunoscute de societate. Unul dintre scopurile acestui curs de formare este să vă ajute pe dumneavoastră: nu urmărește să vă pună o povară în plus pe umeri.

IMPORTANT!

5. Conținutul cursului
>

Treceți în revistă agenda celor două zile: folosiți tabelul de la pagina 20 și prezentați succint structura prezentei sesiuni în continuare

>

Explicați de ce este acest curs foarte intensiv! Există o mare cantitate de informații noi acestea vor fi prezentate în serii de scurte prezentări. Avertizați participanții că timpul va
fi foarte scurt și că discuțiile vor trebui scurtate în anumite momente

>

Întrebați dacă există întrebări

Notă

Prezentarea drepturilor omului și a drepturilor copiilor
6. Recapitularea drepturilor omului
>

Folosiți primele trei întrebări pentru a aprecia nivelul de înțelegere și experiență în cadrul
grupului. Puteți solicita participanților să ridice mâna atunci când aud afirmația care consideră că li se potrivește cel mai bine

>

Încurajați participanții să răspundă cât mai sincer cu putință

Notă
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Recapitularea
drepturilor omului

Cum apreciați propria
dumneavoastră înțelegere
a drepturilor omului?

Excelent

Bună

De bază

Excelent

Bună

De bază

ÎNTREBAREA 1
Recapitularea
drepturilor omului

Cum apreciați propria
dumneavoastră înțelegere
a drepturilor copiilor?

ÎNTREBAREA 2
Recapitularea
drepturilor omului

Cât de des folosiți drepturile copiilor în munca
dumneavoastră?

Tot timpul

Uneori

(Aproape) niciodată

ÎNTREBAREA 3
7. Ce sunt drepturile omului?
•

Drepturile omului aparțin persoanelor și creează obligații pentru guverne și oficialii guvernamentali. Din acest punct de vedere, ele diferă de toate celelalte legi!

•

Ele au la bază valori universale - cum ar fi libertatea, egalitatea și demnitatea

•

Ele oferă un nivel minim de protecție tuturor

•

Ele sunt rezultatul luptelor și campaniilor permanente pentru un tratament echitabil indiferent de vârstă și locație geografică

•

Ele au fost acceptate de toate guvernele lumii și acum sunt prevăzute în lege

8. Legislația privind drepturile omului
Legile privind drepturile omului există la:
•

Nivel internațional: la nivelul ONU

•

Nivel regional: la nivel european

•

Nivel național (intern): în Constituție sau Declarația drepturilor

Indiferent de țara din care proveniți, drepturile dumneavoastră și drepturile copiilor pe care îi
aveți în îngrijire sunt protejate la trei niveluri.

Protecții internaționale

Protecții regionale

Protecții naționale

Organizația Națiunilor Unite
(ONU)

Consiliul Europei

Legile naționale
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>

Puteți menționa legile naționale care protejează drepturile omului

>

Legile naționale care protejează drepturile copiilor sunt evidențiate în secțiunea următoare

Notă

9. Care sunt drepturile copiilor?
“Dată fiind lipsa sa de maturitate fizică și intelectuală, copilul are nevoie de protecție
și îngrijire speciale, inclusiv de o protecție juridică adecvată, atât înainte cât și după
nașterea sa.”
Declarația ONU privind drepturile copilului, 1959

•

Copiii nu au mai multe drepturi decât adulți: ei au
aceleași drepturi ale omului

•

Cu toate acestea, copiii, la fel ca și alte grupuri, au
nevoie de o atenție aparte pentru a se asigura că
drepturile lor sunt respectate în mod corespunzător: drepturile copiilor oferă acest sprijin suplimentar

•

A fost recunoscut faptul că copiii în îngrijire alternativă au nevoie de o îngrijire specială și de
atenție pentru ca drepturile să le fie respectate

>

Puteți oferi exemple pentru al treilea punct:

Articolul 20, CDC
„Copilul care este, temporar ori permanent, lipsit de mediul său familial
sau care, pentru protejarea intereselor sale, nu poate fi lăsat în acest
mediu are dreptul la protecție și asistență speciale din partea statului.“

•

Copiii în îngrijire alternativă au nevoie de aranjamente speciale doar pentru a-și vedea mama sau familia biologică

•

Ei sunt deseori supuși discriminării pentru simplul fapt că sunt în îngrijire

•

Ei nu au întotdeauna o „persoană de încredere“ la care să apeleze atunci când iau decizii.

Notă

10. Drepturile copiilor în dreptul internațional
•

Drepturile copiilor sunt protejate la nivel internațional prin Convenția cu privire la
drepturile copilului (CDC)

•

ONU a elaborat un set de Linii de îndrumare pentru copiii în îngrijire alternativă: acestea
sunt linii de îndrumare pentru decidenții la nivel politic pentru a îmbunătăți implementarea
CDC pentru copiii în îngrijire alternativă

>

Informații suplimentare despre Liniile de îndrumare ale ONU sunt disponibile la pagina 111.
SOS Satele Copiilor a elaborat o resursă utilă pentru a sprijini implementarea acestor Linii
de îndrumare. Aceasta este disponibilă la: http://www.alternativecareguidelines.org/

>

Puteți reaminti participanților profesioniști în îngrijire că toate tratatele și legile privind
drepturile omului se aplică copiilor și adulților în egală măsură - ex. Declarația universală a
drepturilor omului (DUDO), Convenția europeană privind drepturile omului (CEDO), Carta
socială europeană, etc.

Notă
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11. Drepturile omului pentru alte grupuri protejate
•

Drepturile
omului

Drepturile
omului
pentru copii
(drepturile
copiilor)

Alte
grupui
protejate

S-a recunoscut faptul că și alte grupuri, în afară de copii, au de asemenea nevoie de asistență specială pentru a le fi protejate drepturile

Aceste grupuri includ:
• Femei (și fete)
• Persoane cu dizabilități

Drepturile
omului
pentru
femei

• Minorități naționale sau etnice
• Lucrători migranți, etc.

Acest lucru este important pentru că mulți dintre copiii în îngrijire alternativă pot fi incluși în mai mult de o singură categorie protejată
- spre exemplu, un copil poate avea dizabilități, poate fi de sex feminin
și membru al unei minorități etnice.

12. Drepturile copiilor la nivel internațional

Notă

Dacă timpul permite, oferiți participanților informații succinte despre prevederile privind protecția copiilor în țara dumneavoastră

13. De ce sunt importante drepturile copiilor în îngrijire alternativă?
•

Pentru că toți copiii au drepturi: copiii în îngrijire alternativă merită să beneficieze de
aceleași oportunități și să fie tratați cu același respect ca și copiii care trăiesc împreună
cu familiile biologice

•

Din cauza faptului că copiii în îngrijire pot fi în mod aparte vulnerabili și pot avea nevoie
de asistență sau sprijin

•

Din cauză faptului că numeroase rapoarte și investigații au evidențiat situații în care drepturile copiilor în îngrijire sunt încălcate. Uneori aceste încălcări sunt structurale sau
sistemice

•

Pentru că orice persoană responsabilă de îngrijirea unui copil are anumite obligații în
baza legislației drepturilor omului: profesioniștii în îngrijire trebuie să cunoască drepturile copiilor pentru a se putea asigura că copilul este protejat în mod corespunzător.

•

Pentru că un copil ale cărui drepturi sunt respectate în mod corespunzător va înflori. Iar
munca dumneavoastră va fi mai satisfăcătoare!

Studiu de caz: încălcări cumulative
Un copil a fost abuzat sexual de un alt copil aflat în plasament de îngrijire. Infractorul era minor la momentul
respectiv și nu a putut fi transferat imediat. Victima a
fost nevoită să rămână în aceeași unitate cu atacatorul
timp de 6 luni.
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IMPORTANT!

Aveți anumite obligații de a vă asigura că drepturile copiilor pe care îi aveți în îngrijire sunt
respectate.

14. Ce înseamnă acest lucru pentru munca dumneavoastră?
Obligațiile în legătură cu drepturile omului impun persoanelor responsabile de îngrijirea copiilor:
•

Să cunoască și să respecte drepturile copiilor: nimeni nu trebuie să încalce drepturile copiilor. Necunoașterea nu este o scuză!

•

Să protejeze copiii împotriva posibilelor încălcări: există o obligație de a acționa atunci
când este posibil să se prevină o încălcare

•

Să îndeplinească drepturile copiilor: politicile, procedurile și liniile de îndrumare trebuie
întotdeauna concepute astfel încât copiii să își poată exercita toate drepturile. Acestea
includ și monitorizarea eficace și proceduri prin care se pot face plângeri

RESPECTĂ

PROTEJEAZĂ

ÎNDEPLINEȘTE

>

Explicați faptul că acest curs de formare va explora exemple practice și strategii în legătură
cu aceste puncte

>

Dacă timpul vă permite, folosiți citatele sau exemplele de mai jos pentru a ilustra aceste
puncte

Notă

Exemple de preocupări legate de drepturi
Vocile tinerilor

“Mi-e dor de familia
mea. Nu ma întâlnesc
niciodată cu ei. I-am
văzut doar într-o fotografie pe care mi-au
trimis-o.”
“Când am fost trimiși la centrul
pentru tineri, nu ne-au luat în considerare opinia despre unitatea la
care urmam să fim trimiși. Nu s-au
gândit că frații și surorile trebuie
să rămână împreună.”

“Un copil s-a
comportat necorespunzător. Nu i s-a
dat mâncare o zi
întreagă; dreptul său
la hrană nu a fost
respectat.”

“Am avut mereu neplăcuta
senzație că sunt „privat“
de intimitatea mea.”
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SESIUNEA 2:

DREPTURILE COPIILOR,
DREPTURILE OMULUI

Rezumat
Această sesiune urmărește că realizeze corelații între drepturile copiilor și propriile experiențe
ale participanților și să prezinte Principiile directoare ale Convenției cu privire la drepturile
copilului (CDC).

Planul sesiunii
1

Introducere și reflecție: Ce înseamnă îngrijire alternativă pentru un copil?

10 min

2

Activitate în grupuri restrânse:

45 min

- Elaborarea unei „declarații“
- Maparea drepturilor raportat la CDC
3

Galeria rezultatelor și raportare

25 min

4

Încheierea prezentării: CDC și Principiile directoare

10 min

Scopuri
•

Să se reflecteze pe marginea drepturilor ce trebuie protejate în îngrijirea alternativă

•

Să se prezinte Convenția cu privire la drepturile copilului (CDC) și Principiile directoare

•

Să se exploreze valorile și principiile care ghidează munca participanților

•

Să se evidențieze legătura între valorile participanților și valorile fundamentale pe care se
bazează drepturile copiilor

Pregătire și materiale necesare
•

Hârtie de flipchart și carioci

•

Exemplare ale CDC (versiunea prescurtată - a se vedea Anexa 1)

•

Slide-uri pentru prezentare (a se vedea pagina 37)

•

OPȚIONAL: versiunea completă a CDC
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Introduceri pentru sesiune
Introducere și reflecție: ce înseamnă îngrijire
alternativă pentru un copil?

10
min

1.

Rugați toți participanții să se gândească la un copil pe care îl cunosc și care a făcut o
schimbare / o tranziție în cadrul sistemului de protecție specială. Este indicat să nu se facă
referire la un copil din propria familie pentru a nu crea o reacție a participanților. Explicați
faptul că pentru următoarea activitate trebuie să își imagineze că o decizie a fost luată
pentru luarea copilului în îngrijire.

2.

Acordați participanților câteva minute pentru a reflecta în liniște și a se gândi la ce înseamnă acest lucru pentru copil și la preocupările pe care le pot avea.

Activitate în grupuri restrânse:
1) Elaborarea unei declarații

20
2
0
min

3.

După câteva minute, împărțiți participanții în grupe de 4-5 persoane. Dați fiecărui grup o
cariocă și o coală de hârtie de flipchart. Explicați faptul că grupurile vor avea la dispoziție 20
de minute pentru a realiza o listă a lucrurilor pe care și le-ar dori garantate pentru acest copil
în noua sa casă. Spuneți-le că aceasta va fi propria lor Declarație a drepturilor copiilor!

-

Puteți ruga participanții să se gândească la „Liniile roșii“ pe care nu le doresc încălcate de
oamenii care au grijă de copil.

-

Încurajați-i să se gândească la lucrurile pe care oamenii care au grijă de copil ar trebui să le
facă, precum și la cele pe care nu ar trebui să le facă.

Activitate în grupuri restrânse:
2) Maparea drepturilor raportat la CDC

25
2
5
min
min

4.

Solicitați participanților atenția circa 20 de minute. Explicați-le că în aceleași grupuri, vor
avea acum posibilitatea de a-și compara declarațiile cu Convenția cu privire la drepturile
copilului (CDC).

5.

Distribuiți copii ale CDC (versiunea prescurtată - pagina 113) și solicitați grupurilor să o
citească până la capăt și să noteze asemănările și deosebirile între acest document și lista
pe care au realizat-o anterior. Solicitați-le să le scrie pe flipchart astfel încât să poată fi
înțelese și de celelalte grupuri. Se poate indica grupurilor de la început să împartă coala de
flipchart în două pe verticală, pe coloana din stânga să scrie propria lor declarație privind
drepturilor copilului identificat iar pe coloana din stânga numărul articolelor din convenție pe care nu le-au notat în declarația lor.
>

Care sunt punctele unde se suprapun?

Sfaturi
utile
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utile

>

Care sunt diferențele?

>

Există drepturi în Convenție pe care nu le înțeleg (sau cu care nu sunt de acord)?

-

Trebuie să atrageți atenția participanților asupra faptului că este doar o versiune prescurtată.

-

Veți dori poate să distribuiți copii ale textului complet al Convenției la finalul activității
pentru referiri viitoare.

Galeria rezultatelor și raportare

25
2
5
min
m

6.

Odată ce grupurile au finalizat compararea propriei liste cu CDC, au realizat prezentarea
propriilor rezultate în grupul mare.

7.

Apoi inițiați o discuție generală asupra sarcinii. Folosiți câteva din întrebările de mai jos
pentru a ghida discuția.

Întrebări pentru raportare
•

Cum vi s-a părut această activitate? A fost utilă?

•

În ce măsura declarația dumneavoastră este în acord cu articolele din CDC? Care au fost
principalele diferențe?

•

Ați remarcat diferențe semnificative între flipchart-ul dumneavoastră și flipchart-urile celorlalte grupuri?

•

Au existat articole în CDC pe care nu le-ați înțeles sau cu care nu ați fost de acord?

Încheierea prezentării: CDC și Principiile directoare

8.

10
0
min
m
n

Încheiați sesiunea prezentând cele 4 Principii directoare ale CDC. Explicați faptul că vom
examina fiecare dintre aceste Principii în următoarele 4 sesiuni. Utilizați notele din informațiile de fond de la pagina 39.

RESURSE
DE FOND

DREPTURILE COPIILOR,
DREPTURILE OMULUI

37

02

RESURSE DE FOND

MANUAL DE FORMARE

Drepturile copiilor,
drepturile omului

Prezentare: Convenția cu privire la drepturile copilului
1. Despre Convenție
•

Convenția cu privire la drepturile copilului (CDC) a fost adoptată de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în anul 1989. Aceasta a devenit parte din dreptul internațional un an mai
târziu, în 1990.

•

Este un tratat obligatoriu din punct de vedere juridic. Țările care au semnat și ratificat tratatul au obligații de care trebuie să se achite în baza dreptului internațional.

•

CDC este cel mai ratificat tratat în materia drepturilor omului din lume. Singura țară care
nu a ratificat tratatul este SUA!

•

În tratat, „copil“ înseamnă orice persoană cu vârsta sub 18 ani.

2. Drepturile copiilor în legislația națională
>

Dacă timpul vă permite, oferiți participanților informații succinte despre legile din țara
dumneavoastră care protejează drepturile copiilor

Notă

3. Cum ajută CDC?
•

Se recunoaște faptul că fiecare copil este vulnerabil și are nevoie de asistență. CDC asigură
faptul că toți copiii vor beneficia de sprijinul necesar pentru a-și accesa drepturile.

•

CDC ne reamintește nu numai că toți copiii sunt vulnerabili, ci au în plus nevoie și de
ajutorul adulților: copiii sunt oameni! Acestora trebuie să li se ofere autonomie și posibilitatea de a deține controlul asupra propriilor vieți.

•

CDC ne reamintește faptul că toate drepturile omului sunt la fel de importante: nu există
„drepturi prioritare“.

•

CDC asigură un cadru juridic și etic comun pentru copiii din întreaga lume. Acest cadru
comun servește ca punct de referință pentru monitorizarea progresului și verificarea încălcărilor.

•

CDC creează un sistem de răspundere: guvernele au responsabilitatea finală să asigure că
drepturile copiilor sunt respectate, dar și alți adulți au obligații în baza CDC.

Obligațiile profesioniștilor în îngrijire în baza CDC - indiferent dacă sunt subordonați unei autorități locale sau lucrează într-o organizație privată.

IMPORTANT!
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Notă

>

Pentru punctul 3: CDC a fost primul tratat internațional care a acoperit întregul spectru al
drepturilor omului. Alte tratate includ unele dintre categoriile de drepturi, dar pe altele nu.

>

Cu privire la răspundere, puteți menționa importanța mecanismelor de responsabilizare. Acestea includ proceduri de monitorizare eficace și prin care se pot face plângeri pe
care tinerii le cunosc și la care pot să apeleze. Plângerilor trebuie să li se dea curs!

4. Cum funcționează CDC?
•

O dată la fiecare 5 ani, țările semnatare trebuie să prezinte un raport către Comitetul ONU
privind drepturile copilului. Acest Comitet este format din 18 experți din diferite țări.

•

Guvernele trebuie să raporteze pe marginea respectării tratatului:

•

IMPORTANT!

>

Ele trebuie să demonstreze că nu există încălcări grave ale drepturilor copiilor

>

Ele trebuie să pună în aplicare cadrul politic și juridic corect pentru asigurarea
respectării drepturilor copiilor.

>

Ele trebuie să demonstreze că dețin sisteme de monitorizare și soluționare eficace a
oricăror încălcări.

Alte organizații – ONG – pot, de asemenea, să își prezinte propriile rapoarte Comitetului.
Aceste rapoarte sunt de regulă mult mai critice decât rapoartele guvernamentale!

Dacă tinerii se tem să facă plângeri sau nu știu cum să le facă, dacă plângerile nu sunt analizate
și soluționate sau dacă tinerii nu au capacitatea de a pune la îndoială deciziile luate – atunci
drepturile lor nu sunt respectate în mod corespunzător.

5. Care drepturi?
Drepturile prevăzute de Convenție pot fi împărțite în 3 categorii principale:

Drepturile la protecție
•

Acestea asigură faptul că toți copiii sunt protejați împotriva abuzurilor, exploatării și altor
tipuri de prejudicii.

Drepturile la dezvoltare
•

Aceste drepturi includ, printre altele, dreptul de a avea o identitate, de a aparține cuiva și
de a face parte dintr-o familie, dreptul la asistență medicală, educație, locuință, un mediu
de îngrijire de calitate, dacă este necesar, și așa mai departe.

Drepturile la participare
•

Aceste drepturi reprezintă, poate, cea mai importantă inovație propusă de Convenție: ele
recunosc drepturile copiilor de a fi implicați în deciziile luate, de a le fi luată în considerare
opinia, de a li se oferi informații și de a li se asigura confidențialitatea, printre alte lucruri.

39

DREPTURILE COPIILOR,
DREPTURILE OMULUI

RESURSE DE FOND

02

MANUAL DE FORMARE

Studiu de caz: Drepturile la dezvoltare
Doi frați, cu vârsta de 9 și 11 ani, au trăit în plasament de îngrijire alternativă timp de 5 ani.
Timp de un an, nu și-au văzut și nu au fost în legătură cu mama lor biologică.
Au fost bine integrați în mediul de plasament și la școala pe care o frecventau și au putut să
intre periodic în contact cu un alt frate găzduit în apropriere, într-un centru pentru copii cu
dificultăți psihologice.
După 5 ani, cei doi frați au fost trimiși într-o vacanță de 3 săptămâni la o familie gazdă în
aproprierea locului de domiciliu al mamei lor biologice. Scopul a fost ca ei să își întâlnească
mama pentru a se evalua disponibilitatea de a relua legătura - și, de ce, de a se întoarce să
locuiască cu ea pentru un an sau doi.
De fapt, băieții nu au mai revenit niciodată în locul de plasament. Asistenții sociali, care nu le
cunoșteau cazul, au decis să plaseze copiii la noua familie gazdă fără a consulta pe nimeni din
locul plasamentului inițial și fără nicio garanție că mama lor biologică era dispusă să investească ceva în relația cu copiii. Cei doi frați nu au mai avut nici măcar posibilitatea de a reveni
să își ia lucrurile și la revedere de la prietenii pe care și-i făcuseră în ultimii 5 ani. În noul lor
loc de domiciliu, nu s-au făcut aranjamente pentru a li se permite să țină legătura cu vechii
lor prieteni și – mai important – cu fratele lor.

6. Principiile directoare
•

Comitetul pentru drepturile copilului a identificat anumite
articole cheie ca „principii directoare“. Aceste patru articole sunt fundamentul pe care se sprijină Convenția și oferă
un cadrul de orientare pentru înțelegerea Convenției în ansamblul său.

„Sunt un imigrant...
Dar am și dreptul de
a fi un cetățean tratat
la fel ca ceilalți.“

Principiile directoare: Dreptul la nediscriminare
Articolul 2
Există obligații care urmăresc să asigure că niciun copil nu este niciodată tratat inechitabil, iar
uneori acest lucru înseamnă a aplica unui copil dezavantajat în comparație cu alții un tratament
diferit.

Principiu director: Interesul superior al copilului
Articolul 3
Interesul superior al copilului trebuie să fie întotdeauna principala preocupare atunci când
sunt luate decizii care îl afectează pe acesta. Această cerință se traduce într-o obligație a adulților de a lua în considerare impactul deciziilor asupra copiilor afectați – și de a se asigura că
intereselor acestora li se acordă prioritate.

Principiile directoare: Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare
Articolul 6
Guvernele au obligația de a asigura faptul că copiii supraviețuiesc și se dezvoltă sănătos.
Această obligație include nu doar asigurarea faptului că sunt protejați împotriva amenințărilor
la adresa vieților lor, ci și că li se oferă maxime posibilități de a-și atinge potențialul.
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Principiile directoare: Participarea (și dreptul copilului de a îi fi luată în
considerare opinia)
Articolul 12
„Drepturile la participare“ menționate mai sus sunt suficient de importante pentru a fi percepute ca principiu fundamental ce se remarcă în tot conținutul Convenției. Acest lucru subliniază opinia copilului ca persoană a cărei autonomie și demnitate trebuie respectate - la fel cum
facem și în cazul adulților.

Notă

>

Spuneți participanților faptul că aceste Principii directoare vor fi aprofundate în curs

>

Puteți folosi anumite exemple din țara dumneavoastră pentru a ilustra drepturile
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PLANUL SESIUNII

Exercitarea drepturilor copiilor

SESIUNEA 3:

VIAȚĂ, SUPRAVIEȚUIRE,
DEZVOLTARE
Rezumat
Această sesiune utilizează un studiu de caz pentru a analiza Principiile directoare și dreptul la
viață, supraviețuire și dezvoltare. Participanții au în vedere și dreptul la dezvoltare în legătură
cu copiii care părăsesc îngrijirea.

Planul sesiunii
1

Prezentare: Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare

20 min

2

Grupuri de lucru: Examinarea dreptului la dezvoltare

20 min

3

Prezentarea studiului de caz: Activitate cu ecohartă

20 min

4

Feedback/discutarea activității în grup

20 min

Scopuri
•

Să se exploreze Principiile directoare și dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare

•

Să se analizeze nevoile de dezvoltare pentru tinerii în îngrijire

•

Să se discute un studiu de caz real în care dreptul unui copil la supraviețuire și dezvoltare
a fost amenințat

Pregătire și materiale necesare
•

Faceți copii ale studiului de caz și fișei cu sarcini (pagina 50-51 )

•

Elaborați slide-uri de retroproiector pentru prezentare (pagina 45)

•

Participanții au nevoie de coli de hârtie de flipchart și carioci
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Introduceri pentru sesiune
Prezentare: Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare

20
2
0
min
m

1.

Reamintiți participanților cele 4 Principii directoare ale CDC. Întrebați-i dacă le pot denumi (fără a-și consulta notițele!)

2.

Explicați faptul că această sesiune va analiza dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare atât ca drept, cât și ca principiu.

3.

Începeți cu prezentarea de la pagina 45.

Grupuri de lucru: Examinarea dreptului la dezvoltare

4.

20
2
0
min
m

La finalul prezentării, solicitați participanților să discute timp de 10 minute ideea „dreptului la dezvoltare“ cu vecinul. Rugați-i să se concentreze pe copiii care ies din îngrijire:
reamintiți-le că dacă acest drept la dezvoltare al copilului a fost respectat, aceștia ar trebui
să beneficieze de aceleași oportunități ca și copiii din afara sistemului de îngrijire și ar
trebui să fie capabili să capitalizeze aceste oportunități.

Gândiți-vă în special la copiii care sunt pe cale să părăsească sistemul de îngrijire.
-

Care sunt provocările cu care se vor confrunta, probabil?

-

O abordare diferită sau accentul pus mai devreme în viață ar fi putut să îi ajute să se pregătească mai bine pentru aceste provocări?

-

Puteți reasigura participanții că provocările cu care se confruntă copiii care ies din îngrijire
nu vor fi niciodată percepute ca „eșec“ al unui anumit profesionist în îngrijire! Dificultățile
speciale cu care se confruntă acești copii sunt probabil rezultatul mai multor factori, dintre
care mulți nu pot fi controlați de profesioniștii în îngrijire.

-

Evidențiați faptul că nu vă așteptați de la aceștia să poată să soluționeze toate aceste preocupări singuri, ci doar să exploreze abordări sau puncte focale diferite.

5.

Solicitați feedback de la unele dintre perechi. Explicați faptul că următoarea activitate va
face apel la un studiu de caz pentru a analiza unele dintre conflictele care pot să apară
între drepturi divergente.

Întrebări pentru
grupurile de
lucru

Sfaturi
utile
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Prezentarea studiului de caz: Activitate cu ecohartă

Sfaturi
utile

20
2
0
min

6.

Întrebați dacă cineva cunoaște conceptul de „ecohartă“. Explicați ca aceasta este una dintre activitățile incluse în broșura Descoperă-ți drepturile pe care tinerii trebuie să o realizeze. Direcționați-i către pagina 23 a broșurii Descoperă-ți drepturile! unde instrumentul
este explicat pentru tineri. Spuneți-le că îl vom folosi pentru a analiza dreptul la viață,
supraviețuire și dezvoltare pentru un copil cu probleme grave de comportament.

7.

Citiți studiul de caz de la pagina 50 a resurselor de fond (sau utilizați un studiu de caz propriu). Apoi, folosiți imaginea mare a ecohărții de la pagina 50 pentru a înregistra relațiile
lui James pentru perioada descrisă. Solicitați aportul întregului grup pentru a completa
diagrama.

-

Dacă diagrama include doar relații negative, solicitați participanților să se gândească la
alte persoane care poate au fost prezente în viața lui James, dar care nu sunt menționate
în studiul de caz.

-

Întrebați dacă este posibil ca James să nu fi avut alte persoane importante în viață de la care
să preia energie. Adăugați câteva idei posibile de persoane care pot să fi jucat un astfel de rol.

Feedback/discutarea activității în grup

9.

20
2
0
miin
min

Împărțiți participanții în grupuri de circa 4-5 persoane și distribuiți fiecărui grup o copie a
studiului de caz și a listei sarcinilor (pagina 51). Solicitați-le să discute întrebările în grupuri timp de 10 de minute.

10. În ultimele 10 minute ale sesiunii, invitați grupurile să prezinte pe scurt feedback în urma
discuțiilor. Trebuie să vă asigurați că respectă cele 2 minute alocate!

Sfaturi
utile

-

Pentru că feedback-ul de la grupuri a fost succint în timpul acestei sesiuni, veți dori poate
să le reamintiți participanților că scopul acestor discuții în grupuri restrânse nu este să
ajungă la răspunsuri „corecte“ care să fie apoi „verificate“ de formator! Ci, mai degrabă, să
exploreze idei împreună cu colegii.

-

Puteți să mergeți la unele dintre grupuri în timp ce lucrează pentru a vă prezenta ideile,
dacă este necesar.
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Cuprins
Prezentare: viață, supraviețuire, dezvoltare

45

Ecohartă

49

Studiu caz: James

50

Fișa sarcinilor pentru activitățile în grup (punctul 9)

51

Informații suplimentare

51

Prezentare: viață, supraviețuire, dezvoltare
1. Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare
Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare este unul dintre cele patru Principii directoare ale
CDC. Ca toate celelalte Principiile directoare, el apare și ca drept distinct (Articolul 6).

Articolul 6 al CDC
1.

Statele contractante recunosc faptul că fiecare copil are
un drept inerent la viață.

2.

Statele contractante vor asigura, în măsura maximă posibilă, supraviețuirea și dezvoltarea copilului.

2. Viața, supraviețuirea și dezvoltarea ca
Principiu director
Ca Principiu director, acest drept nu se referă doar la dreptul la
viață, ci și la asigurarea faptului că toate aspectele bunăstării și
dezvoltării copilului sunt luate în considerare.

“Cred că toți copiii trebuie să se
simtă în siguranță. Dacă copiii
pot să se simtă în siguranță și să
obțină ce își doresc, acest lucru
înseamnă că vor crește să ajungă
oameni care pot să ia decizii importante...
Dacă rănim oamenii, se va pierde
mult potențial.”

Acest lucru este ceea ce spune și Fișa ONU privind CDC:
„[Acest drept] trebuie asigurat „în măsura maximă posibilă“. Termenul „dezvoltare“ în acest context trebuie interpretat într-un sens larg, adăugând și o dimensiune calitativă: nu este vizată doar
sănătatea fizică, ci și dezvoltarea mentală, afectivă, cognitivă, socială și culturală.“
•

Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare se referă în parte la gestionarea riscului fizic
și protejarea copilului de amenințările la adresa vieții sale.

•

Dar, ca Principiu director, acesta implică mai mult decât atât: se referă la bunăstarea psihologică și dezvoltarea copilului.
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3. Dreptul la viață
Prima parte a Articolului 6 protejează copilul împotriva amenințărilor imediate la adresa vieții sale.

Notă

•

„Dreptul la viață“ se referă la componenta fizică a vieții

•

Acest drept aparține fiecărei ființe, indiferent de statutul ei juridic sau de modul în care se
comportă. Viața fiecăruia este sacră.

•

Acest drept este cunoscut ca drept absolut. El are prioritate față de orice alte preocupări –
iar orice posibile încălcări trebuie soluționate imediat

>

Puteți menționa alte drepturi „absolute“: aceste drepturi nu trebuie niciodată limitate ca
urmare a unor considerații pragmatice, cum ar fi preocupările cu caracter economic sau
politicile instituționale

>

Alte drepturi absolute includ protecția împotriva amenințărilor grave și iminente la adresa siguranței sau integrității copilului - spre exemplu, situațiile de abuz sau vătămare fizică

Studiu de caz: Folosirea abuzului fizic pentru a controla comportamentul
O fetiță de doi ani cu posibile dificultăți de învățare a descoperit că dacă se zgârie
și se trage repede de păr atrage atenția personalului. Cu cât mai des se întâmpla
acest lucru, cu atât mai mult se zgâria și se trăgea de păr. Durerea era preferată
neglijării. Dat fiind că fiecare membru al personalului avea în îngrijire alți copii, au
decis să gestioneze situația legând fetița în așternuturi pentru a o împiedica să se
mai rănească. Nevoia naturală a copilului de atenție individuală a condus la abuzul
fizic la care a fost supusă și la neglijare, o practică tolerată de conducere.
K Brown (2009), The Risk of Harm to Young Children in Institutional Care (Riscul de
vătămare a tinerilor în îngrijire instituțională)
>

Dreptul la libertate este uneori, de asemenea, privit ca „absolut“: acest lucru înseamnă că
nu trebuie să apelăm la limitări ale libertății pentru a pedepsi copiii – spre exemplu, încuindu-i sau legându-i (a se vedea studiul de caz de mai sus)

4. Dreptul la supraviețuire
•

Această parte acoperă nevoile primare ale copilului - spre exemplu, siguranță și securitate, nutriție, adăpost, un standard de viață adecvat și accesul la servicii medicale

•

Dreptul la supraviețuire acoperă dreptul copilului la viață pe o perioadă lungă de timp. El
permite copilului să se dezvolte sănătos, în siguranță față de riscuri fizice și abuz

•

Pedeapsa pentru comportamente necorespunzătoare nu trebuie niciodată să amenințe
drepturile la supraviețuire ale copilului.

5. Obligații pozitive și negative
Dreptul la viață conține două obligații diferite care sunt în sarcina părinților, asistenților soci
ali, părinților adoptivi și oricărei alte persoane care are responsabilități pentru copil:
•

Există o obligație de a nu lua viața
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•

Mai există și o altă obligație – de a interveni pentru a preveni amenințările imediate la
adresa vieții copilului

Obligații negative:
Există anumite lucruri pe
care nu trebuie să le facem,
spre exemplu:
•

Nu trebuie să luăm
viața

•

Nu trebuie să privăm
copilul de hrană

•

Nu trebuie să împiedicăm copilul să aibă
acces la servicii medicale

Obligații pozitive:
Există anumite lucruri pe care trebuie să le facem, spre
exemplu:
•

Trebuie să intervenim, acolo unde este posibil, dacă
există o amenințare imediată la adresa copilului pe
care îl avem în îngrijire. Aici sunt incluse cazurile
unde percepem un risc imediat de suicid sau pericolul
de abuz care poate conduce la deces

•

Trebuie să ne asigurăm că un copil aflat în îngrijire
alternativă poate să aibă acces la servicii medicale

•

Trebuie să soluționăm orice suspiciuni de abuzuri
împotriva unui copil – inclusiv abuzuri psihologice

Aceste două obligații sunt exemple de obligații „negative“ și „pozitive“. Ele se manifestă în
toate drepturile, în diferite măsuri.

>

Dacă timpul permite, întrerupeți prezentarea pentru o scurtă întrebare: întrebați participanții dacă au întâlnit exemple de situații în care dreptul la viață sau supraviețuire a fost
amenințat în practică. A fost abordată această amenințare în mod adecvat?

6. Dreptul la dezvoltare
A doua parte a Articolului 6 acoperă dreptul la supraviețuire și dezvoltare.
•

Dreptul la dezvoltare acoperă mai mult decât nevoile fizice: asigurarea faptului că susținem copilul să își dezvolte pe deplin potențialul. Acesta acoperă o plajă largă de probleme.

Respectarea dreptului la dezvoltare acoperă mijloacele de dezvoltare,
printre alte lucruri:
•

Asigurarea faptului că nevoile afective și spirituale ale copilului sunt satisfăcute - spre
exemplu facilitând contactul cu frații și surorile și familia biologică

•

Respectarea nevoilor religioase sau culturale

•

Asigurarea faptului că copilul are acces la servicii educaționale
corespunzătoare

•

Pregătirea corespunzătoare a copilului pentru a părăsi îngrijirea
- inclusiv, ajutându-l să își dezvolte „abilitățile pentru viață“.

•

Respectarea altor nevoi - cum ar fi nevoia de intimitate și autonomie

“Nu trebuie să exploatăm
copiii, trebuie să le promovăm potențialul.”
Din materialul video
„Vocile tinerilor“

Notă
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IMPORTANT!

•

Facilitarea implicării copilului în relații sociale normale și susținerea dezvoltării celor mai
importante abilități sociale

•

Soluționarea oricăror situații de discriminare, vătămare sau abuz
… și așa mai departe!

Dreptul copilului la dezvoltare trebuie susținut „în măsura maximă posibilă“. Acest lucru
înseamnă că trebuie să luam în considerare nevoile copilului pe termen lung - nu doar pe cele
fizice, ci și pe cele afective, spirituale, culturale, sociale și educaționale.
Respectarea dreptului la dezvoltare înseamnă a învăța să privim „copilul în integralitatea sa“: deciziile trebuie luate, pe cât posibil, avându-se în vedere ansamblul nevoilor copilului ca persoană.

7. Principiile directoare pentru copiii în îngrijire alternativă
•

Acest Principiu director diferă de celelalte trei pentru că pune un accent mai puternic pe
protejarea copilului împotriva posibilelor pericole și amenințări - la adresa integrității
sale fizice și mentale.

•

Copilul în îngrijire alternativă se confruntă deseori cu provocări și amenințări specifice.
Unele dintre aceste amenințări sunt imediate și vizează siguranța fizică. Alte amenințări
pot afecta dezvoltarea viitoare a copilului.

•

Trebuie să ne amintim să acordăm atenție nevoilor și drepturilor care sunt în legătură cu
un „trai normal“ și o „creștere normală“. Pentru un copil îndepărtat din familia sa biologică, aceste nevoi și drepturi impun uneori o atenție aparte și o abordare mai proactivă.

8. Responsabilități în baza Principiilor directoare
Ne putem gândi la acest Principiu director ca la un memento al responsabilităților noastre:
•

Pentru a ne asigura că viața copilului este întotdeauna protejată

•

Pentru a respecta și proteja integritatea mentală și fizică a copilului

•

Pentru a permite copilului să înflorească și să își dezvolte pe deplin potențialul și a-l susține în acest demers

•

Pentru a avea în vedere „copilul în integralitatea sa“, copilul ca ființă, existența sa psihologică, nu doar pe cea fizică

•

Pentru a proteja copilul acum, dar și a asigura de faptul că copilul este echipat corect pentru a face față viitorului

9. Punerea în echilibru a drepturilor
•

•

Majoritatea drepturilor trebuie să fie puse în balanță cu drepturile divergente. Spre exemplu:
>

Dreptul unui anumit copil la securitate poate însemna că nu puteți satisface nevoile
(drepturile) altor copii

>

Dreptul unui copil la autonomie și dezvoltare poate conduce la luarea de către copil
a unor decizii care pot periclita alte drepturi

Uneori, acest lucru înseamnă că trebuie să prioritizăm anumite drepturi: acesta este întotdeauna cazul cu drepturile absolute, cum ar fi dreptul la viață sau dreptul de a nu fi
supus la tratamente inumane și degrandate.
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•

Cu toate acestea, prioritizarea anumitor drepturi nu trebuie niciodată să însemne neglijarea
completă a altora. Ori de câte ori drepturile sunt exercitate, acestea atrag după sine obligații.
Aceste obligații trebuie duse la îndeplinire doar dacă nu există drepturi divergente puternice.

>

Puteți reaminti participanților de exemplul de la pagina 39 în care dreptul copilului de a nu
fi supus la tratamente inumane sau degradante a fost neglijat, aparent pentru a-i proteja
dreptul la viață. S-ar fi impus o abordare care susține toate aceste drepturi.

>

Puteți reitera și faptul că dreptul la dezvoltare – și supraviețuire – este într-adevăr un drept
și nu poate fi ignorat complet atunci când se consideră opțiunile pentru protejarea vieții.
Studiul de caz cu James (de mai jos) aduce în atenție acest punct.

Notă

Mama
Altele?

Altele?

James
Altele?

Poliție

Altele?

Servicii
sociale
pentru puternic
pentru stresant
pentru flux de
energie sau resurse
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Ecohartă
Studiu de caz: James
James este un băiat de 17 ani care a fost în îngrijire încă de la vârsta de șase ani. Inițial, a
fost încredințat serviciilor sociale de mama sa, care era îngrijorată de comportamentul lui
și preocupată de faptul că nu putea să îl îngrijească pe el și pe frații și surorile sale în mod
corespunzător. James nu a mai fost văzut de tatăl său de când era bebeluș, iar serviciile
sociale nu știu unde se află.
În urma unui număr de intervenții eșuate, James a fost în final plasat în grija unei familii
substitut. Frații și surorile lui au rămas cu mama, beneficiind de sprijin din partea serviciilor sociale locale.
Inițial, mama lui James îl vizita o dată pe săptămână. Cu toate acestea, foarte curând
s-a luat decizia ca vizitele să fie întrerupte pe o perioadă nedeterminată pentru că atât
serviciile sociale, cât și persoanele care îi aveau în îngrijire și plasament au observat o
deteriorare a comportamentului său după fiecare vizită. James s-a supărat pentru că nu
mai putea să își vadă mama, dar serviciile sociale au decis să nu reanalizeze decizia.
După mai mulți ani, comportamentul lui James a continuat să se înrăutățească și a condus la încheierea plasamentului în îngrijire familială. James a fost plasat în îngrijire la o
altă familie, dar a fugit constant în casa mamei sale unde a avut frecvent accese de violență la adresa fraților și surorilor sale mai mici.
James a început să fure de la noua familie care îl avea în îngrijire și a început să fie agresiva la nivel verbal față de aceștia. După doar 4 luni, și acest plasament familial a încetat.
În același timp, James a fost exclus de la școală din cauza comportamentului agresiv față
de profesori și elevi.
La vârsta de 15 ani, serviciile sociale l-au plasat pe James într-un plasament special pentru copii și tineri cu comportamente dificile. În ciuda locației îndepărtate a plasamentului,
James a continuat să se sustragă. A ajuns și în atenția poliției pentru furt din magazine
și consum de alcool de către minori și cazul lui a fost deferit către Echipa de delicvență
juvenilă (YOT).
Comportamentul lui James s-a înrăutățit în acest plasament specializat. Unele dintre libertățile sale, inclusiv permisiile de weekend, au fost limitate. James a continuat să își
exprime dorința de a-și vizita mama, dar din cauza comportamentului său, serviciile sociale au decis împotriva întâlnirilor față-în-față cu aceasta.
Până la vârsta de 17 ani, James făcuse deja obiectul mai multor sentințe cu suspendare
pentru comportament anti-social și refuzul de a coopera cu YOT. În final, a fost condamnat la 3 luni într-un penitenciar pentru minori pentru că s-a opus arestării și a atacat un
ofițer de poliție fiind beat și sub influența substanțelor ilegale. În timpul în care s-a aflat
în închisoare, James a solicitat în mai multe rânduri să i se permită să își vadă mama.
Serviciile sociale au decis că era mai bine ca aceste vizite să nu fie permise și au refuzat
să îi ofere mamei lui James asistență financiară pentru deplasarea la vizite. După câteva
săptămâni, James a început să își facă rău singur, tăindu-se, mușcându-se și lovindu-se
cu capul și fața de pereți și geamuri. La eliberarea din penitenciar, James a revenit în plasamentul specializat unde a continuat să se rănească.
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Fișa sarcinilor pentru activitatea în grup (punctul 9)
Pe toată perioada în care James s-a aflat în îngrijire alternativă, deciziile par să fi fost luate pe
baza faptului că ar fi fost posibile abuzuri grave ale drepturilor: protejarea lui James, a mamei
sale și a fraților și surorilor lui a fost, în mod clar, principala preocupare. Cu toate acestea, impactul pe termen lung al abordării adoptate în cazul lui James a fost că acesta a început să își
pună singur în pericol propria siguranță.
1.

Analizați câteva din deciziile cheie luate de adulții din viața lui James - evidențiate în roșu.
În ce măsură considerați că dreptul la supraviețuire și dreptul la dezvoltare ale lui James
au fost respectate în aceste puncte?

2.

Dacă dumneavoastră l-ați fi avut pe James în îngrijire, ce strategii ați fi putut explora pentru a vă asigura că aceste drepturi sunt respectate?

Înregistrați propunerile pe un flipchart.
Notă:
Veți avea la dispoziție doar 2 minute pentru a da feedback grupului, așa că trebuie să încercați
să vă generalizați observațiile, mai degrabă decât să analizați fiecare decizie în parte.

Informații suplimentare
Articolul 9 al CDC
Articolul 9 se referă la unele dintre chestiunile care prezintă o relevanță directă pentru un caz
cum este cel al lui James. Articolul are 4 părți:
•

9.1 prevede că niciun copil nu trebuie separat de părinții săi împotriva voinței acestora,
exceptând situația în care „autoritățile competente“ decid, în conformitate cu legea, că
această separare este necesară în interesul superior al copilului.

•

9.2 prevede că „toate părțile interesate“ – și aici este inclus și copilul – trebuie să aibă posibilitatea de a participa la procedură și de a-și face cunoscute punctele de vedere.

•

9.3 prevede că un copil care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre ei are dreptul de a întreține relații personale și contacte directe cu cei doi părinți ai săi, în mod
regulat, exceptând cazul în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.

•

9.4 dă copilului dreptul de a fi informat despre părinții pe care nu îi pot contacta – exceptând cazul în care divulgarea acestor informații ar aduce prejudicii bunăstării copilului.
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SESIUNEA 4:

PARTICIPARE
Rezumat
Această sesiune începe analiza dreptului copilului de a fi ascultat și de a participa. Accentul se
pune pe o comunicare eficace: modul în care ne putem asigura că tinerii sunt ascultați, ascultându-le mesajele și răspunzând nevoilor lor.

Planul sesiunii
1

Unde vă plasați? Evaluarea opiniilor participanților cu privire la participare 25 min

2

Prezentare/discuție: Participarea, ca Principiu director;
corelația cu o comunicare eficace

15 min

3

Activitate cu privire la comunicare: Ce este o comunicare eficace?

15 min

4

Raportare

30 min

5

Evaluare și încheiere

5 min

Scopuri
•

Să se discute dreptul copiilor de a fi ascultați și de a participa

•

Să explice importanța abilităților de comunicare eficace în transpunerea acestui drept în
realitate

•

Să reflecte abilitățile de comunicare ale participanților

•

Să lumineze atmosfera la sfârșitul zilei!

Pregătire și materiale necesare
•

Elaborați slide-uri de retroproiector sau materiale ajutătoare pentru prezentare

Pentru activitatea „Unde vă plasați“:
•

Înainte ca sesiunea să înceapă, pregătiți două foi de hârtie A4, una cu expresia „de acord“,
iar altul cu expresia „nu sunt de acord“.

•

Va trebui să faceți puțin loc pentru această activitate: participanții trebuie să poată să stea
în linie de-a lungul sălii

Pentru activitatea de comunicare
•

Selectați o fotografie și fie faceți copii pentru participanți, fie pregătiți un slide pentru retroproiector. A se vedea notele de la punctul 11 (de mai jos) pentru ajutor în selectarea unei
fotografii
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•

Creioane și caiete sau foi de hârtie pentru fiecare participant

•

o copie a sarcinii pentru voluntari (pagina 62)

•

Copii ale listelor de verificare pentru fiecare persoană din grup (pagina 63)

Pentru activitatea de evaluare
•

Veți avea nevoie de mici abțibilduri colorate: suficiente pentru ca fiecare participant să
aibă 4 abțibilduri

•

Creați 4 flipchart-uri conform modelului de la pagina 64

Introduceri pentru sesiune
Unde vă plasați? Evaluarea opiniilor participanților
cu privire la participare
1.

25
2
5
min
n

Explicați faptul că sesiunea va începe cu o scurtă activitate. Arătați-le cele două foi cu „de
acord“ și „nu sunt de acord“ și puneți-o pe fiecare pe pereți opuși ai sălii. Spuneți-le că
urmează să citiți o serie de afirmații, iar ei trebuie să decidă dacă sunt de acord sau nu sunt
de acord cu fiecare dintre ele.
-

Dacă resping cu putere, trebuie să se apropie de foaia cu „nu sunt de acord“

-

Dacă sunt total de acord, trebuie să se apropie de foaia cu „de acord“

-

Dacă parțial sunt de acord, dar parțial nu, trebuie să se plaseze între cele două foi,
mai aproape de cea care cântărește cel mai mult în opinia lor

-

Spuneți-le că punctul de mijloc este un teritoriu interzis! (Marcați-l, dacă este necesar, cu o foaie de hârtie așezată pe podea)

2.

Verificați ca toată lumea să fi înțeles, apoi invitați toți participanții să stea în picioare
undeva în spațiul dintre cele două foi. Citiți prima afirmație de la pagina 59 și rugați participanții să se deplaseze mai aproape de foaia care le exprimă opinia. Încurajați-i să nu
discute cu ceilalți, pentru moment.

3.

Odată ce toată lumea s-a poziționat, solicitați câteva remarci de la participanți așezați
în puncte diferite pe linie. Puteți începe cu extremele: persoana care respinge cu cea mai
mare tărie o afirmație și persoana care este cel mai de acord cu aceasta.

4.

După câteva minute, citiți următoarea afirmație și solicitați participanților să ocupe o
nouă poziție. Preluați câteva comentarii după ce au făcut asta - și încercați să vorbiți cu cei
care nu s-au exprimat încă.

5.

Repetați exercițiul și pentru celelalte afirmații.

6.

Odată ce au fost citite toate afirmațiile, invitați participanții să își reocupe locurile.

-

Veți observa, probabil, că participanții încep să se miște atunci când aud argumentele celorlalți din grup: permiteți-le să facă acest lucru!

-

Puteți să îi întrebați de ce și-au schimbat poziția - sau așteptați finalul activității și întrebați dacă cineva și-a schimbat opinia cu privire la oricare dintre afirmații.

Sfaturi
utile
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Prezentare/discuție:
Participarea, ca principiu director

15
15
min

7.

Folosiți notele de la pagina 60 pentru o scurtă prezentare a dreptului la participare. Încurajați orice întrebări din partea grupului.

8.

Explicați că acum vom încerca o activitate care analizează abilitățile de comunicare.

Activitate cu privire la comunicare:
Ce este o comunicare eficace?
9.

15
1
5
min

Rugați participanții să se ofere voluntari (aveți nevoie de 4 persoane) și invitați aceste persoane
să părăsească sala timp de 5 minute. Dați-le Fișa cu sarcini de la pagina 62 pentru a o discuta
și spuneți-le că îi veți chema imediat înapoi. Explicați-le că vor fi invitați unul câte unul și că
sarcina lor va fi foarte simplă!

10. Odată ce voluntarii au părăsit sala, arătați restului grupului imaginea pe care ați selectat-o și
explicați-le cum se va desfășura activitatea (Pașii 1-3 de mai jos). Puteți să le spuneți că este
forma modificată a popularului joc „telefonul fără fir“.

Pasul 1:
Prima sarcină va fi ca grupul să descrie această imagine primului voluntar, atunci când acesta este chemat înapoi. Voluntarului nu i se va arăta fotografia: grupul va trebui să o descrie
folosind cuvinte sau alte mijloace. Voluntarul nu poate adresa întrebări sau lua notițe.

Pasul 2:
Al doilea voluntar va fi chemat în sală, iar primul voluntar trebuie să îi explice ce a aflat (și
a reținut) despre fotografie. Nu se pot adresa întrebări.

Pasul 3:
Pasul 2 este repetat și pentru ultimii doi voluntari (pe rând). Fiecare voluntar explică următorului ce își amintește. Ultimul voluntar va trebui să descrie fotografia grupului în
ansamblu - sau puteți să îl rugați să deseneze fotografia așa cum și-o imaginează!
11. Spuneți grupului că, în timp ce voluntarii își îndeplinesc sarcina, restul grupului trebuie să
ia notițe cu privire la ceea ce s-a reamintit corect, greșit sau adăugat descrierii pe care au
auzit-o. Pot folosi lista de verificare de la pagina 63.

Sfaturi
utile

-

Fotografia poate reprezenta orice, dar se va dovedi util să selectați una care portretizează
emoții umane, ideal într-un mod care poate face obiectul mai multor interpretări.

-

În mod ideal, ar trebui să faceți copii sau să afișați pe ecran fotografia astfel încât grupul să
o studieze cu atenție.

12. Asigurați-vă că grupul înțelege procesul și solicitați-le să ascundă copiile fotografiei înainte ca primul voluntar să fie chemat înăuntru și să nu se mai uite la ea de acum înainte.
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13. Chemați primul voluntar și explicați-i că i se va prezenta o descriere a unei fotografii pe
care va trebui să și-o amintească și să explice următorului voluntar. Spuneți-i că nu are
voie să ia notițe - dar asigurați-l că nu este vorba de un examen! Încercați să ridicați presiunea de pe voluntari: prezentați-o ca pe o activitate amuzantă.
14. Continuați cu ceilalți voluntari, conform descrierii de la pașii de mai sus. Fiecare etapă nu
trebuie să dureze mai mult de 1-2 minute. În cazul ultimului voluntar, dați-i timp să ilustreze fotografia în orice mod dorește: în cuvinte, artistic sau ca diagramă.

Raportare cu privire la activitate

30
3
min
in
n

15. Începeți prin a mulțumi voluntarilor și a recunoaște dificultatea sarcinii pe care au fost
solicitați să o ducă la îndeplinire. Arătați-le fotografia.
16. Rugați fiecare voluntar să comenteze pe scurt sarcina înainte de a vă adresa grupului. Puteți ruga voluntarii să comenteze pe scurt pe marginea următoarelor întrebări:
•

Ce vi s-a părut ușor la această sarcină? Ce vi s-a părut dificil?

•

Ce ar fi ușurat sarcina?

17. Apoi adresați-vă întregului grup. Începeți prin a solicita un scurt feedback pe marginea
notițelor făcute de observatori.

-

Evidențiați grupului care a observat faptul că remarcile din timpul raportării trebuie să fie
constructive: voluntarii nu trebuie învinovățiți pentru că nu au reușit să transmită anumite mesaje.

18. Acordați circa 10 minute pentru comentarii în legătură directă cu activitatea. Apoi abordați aspecte mai generale:

•

•

Care au fost motivele pentru care mesajele despre fotografie au fost remodelate în
decursul acestei activități?

•

În ce măsură credeți că ați aplicat propria dumneavoastră interpretare – fie în prima
etapă, atunci când grupul a comunicat cu primul voluntar, fie după aceea?

•

Reflectați asupra modului în care comunicați cu copiii cu care lucrați:
>

Credeți că „auziți“ unele lucruri și vă scapă altele?

>

Copilul „primește“ întotdeauna mesajul pe care doriți să îl transmiteți?

Vă puteți gândi la câteva modalități de îmbunătățire a comunicării? Ce învățăminte ați tras
din această activitate?

19. Închideți raportarea reamintind participanților că o comunicare eficace cu tinerii este
esențială dacă se dorește ca ei să se implice corect în decizii. Utilizați informațiile din secțiunea finală a resurselor de fond (pagina 64) și atrageți-le atenția asupra secțiunilor privind participarea din Protejarea drepturilor copiilor. Încurajați-i să citească aceste pagini.

Sfaturi
utile
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Evaluare și încheiere

5

min
n

20. Mulțumiți participanților pentru o zi de muncă intensă! Spuneți-le că ați dori feedback cu
privire la această zi pentru ca anumite idei să fie integrate în agenda zilei de mâine.
21. Afișați cele 4 flipchart-uri (a se vedea pagina 64) în sală și citiți afirmațiile. Distribuiți fiecărui participant 4 abțibilduri colorate și rugați-i să pună câte unul pe fiecare flipchart în
funcție de cât de mult sunt de acord cu afirmația respectivă. Părăsiți sala câteva minute și
reveniți: faceți acest lucru pentru ca ei să vadă că nimeni nu le „verifică“ răspunsurile!
22. Încheiați ziua întrebând participanții dacă au comentarii pe care vor să le facă sau sugestii
pentru a doua zi de curs.
23. Reamintiți participanților să aducă exemplarul din Descoperă-ți drepturile! a doua zi.
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Activitatea „Unde vă plasați?“ Declarații
•

Copiii cu care lucrez sunt consultați întotdeauna cu privire la chestiunile importante.

•

Există anumite decizii care afectează tinerii în care opinia lor nu este relevantă.

•

Uneori m-am răzgândit cu privire la cursul viitor al acțiunii în urma a ceva ce a spus copilul.

•

Copiii în îngrijire alternativă au numeroase oportunități de a influența procesul de decizie
privind chestiunile care îi afectează.

•

Punctul de vedere al copilului este mai puțin important decât opinia unui adult care este
expert în domeniu.

Prezentare: Participarea, ca Principiu director
1. Dreptul la participare
Participarea, ca Principiu director, are la bază ideea conform căreia copiii au dreptul să fie ascultați și de a le fi luate opiniile în serios.
Ca toate Principiile directoare, acesta este inclus ca drept distinct în CDC:

Articolul 12
1.

Statele părți vor garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-și exprima liber
opinia asupra oricărei probleme care îl privește, opiniile copilului urmând să fie luate
în considerare ținându-se seama de vârsta sa și de gradul său de maturitate.

2.

În acest scop copilului i se va da, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice procedură
judiciară sau administrativă care îl privește...
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2. Puncte de notat
>>> Copiii au dreptul să își exprime opinia cu privire la fiecare
„Este un sentiment foarte plăcut când cineva te
întreabă: „Ce îți dorești?
Ce este mai bine? Ce
crezi că e cel mai bine
pentru tine? Vom face
asta împreună, trebuie
doar să ne spui.“
Din „Vocile tinerilor“

chestiune care îi privește. Acest drept este prevăzut în dreptul internațional

>>> Copiii dobândesc acest drept de îndată ce sunt capabili să își
formeze o opinie și să o exprime în orice mod
>>> Existența acestui drept înseamnă că adulții au sarcina de a
asculta copiii și tinerii: trebuie să le luăm opiniile în considerare.
>>> Nu trebuie neapărat să faceți exact ce își dorește copilul.
Acest lucru poate să depindă de vârsta și gradul de maturitate al
copilului, precum și de specificul deciziei. Însă trebuie să explicați copilului de ce ați decis să nu dați curs raționamentului său
în fiecare caz în parte.

3. De ce este participarea importantă pentru copiii în îngrijire alternativă?
>>> Pentru că tinerii au dreptul la participare!
>>> Pentru că a permite cuiva să își controleze viața este esențial pentru demnitatea și autonomia personală

>>> Pentru că responsabilizează tinerii cu privire la decizii - iar acest lucru crește șansele
ca ei să fie de acord cu orice măsură ce trebuie luată

>>> Pentru că va spori încrederea și va contribui la relații de mai bună calitate dacă
aceștia simt că sunt consultați și luați în serios

>>> Pentru că îi va ajuta să își dezvolte abilitățile de comunicare și în procesul de decizie lucruri care își vor dovedi importanța mai târziu în viață

Vocile tinerilor

„Au existat situații
în care am exprimat
o opinie sau o idee și
mi s-a spus nu fără
nicio explicație.“

„Dacă aș fi fost respectat și
ascultat, acest lucru m-ar fi
încurajat să mă port mai bine
bine și să îi respect mai mult
pe asistenții sociali.“
„M-aș simți mai în siguranță dacă
aș beneficia de sprijin permanent
chiar dacă nu ești de acord cu alegerile mele în viață. Nu mă blama
și nu mă pedepsi pentru deciziile
mele. Menține relația pe care o
avem. Am în continuare nevoie de
ajutorul tău.“

„Mi-am exprimat disponibilitatea de a lucra și am sugerat
și tipul de muncă pe care aș fi
putut să îl fac. Nu mi-au luat
propunerea în considerare și
mi-au găsit un loc de muncă
pentru care nu aveam abilitățile
necesare; sugestia și opinia mea
nu au fost luate în considerare.“
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Vocile profesioniștilor în îngrijire

„Dacă ne dorim
să avem copiii de
partea noastră, iată
ce trebuie să facem:
trebuie să fim demni
de încredere.”

„Există doar câțiva copii care nu
pot să comunice: ei răspund bine
la tratament și relații de calitate.
De fapt, ei sunt dornici să comunice și să construiască o relație
bazată pe încredere.“

„Trebuie să explicăm copiilor de
ce acționăm împotriva drepturilor lor, să ajutăm cu exemple
practice. Este important să propunem lucruri, să fim inventivi
– să creăm meniurile împreună
– rămânând fermi.“

„Chiar dacă știm care este
decizia pe care o putem lua,
este în continuare important
să adresăm întrebări menite
să creeze încredere.“

4. Participare și comunicare
O comunicare eficace este cheia pentru o participare autentică.

>>> Dacă copilul nu se simte capabil să comunice nevoile sale reale, atunci copilul nu poate
să participe

>>> Dacă adulții nu ascultă ce spune copilul cu adevărat, opiniile copilului nu sunt înregistrate
>>> Dacă copilul nu deține informații relevante, nu își va putea forma o opinie corespunzătoare
>>> Dacă adulții nu cred că opinia copilului este importantă, opiniile lui nu vor valora nimic
Când luăm decizii, trebuie să fim conștienți de timpul consumat pentru a ajunge la ele. Trecerea timpului nu este percepută la fel de copii și adulți: copiii vor suferi deseori dacă nu îi țineți
cel puțin la curent.

Studiu de caz: Eșecul transmiterii de informații
Un copil de 17 ani trăia într-un aranjament locativ semi-autonom în cadrul unui
plasament familial, unde își petrecuse ultimii patru ani. Știa că sprijinul acesta va
înceta la vârsta de 18 ani, iar gândul plecării îl îngrijora.
Cu câteva săptămâni înainte de aniversarea vârstei de 18 ani, copilul s-a întâlnit cu
asistentul social care l-a avertizat că aproape sigur trebuia să părăsească plasamentul familial. Și-a exprimat îngrijorarea, dar nu a mai auzit nimic până după ziua
în care a împlinit 18 ani. Deși decizia prin care i s-a permis să rămână a fost luată în
final, a trăit într-o stare de incertitudine și anxietate. Aceste anxietăți ar fi putut fi
evitate dacă ar fi fost informat permanent pe durata procesului de decizie.

IMPORTANT!
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5. Se întâmplă vreodată așa ceva?

Ce îți place să faci
cel mai mult?
Ce anume te
îngrijorează legat
de noua ta casă?
Ai nevoie de ajutor la școală?

Nu știu
Ce contează
pentru tine?

Bine: Eu voi lua
deciziile.

Nimic cu
adevărat

Nu-mi pasă

Notă

>

Direcționați participanții la paginile 19 – 21 din Protejarea drepturilor copiilor, unde se
face referire la participare

>

Puteți să le atrageți atenția și asupra paginilor 29 – 33, din „Vorbind cu tinerii“

Spuneți-le că activitățile de mâine vor analiza în mai multe detalii unele dintre aspectele care
pot să apară atunci când tinerii sunt implicați în procesul de decizie

Materiale ajutătoare pentru activitatea de comunicare
Sarcină pentru voluntari
Ce înțelegeți prin o comunicare eficace?
•

Elaborați rapid o listă de lucruri ce trebuie și ce nu trebuie făcute
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Listă de verificare pentru restul grupului:
Notați oricare dintre următoarele pe măsură ce voluntarii realizează sarcina:
•

A fost omisă vreo informație importantă?

•

Voluntarii au adăugat ceva ce nu a fost în descrierea inițială?

•

A fost modificată vreo informație sau a fost dată o interpretare diferită?

•

Ce lucruri au fost reamintite de fiecare dată?

Imagine pentru activitatea de comunicare

Listă de verificare pentru implicarea copiilor în discuții

INFORMEAZĂ

DISCUTĂ

ASCULTĂ

ANALIZEAZĂ

FEEDBACK

Copilul deține informațiile de care are nevoie
pentru a se gândi la decizie?

Ați discutat decizia cu copilul pentru a clarifica
orice neînțelegeri?

Ați auzit ce spune cu adevărat copilul - inclusiv
orice lucruri nespuse?

Ați reflectat la poziția copilului și ați încercat să reconciliați orice diferențe de opinie?

Ați vorbit cu copilul și ați oferit argumente pentru
decizia finală?
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Activitate de evaluare
Declarații
•

Mi-a plăcut ziua de azi.

•

Mi s-a părut utilă.

•

Simt că am înțeles mai bine drepturilor copiilor.

•

Am câteva idei despre cum pot folosi asta în munca mea.

Model pentru flipchart

Notă

>

Utilizați declarațiile de mai sus pentru a crea patru flipchart-uri - pe modelul din imagine

>

Imaginea din dreapta prezintă o „imagine completă“, după ce participanții au pus abțibildurile pe grafic

Mi-a plăcut ziua de azi.

Mi-a plăcut ziua de azi.

PLANUL
SESIUNII

SESIUNEA
Interesul superior
al copilului
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PLANUL SESIUNII

Exercitarea drepturilor copiilor

SESIUNEA 5:

INTERESUL SUPERIOR
AL COPILULUI
Rezumat
Această sesiune face o recapitulare a primei zile și analizează în mai multe detalii cel de-al
treilea Principiu director: interesul superior al copilului. Participanții au în vedere și alți factori
care trebuie luați în considerare în analiza interesului superior - și reflectă asupra acestuia raportat la relația cu unul dintre copiii pe care îi au în îngrijire.

Planul sesiunii
1

Recapitularea primei zile și prezentarea celei de-a doua zi

30 min

2

Brainstorming și prezentare: Prezentarea „interesului superior“

20 min

3

Activitate (reflecție): Nevoi, priorități și obstacole

10 min

4

Activitate în grup: Comunicarea rezultatelor activității anterioare

20 min

5

Raportare

10 min

Scopuri
•

Să se exploreze sensul conceptului „interesul superior“ ca Principiu director

•

Să se înțeleagă de ce este important – și cum se poate dovedi util

•

Să se analizeze exemple din practica participanților în care percepția copilului cu privire la
interesul superior diferă de cea a participanților

Pregătire și materiale necesare
Materiale
•

Post-it-uri - aveți nevoie de 2 pentru fiecare participant. În mod ideal, ele trebuie să fie de
culori diferite

Pregătire
•

Pregătiți 2 semne sau puneți două coli de hârtie de flipchart pe perete. Dați fiecăreia un titlu:
-

De preluat și utilizat în munca mea

-

Despre care am întrebări sau preocupări
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•

Realizați slide-uri pentru a afișa imaginile 1, 2 și 4 de la paginile 76 și 77 (sau desenați-le
pe un flipchart)

•

Realizați copii ale imaginii 3 („material ajutător“). Veți avea nevoie de câte o copie pentru
fiecare participant

•

Pregătiți slide-uri pentru prezentare

Introduceri pentru sesiune
Recapitularea primei zile și prezentarea celei de-a doua zi

30
min

1.

Urați bun venit participanților și treceți rapid în revistă punctele principale abordate în prima
zi și agenda pentru a doua zi. Spuneți-le că sesiunile de astăzi se vor baza pe discuțiile și informațiile din prima zi. După-amiaza va fi dedicată elaborării de strategii practice.

2.

Folosiți o scurtă activitate de „stare de spirit“ pentru a vedea cum se simt participanții cu privire la ziua respectivă:
Invitați-i să ridice mâinile după cum se simt în această dimineață:

-

2 mâini în aer cu degetele în mișcare indică „nerăbdător și plin de energie“

-

1 mână în aer cu degetele în mișcare indică „precaut, dar optimist“

-

Mâinile împreunate în aer indică „copleșit și confuz“

3.

După arătarea mâinilor, cereți câteva observații: poate participanții au emoții diferite.
Apoi distribuiți post-it-urile către toți participanții: fiecare trebuie să aibă câte două. Rugați-i să scrie cel puțin un scurt comentariu pe fiecare post-it în funcție de schema de mai
jos. Puteți să le spuneți că răspunsurile vor fi anonime, așa că pot să scrie orice simt.

-

Prima culoare: Ceva din ziua anterioară pe care îl voi prelua și utiliza în munca mea
Poate fi vorba de o idee sau o strategie
A doua culoare: Preocupări sau întrebări despre ce am auzit
Orice îi îngrijorează - spre exemplu pentru că nu sunt de acord, nu înțeleg sau nu pot vedea
unde să îl aplice

4.

Acordați-le câteva minute pentru a-și scrie gândurile, apoi rugați-i să lipsească post-iturile pe tablă/perete sub titlul corect. Dați participanților câteva minute pentru a citi post
-it-urile deja lipite pe tablă.

5.

Întrebați dacă este cineva care dorește să își exprime ideile. Discutați pe scurt câteva post-it-uri.
Dacă aveți timp, încercați să răspundeți direct la câteva preocupări sau întrebări de a doua culoare.

-

Spuneți-le că veți încerca să răspundeți tuturor întrebărilor rămase până la finalul cursului.

-

Încurajați-i să citească strategiile pe post-it-urile de prima culoare ale altor persoane, spre
exemplu în pauze.

Sfaturi
utile
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Brainstorming și prezentare:
Prezentarea „interesului superior“

Sfaturi
utile

20
2
0
min

6.

Acum prezentați tema acestei sesiuni: al treilea Principiu director al CDC, interesul superior al copilului. Începeți prin a ruga participanții să reflecteze asupra a ceea ce înțeleg din
acest principiu. Scrieți răspunsurile pe un flipchart.

-

Participanții pot sugera orice asociat cu respectiva idee – fie pozitiv, fie negativ.

-

Încercați să nu evaluați și nici să nu comentați pe marginea răspunsurilor: explicați că nu există nimic „corect“ în înțelesul acestei activități!

-

Dacă este posibil, încercați să grupați laolaltă răspunsurile care prezintă idei similare: în loc să
scrieți direct pe flipchart, puteți folosi post-it-urile pentru că acestea pot fi mișcate.

7.

După circa 5 minute de brainstorming, folosiți punctele din prezentarea care începe la
pagina 71 pentru a oferi participanților informații cheie despre „interesul superior“. Dacă
timpul permite, deschideți întrebările de la punctele 5, 6 și 7 din prezentare („un act echilibrat“) pentru discuții.

Activitate de reflecție: Nevoi, priorități și obstacole

10
min

8.

La finalul prezentării, rugați participanții să se gândească la o decizie care privește unul
dintre copii și cu privire la care au fost nevoiți să acționeze împotriva dorințelor copilului.
Afișați diagrama de la pagina 76 (imaginea 1) și explicați faptul că prima parte a activității
va implica o scurtă perioadă de reflecție.

9.

Discutați exemplele (imaginea 2) și spuneți-le că vor avea de completat cu propriul exemplu, pe baza unui caz real la care au lucrat.

10. Distribuiți tuturor o copie a imaginii 3 (material ajutător) Spuneți-le că pentru moment
trebuie să ignore secțiunile cu gri din partea de jos.

Sfaturi
utile

-

Rugați-i să se gândească la diagramă ca și cum ar fi copilul care a fost implicat în decizie.

-

Rugați-i să încerce să înțeleagă motivele care au determinat dorințele copilului (jumătatea
inferioară a diagramei).

11. Acordați participanților câteva minute pentru a completa diagrama. Apoi arătați-le imaginea 4. Explicați că trebuie acum să își amintească propriile motive pentru care au susținut
o decizie diferită de cea a copilului. Acum trebuie să completeze cele două secțiuni din
partea de jos: ce a fost important pentru ei și ce i-a îngrijorat în numele copilului.
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Activitate în grup:
Comunicarea rezultatelor activității anterioare

20
min

12. Când au terminat, rugați-i să formeze grupuri de 3 sau 4 participanți și să își prezinte diagramele celorlalți din grup. Când își prezintă diagramele, rugați-i să discute întrebările din „Sarcini pentru grupuri“

Raportare

10
min

Având în vedere timpul scurt avut la dispoziție pentru raportare, rugați participanții să nu prezinte
exemplele către grup în prea multe detalii. Dacă nu îi deranjează ca diagramele să fie afișate, vă
puteți oferi să le afișați în jurul sălii în timpul pauzei, pentru a fi văzute de toată lumea.
13. Folosiți următoarele întrebări pentru raportarea discuțiilor în grup:
>

Credeți că o astfel de activitate se poate dovedi utilă pentru explorarea interesului
superior al copilului cu copiii pe care îi aveți în îngrijire?

>

În ce măsură cunoașteți cu adevărat motivele pentru dorințele exprimate ale copiilor? Cât de mult le explorați cu copiii cu care lucrați?

14. Încheiați reamintind participanților că acțiunile sau dorințele noastre imediate sunt conturate de valori profunde sau lucruri pe care le considerăm importante în viață. Aceste valori dau, de cele mai multe ori, motivele pentru dorințele noastre imediate, iar explorarea
acestor motivații profunde poate, uneori, releva o cale de reconciliere a dorințelor la nivel
practic.
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superior

Cuprins
Prezentare: Recapitularea primei zilei și prezentarea celei de-a doua zi

70

Prezentare: Introducerea „interesului superior”

71

Imagini pentru activitate: Prin ochii copilului

76

Sarcină pentru grupuri

77

Prezentare: Recapitularea primei zile și prezentarea celei de-a doua zi
1. Recapitularea primei zile
Am analizat
>>> Care sunt drepturile omului și de ce sunt acestea importante?
>>> Care sunt drepturile copiilor? Ce drepturi au copiii?
>>> De ce sunt importante drepturile copiilor pentru copiii în îngrijire alternativă? Ce înseamnă acest lucru pentru noi?

>>> Ce este Convenția cu privire la drepturile copilului (CDC)? Ce drepturi prevede?
>>> Cele 4 Principii directoare ale CDC:
>

Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare

>

Dreptul la participare

>

Interesul superior al copilului

>

Nediscriminare

Am analizat în mai multe detalii și 2 dintre aceste Principii directoare: viața, supraviețuirea
și dezvoltarea și dreptul la participare.

2. Prezentarea celei de-a doua zi
Vom analiza...
Celelalte 2 Principii directoare:
•

Interesul superior al copilului – și modul în care putem determina ce reprezintă interesul superior al copilului

•

Dreptul la nediscriminare – și modul în care putem identifica exemple de discriminare
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Ce înseamnă acest lucru pentru activitatea dumneavoastră practică
În sesiunea de după-amiază vom încerca să aducem laolaltă diferitele părți. Vom folosi o conversație simulată cu tinerii și responsabilii de politici pentru a...
•

Revizui conținutul

•

Anticipa provocările

•

Elabora argumente și strategii

Prezentare: Introducerea „interesului superior“
1. Prezentare generală
„Interesul superior al copilului“ este deopotrivă un Principiu director – un mesaj fundamental
al Convenției – și un articol distinct. Acesta este menționat într-un număr de articole și este
sintetizat în prima parte a Articolului 3:

Articolul 3 al CDC
Partea 1: „În toate acțiunile care privesc copiii, întreprinse de instituțiile de asistență socială
publice sau private, instanțele judecătorești, autoritățile administrative sau organele legislative, interesul superior al copilului va prevala.“
Asta spune ONU despre Principiul director („mesajul fundamental“):

„Atunci când autoritățile unui stat iau decizii care afectează copiii, interesul superior al copiilor trebuie să reprezinte considerentul prevalent. Acest principiu se referă la deciziile luate de instanțele
judecătorești, autoritățile administrative sau organele legislative, precum și instituțiile de asistență
socială publice sau private. Acesta este, în mod evident, un mesaj fundamental al Convenției...“

2. Ce înseamnă acest lucru pentru munca dumneavoastră?
Când luăm decizii care vor afecta copilul...

>>> Trebuie să luăm în considerare impactul respectivei decizii asupra copilului și să luăm o
decizie în interesul superior al copilului

>>> Putem face acest lucru doar pe baza informațiilor despre copil: de la copil, din ce știți
dumneavoastră și de la ceilalți care joacă un rol în viața copilului

>>> Trebuie să luăm în considerare atât nevoile fizice, cât și nevoile afective, spirituale și de
dezvoltare: cu alte cuvinte, decizia trebuie să se bazeze pe nevoile pe termen lung, precum și pe preocupările imediate cu privire la siguranță și securitate

Evaluarea interesului superior al copilului depinde de colectarea de informații și opinii din surse multiple. Opinia copilului este importantă și la fel și opinia dumneavoastră – însă există și
opinii ale familiei biologice, ale familiei de plasament, ale profesorilor, ale directorilor de școli,
ale liderilor tinerilor și ale altor persoane care cunosc copilul.

IMPORTANT!

INTERESUL SUPERIOR
AL COPILULUI

RESURSE DE FOND

Exercitarea drepturilor copiilor

05

72

Studiu de caz: Ținând frații și surorile împreună
„Niște copii de etnie romă au fost plasați în îngrijire alternativă cu 2 ani în urmă. Erau 8
frați și surori - era imposibil să îi plasăm în același loc. Ei au fost plasați în 4 familii, lucru
care s-a dovedit dificil la început, dar pe măsură ce timpul trecea, după 2 ani, s-a observat un progres remarcabil: copiii erau foarte activi în viața de zi-cu-zi în plasamentele
unde se aflau. Dar părinții își pierduseră drepturile parentale, iar acest lucru înseamnă
că acești copii trebuiau pregătiți pentru adopție. Am vorbit direct cu familiile de îngrijire
pentru a-i pregăti pentru o posibilă adopție, iar în respectivele discuții ne-am întâlnit
și cu centrele de asistență socială. Între timp, centrul de asistență socială a încercat să
găsească familii de adopție care ar putea adopta 4 dintre ei, dar a fost imposibil: unii
copii puteau fi adoptați, dar alții aveau să rămână în plasamentele curente pe o perioadă
nedeterminată. Apoi am decis să încercăm să creăm un plasament special pentru a ține
toți frații și surorile împreună: ce este mai important, să se găsească o familie sau copiii
să rămână împreună ca o familie? Am decis să ținem copiii împreună și să susținem acest
plan de îngrijire pe termen lung.“

3. Un act echilibrat: nevoile fizice și afective

Nevoile intelectuale/afective

Integritatea
psihologică

Nevoile fizice și
siguranța

Integritatea
fizică

Dacă un copil dorește să
țină legătura cu un părinte abuziv, cum puneți în
balanță nevoile afective
puternice cu posibilele
pericole fizice?
Acest răspuns trebuie să
fie „da“ sau „nu“?

4. Un act echilibrat: astăzi și mâine

Nevoile intelectuale, afective și
fizice și siguranța

Nevoile intelectuale, afective și fizice
și siguranța

Dacă decideți să trădați
încrederea copilului pentru a-l proteja, cum vă va
afecta acest lucru relația?
Care va fi impactul asupra
capacității copilului de a
avea încredere?

ASTĂZI

ÎN VIITOR
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5. Un act echilibrat: ce crede copilul și ce cred ceilalți

Cred că acest
lucru este cel mai
bine

Ce crede copilul

Ce credeți dumneavoastră

Un copil de 16 ani se plânge de restricțiile
pe care i le-a impus familia de plasament
cu privire la întâlnirile cu prietenii. Puteți
vedea că restricțiile sunt importante, dar
știți că adolescentul va continua să le încalce pentru că prietenii sunt importanți
pentru el.
Ce faceți? Cu cine vorbiți? Cum puneți în balanță diferitele exigențe și dorințe?

Ce cred ceilalți

6. Respectarea dorințelor copilului
Dorințele copilului vor fi întotdeauna importante în evaluarea interesului său superior, iar
dreptul la participare ne spune că ele trebuie luate în considerare întotdeauna.
Acest lucru nu înseamnă că trebuie să faceți exact ce își dorește copilul întotdeauna, ci...

>>> Rețineți că ignorarea unui copil va avea întotdeauna anumite consecințe psihologice
(negative): acestea trebuie incluse în ecuația oricărei decizii

>>> Rețineți că, uneori, copilul știe cu adevărat mai bine decât dumneavoastră ce este bine
pentru el: copilul știe ce este important pentru el, cu ce poate trăi și ce nu poate tolera

7. Dreptul la autonomie
Dreptul la autonomie al copilului (controlul
asupra propriilor decizii) este important: atunci
când îl putem respecta, ar trebui să o facem

>>> În termeni afectivi: dorințele copilului pot

reflecta nevoi afective profunde: negarea
lor poate echivala cu consecințe negative pe
termen lung

>>> În termeni de dezvoltare: fiecare copil trebuie să înceapă să își ia propriile decizii și

„Dacă nu mă ascultați și luați o decizie (greșită)
în locul meu, nu voi fi mulțumit de ea, și vor fi
probleme și pentru mine și pentru voi. Apoi, va
trebui să luați o altă decizie care va costa bani
și timp.“
Tânăr în îngrijire alternativă
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să fie încrezător că poate face acest lucru. Luând decizii pentru copil îi refuzăm șansa de a
învăța și de a-și dezvolta abilitatea de a lua propriile decizii.

>>> În termeni practici: copilul poate să nu dea curs deciziei noastre, așa că putem ajunge chiar
să nu obținem ce noi credeam că e „cel mai bine“!

8. Un act de discuții și negocieri
Dreptul la autonomie al copilului (controlul asupra propriilor decizii) este important:
atunci când îl putem respecta, ar trebui să o facem

Copilul are dreptul de a îi fi ascultată și luată în considerare opinia
Când vine vorba de evaluarea interesului superior al copilului, această opinie este un factor important:

>>> Trebuie să o ascultați!
>>> Trebuie să aveți capacitatea de a o auzi!
>>> Trebuie să aveți capacitatea de a vă comunica și explica ideile despre interesul superior,
dacă acestea diferă de cele ale copilului

Notă

>

Recunoașteți faptul că sarcina de identificare a interesului superior nu este ușoară - și
confirmați munca importantă realizată de profesioniștii în îngrijire

>

Reamintiți-le că, deși deseori pare că povara deciziei este pusă pe umerii lor, evaluarea
interesului superior este o decizie multidisciplinară: multe părți interesate vor trebui implicate

>

Direcționați participanții către pagina 23 din Protejarea drepturilor copiilor, unde se
sintetizează subiectul interesului superior. Puteți să indicați și diagrama de la pagina 26

9. Protecții procedurale: determinarea interesului superior
Când încercați să determinați interesul superior al copilului, asigurați-vă că:
1.

Ați ascultat ce are de spus copilul (și ați luat în considerare maturitatea și capacitatea
acestuia de a evalua posibilele consecințe)

2.

Ați evaluat opiniile, atitudinile, capacitățile și dorințele membrilor familiei copilului
(inclusiv părinți, frați și surori, rude adulte, „alte rude“ apropiate), având în vedere natura
relației acestora cu copilul

3.

Ați analizat mediul de trai de zi-cu-zi al copilului - în prezent, în trecut și în viitor

4.

Ați analizat efectele probabile ale separării sau reintegrării - acolo unde prezintă relevanță

5.

Ați analizat nevoile de dezvoltare ale copilului

6.

Ați luat în calcul orice alte aspecte relevante - spre exemplu, nevoile religioase sau culturale

>>> Apoi analizați caracterul potrivit al fiecărei posibile alternative de îngrijire
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10. Protecții procedurale: „un considerent primordial“
Ori de câte ori un copil poate fi afectat de o decizie, interesul superior al acestuia trebuie să
reprezinte considerentul primordial.

Rețineți...
>>> Ori de câte ori luăm o decizie cu privire la copil, trebuie să determinăm care este interesul superior al acestuia. Acest lucru înseamnă colectarea și evaluarea de informații din
diferite resurse

>>> Deși trebuie să acordăm prioritate interesului superior al copilului, trebuie să luăm în con-

siderare și drepturile și interesele legitime ale altor persoane - cum ar fi părinți, frați și
surori, profesori sau alte persoane de îngrijire

>>> Soluția cea mai potrivită pentru copil trebuie preferată. Aici sunt incluse considerentele pe
termen lung și pe termen scurt

Rețineți că evaluarea interesului superior al copilului nu este ceva ce se poate face după o formulă: se va face întotdeauna în funcție de fiecare caz în parte și va depinde de circumstanțele
de moment și de relația cu copilul.
Trebuie să nu excludeți niciodată posibilitatea de a revizui și, dacă este necesar, modifica deciziile. Lucrurile se pot schimba!

IMPORTANT!
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Imagini pentru activitate: Prin ochii copilului
Imaginea 1 (de afișat)

ACUM

Ce vreau
să fac?

Care sunt cele
mai importante
lucruri pentru
mine?

Ce își doresc
ei să fac eu?

Ce mă îngrijorează cu privire
la alegerea
lor?

DE CE?

Imaginea 2: Exemplu (de afișat)

ACUM

ACUM

Ce vreau
să fac?

Care sunt cele
mai importante
lucruri pentru
mine?

DE CE?

Ce își doresc
ei să fac eu?

Ce mă îngrijorează cu privire
la alegerea
lor?

Să termin
școala fără să
ia examenele

Vreau sa fiu
un muzician
profesionist.

Să ia
examenele

Nu văd sensul:
examenele
mele nu contează.

DE CE?
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Imaginea 3: Material ajutător pentru participanți
Prin ochii copilului

Eu vreau

Ce este
important?

Gândiți-vă la o decizie pe
care a trebuit să o luați
când nu ați fost de acord cu
copilul cu privire la cel mai
bun rezultat al deciziei.
Încercați să intrați în mintea copilului. Cum credeți
ca ar fi completat el această
diagramă?

Ei vor

Ce mă
îngrijorează?

Imaginea 4 (de afișat)
Prin ochii dumneavoastră

Ce își doresc
ei să fac eu?

De ce este
important
acest lucru
pentru
mine?

Ce mă
îngrijorează
cu privire la
alegerea
lor?

ne
t p avo
en ast
tru ră c
cop ă este
il?

Ce ați dorit să evitați?

e
a c dum
op n e
il? avo
astră

um n
td a
zu port
cre
Ce ați mai im
cel

Ce vreau
să fac?

Acum amintiți-vă propriile
motive: ce ați crezut că este
cel mai important?

tp
ra re l
o
j
gri ivi
a în cu pr
Ce v-

Sarcină pentru grupuri:
>>> Discutați dacă preocupările dumneavoastră și cele ale copilului sunt aceleași și dacă ați
crezut că aceleași lucruri erau importante

>>> Explorați modalități de reconciliere ale acestor priorități diferite
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PLANUL SESIUNII

Exercitarea drepturilor copiilor

SESIUNEA 6:

NEDISCRIMINAREA
Rezumat
Această sesiune ajută la trecerea în revistă a multiplelor considerente deja discutate în sesiunile anterioare și introduce idei despre discriminarea pozitivă și negativă. Am examinat anumite
ipoteze pe care le formulăm atunci când lucrăm cu tineri.

Planul sesiunii
1

Activitate: Înapoi și înainte

30 min

2

Raportare cu privire la activitate

25 min

3

Energizant

5 min

4

Prezentare: Prezentarea discriminării

10 min

5

Discuție: A fost confruntat vreunul dintre copiii dumneavoastră
cu discriminare?

20 min

Scopuri
•

Să se înțeleagă importanța egalității și nediscriminării

•

Să se prezinte diferitele forme ale discriminării: directă, indirectă și structurală

•

Să se examineze anumite grupuri care suferă în mod comun discriminare și să se exploreze
modalități de a se evita în munca noastră

Pregătire și materiale necesare
•

Veți avea nevoie de mult spațiu pentru această primă activitate: participanții trebuie să
poată să stea în linie (și să facă pași înainte și înapoi). Puteți marca cu o sfoară locul de
plecare (a se vedea diagrama de la pagina 81)

•

Faceți copii ale cartonașelor de rol de la paginile 85 și 86

•

Pregătiți slide-uri pentru prezentare

•

Realizați un slide sau scrieți pe un flipchart lista grupurilor de la pagina 83
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Introduceri pentru sesiune

30

Activitate: Înapoi și înainte

min

1.

Spuneți participanților că sesiunea va începe cu un joc de rol. Asigurați participanții că este
un exercițiu de învățare și că acesta nu îi pune în pericol. Totuși, dacă cineva nu dorește să
participe la jocul de rol, este liber să rămână așezat pe scaunul său. Distribuiți fiecărei persoane un cartonaș cu un rol și rugați-i să îl citească în liniște, fără a comunica conținutul
celorlalți.

-

Dacă sala dumneavoastră nu este suficient de mare, trebuie să mutați activitatea în altă parte
- sau afară! Dacă lucrurile stau așa, trebuie să informați participanții la finalul sesiunii anterioare pentru a nu se pierde timp cu deplasarea. Va fi poate nevoie să reduceți activitatea la 5
minute pentru a permite participanților să revină în sala unde se desfășoară atelierul de lucru.

2.

Rugați participanții să intre în rol. Puteți folosi câteva întrebări care să vă ajute - spre
exemplu, să îi rugați să își imagineze:
>

Locul unde își petrec cel mai mult timp

>

Persoanele cu care își petrec cel mai mult timp

>

Lucrurile pe care le face plăcere să le facă - și lucrurile care le displac

Spuneți-le că au libertatea de a adăuga propriile detalii, pornind de la puținele informații
disponibile pe cartonaș. Ei trebuie să încerce să își imagineze unele detalii de viață pentru
un copil ca acesta.
3.

Invitați-i să stea unul lângă celălalt de-a lungul sălii, la linia de plecare (a se vedea diagrama). Spuneți-le că urmează să citiți o serie de afirmații, iar ei trebuie să se gândească cum
le afectează fiecare eveniment copilul. Trebuie să facă un pas înainte sau înapoi de la linie
în funcție de următoarele instrucțiuni:

LINIA DE
PLECARE
Pas mare
înainte
Pas mare înapoi

Pas mic
înainte
Pas mic înapoi

Sfaturi
utile
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Instrucțiuni

Sfaturi
utile

-

Dacă informațiile din afirmație aduc vești bune pentru dumneavoastră, faceți un pas înainte. Faceți un pas mare de tot înainte dacă veștile sunt excelente și un pas mai mic pentru
vești bunicele.

-

Dacă afirmația aduce vești proaste sau vă face viața mai grea, faceți un pas înapoi: un pas
mare dacă provocarea sau dificultatea este mare sau un pas mai mic dacă nu este așa de grav.

-

Dacă afirmația nu vi se aplică sau nu face nicio diferență, rămâneți pe loc.

-

Dacă o persoană care are pe cartonaș rolul copilului surd se întreabă cum ar trebui să reacționeze la citirea afirmațiilor, încercați să nu răspundeți direct: amintiți persoanei că are rolului
cuiva care nu poate să audă. Spuneți-i să ia parte la activitate cum crede de cuviință.

4.

Citiți cu voce tare afirmațiile și lăsați suficient timp între ele pentru ca participanții să
facă pasul.

5.

După ce ați citit toate afirmațiile, rugați participanții să se uite în jur pentru a vedea unde
stau ceilalți. Dați participanților posibilitatea de a spune ceva „cu vocea“ copilului lor și de
a explica de ce s-au mutat după cum au făcut-o – înapoi sau înainte. Apoi aduceți-i pe toți
înapoi în cerc pentru raportare.

Raportare cu privire la activitate

25
min

6.

Începeți prin a scoate participanții din pielea personajelor. Puteți face acest lucru spunându-le să își strige numele adevărat când numărați până la trei. Reamintiți-le că discuția va
avea acum loc cu ei având identitățile reale.

7.

Folosiți câteva din întrebările de mai jos pentru a explora sentimentele și impresiile personale:

>

Cum v-ați simțit pe măsură ce se desfășura activitatea? Cum a fost să vă deplasați mai
repede sau mai încet decât ceilalți?
Notă: Puteți întreba participanții care au jucat rolul copilului surd cum s-au simțit neputând
să ia parte deloc la activitate.

>

Ați reușit să vă identificați cu copilul? Cât de ușor a fost să vă imaginați în rolul altcuiva?

>

Care dintre afirmațiile prezentate a fost mai dificilă pentru dumneavoastră în rolul pe care
l-ați avut? De ce?

>

Considerați că vreuna dintre afirmații a fost un exemplu de discriminare? De ce?

>

Credeți că copiii pe care îi aveți în îngrijire se confruntă vreodată cu discriminare în viețile
lor? Explicați de ce credeți că da sau nu.
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Energizant

8.

5

min
m

Participanții se pot simți obosiți după o lungă sesiune de raportare în grup, așa că puteți
apela la un scurt energizant înainte de a prezenta informații despre discriminare. Exercițiul următor implică mișcare fizică, dar puteți alege un alt exercițiu dacă credeți că se
potrivește mai bine.

‘Toți cei care...’
9.

Asigurați-vă că toate scaunele sunt dispuse în cerc și că nu există scaune de rezervă (al
dumneavoastră trebuie îndepărtat din cerc). Plasați-vă în mijlocul cercului și explicați că
cine se află în centrul cercului trebuie să facă o afirmație care să înceapă cu „toți cei care...“
Dacă afirmația se aplică unei persoane care se află în cerc, aceasta trebuie să își schimbe
locul cât mai repede cu putință. Persoana din centru trebuie să încerce să își găsească un
scaun de îndată ce participanții încep să se miște.

10. Dați câteva exemple:
>

Toți ce care poartă fustă...

>

Toți ce care vorbesc o limbă străină...

>

Toți cei care mănâncă cu plăcere ciocolată...

>

Toți ce care lucrează cu copiii... (această afirmație ar trebui să îi pună pe toți în mișcare!)

>

Spuneți-le că trebuie să se mute dacă afirmația li se aplică!

>

Nu se permit împingeri!

Prezentare și discuție: Prezentarea discriminării

30
3
0
min
min
m

11. Prezentați câteva informații de fond privind discriminarea folosind punctele de la pagina 87.
12. La finalul prezentării, arătați-le lista de la pagina 90 (Sarcină pentru reflecție). Rugați-i să se
gândească la copiii pe care îi au în îngrijire: se confruntă cu obstacole comparativ cu alți copii?
13. Acordați-le câteva minute să reflecteze la acest lucru și permiteți-le să își discute gândurile cu un vecin.
14. Pentru ultimele 10 minute, invitați-i pe toți să exploreze următoarele întrebări:
>

Găsiți exemple de posibilă discriminare a copiilor pe care îi aveți în îngrijire?

>

Vă puteți gândi la lucruri care ar putea fi făcute pentru a egaliza oportunitățile pentru acești copii?
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Nediscriminare

Cuprins
Cartonașe cu roluri pentru activitate: Înapoi și înainte

84

Afirmații pentru activitate

86

Prezentare: Introducerea discriminării

87

Sarcina pentru reflecție

90

Cartonașe cu roluri pentru activitate: Înapoi și înainte
Notă

>

Există 24 de cartonașe: trebuie să alegeți suficiente pentru întreg grupul. Asigurați-vă că
aveți câteva din fiecare set

>

Puteți adapta sau adăuga informații din lista de la pagina 85 dacă există alte cazuri mai
potrivite pentru grupul dumneavoastră
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Setul 1: Copii în îngrijire alternativă
Ai 14 ani și ești blocat într-un scaun cu rotile de la
vârsta de 3 ani. Unii copii de la școală îți fac viața
grea din acest motiv - precum și pentru faptul că
nu locuiești cu familia biologică. Deseori nu poți
merge în excursii cu școala și nici nu poți lua parte
la anumite activități din cauza dizabilității tale.

Ai 11 ani și ești de etnie romă. Ai fost luat în îngrijire pentru că serviciile sociale au considerat că
acasă nu erai bine îngrijit. Nu vrei acest lucru, la fel
cum nimeni din familia tu nu își dorește acest lucru. La școală ești hărțuit și amenințat de alți copii
și profesorii se iau de tine.

Ai 15 ani. Îți place să joci fotbal și când erai mai mic
ți s-a spus că ai putea deveni fotbalist profesionist. Dar recent ai avut probleme cu poliția. Trăiești
într-o casă de copii și nu te înțelegi cu asistentul
social.

Ai 13 ani și ai fost plasat în îngrijire în timp ce cererea de azil a părinților tăi este în curs de soluționare. Vorbești foarte prost limba locală și nu ai
întâlnit niciodată un asistent social. La vechea ta
școală, luai tot timpul notele cele mai mari la lucrări.

Ai 10 ani și te-ai mutat dintr-o altă țară cu mama
ta după moartea tatălui tău. Mama ta a fost condamnată pentru furt din magazine la câteva zile
de la sosire și acum este în închisoare. Ai fost plasat în îngrijire alternativă și absența ambilor părinți și mediul diferit sunt greu de suportat.

Ai 13 ani. Ai o problemă de învățare și te chinui cu
școala. Copiii te tachinează, iar profesorii îți ignoră
nevoile. Îți place să pictezi, dar nu ai bani să cumperi materiale. Îngrijitorii tăi nu îți dau prea multă libertate: nu ai voie să ieși după școală, iar în
weekenduri doar sub supraveghere.

Ai 16 ani. Părinții tăi sunt de origine din Somalia,
dar tu ai fost născut în această țară. Ești singurul copil de culoare din școala ta. Unii copiii te fac
„murdar“ și „prost“ și ai primit amenințări cu conotație rasistă pe pagina ta de Facebook. Trăiești în
plasament familial și ai simțit mereu că părinții tăi
sociali nu te iubesc ca pe propriii copii.

Ai 14 ani. Ai fost abuzat de tatăl tău biologic și trăiești în plasament de 3 ani. Ai mereu probleme la
școală și te-ai gândit să îți iei viața. Nu vorbești cu
asistentul tău social pentru că acum câteva luni
ți-a citit jurnalul fără permisiunea ta.

Ai 14 ani. Tu și frații și surorile tale ați fost plasați
în diferite aranjamente de îngrijire familială acum
un an. Ei sunt toți împreună, dar prea departe pentru a-i putea vedea. În noul loc de domiciliu nu ți-ai
făcut niciun prieten.

Tatăl tău a avut un comportament abuziv față de
mama ta, așa că ai fost luat în îngrijire acum 6 luni.
Vrei să îți vezi mama, dar asistentul social nu îți
permite. Ai 13 ani și crezi că ești homosexual. Nu
știi cu cine să vorbești.

Ai 17 ani și vei termina în curând școala - și vei
părăsi plasamentul familial. Ești foarte îngrijorat
cu privire la viitor pentru că ai picat majoritatea
examenelor. Nu știi unde o să locuiești sau cum te
vei întreține. Ți s-a spus că trebuie să își croiești
singur drumul în lume și că părinții sociali nu te
mai pot ajuta.

Ai 15 ani și trăiești în plasament de când aveai 6
ani. Ai o relație foarte bună cu asistentul tău social. Te vizitează periodic și îți permite să o suni
când vrei să discuți ceva. Îți place la școală și ai
mulți prieteni, dar nu poți să li te alături mereu în
activități extrașcolare pentru că nu ai bani.

Ai 16 ani și ai fost deja în patru plasamente familiale în ultimii 6 ani. De fiecare dată când s-a întâmplat
asta, ai fost nevoit să schimbi și școala. Nu simți că
mai poți avea încredere în cineva. În curând va trebui să ieși din plasament și nu ai unde să te duci.

Ai 12 ani și trăiești cu o familie socială de 4 ani. Ești
foarte fericit la ei: ai camera ta cu un computer și
televizor, iar părinții sociali sunt buni și afectuoși.
Sunt mereu gata să te sprijine când lucrurile merg
prost.

Ai 12 ani și trăiești împreună cu aceiași părinți sociali de 5 ani. Ești complet surd de la naștere. Îți
place familia socială și ești mai mereu fericit, dar
te gândești deseori la „vechea“ ta mamă pe care
nu o vezi niciodată. Nimeni nu ți-a spus niciodată
ce s-a întâmplat și de ce a trebuit să pleci.

Ai 15 ani și vrei să fii un muzician profesionist. Ai
cântat într-o trupă cu niște prieteni de la școală,
dar părinții tăi sociali insistă să acorzi mai mult
timp studiilor. Nu îți dau bani de buzunar și nu ți
se permite să ieși decât dacă „îți plătești singur“.
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Setul 2: Copii care trăiesc cu familiile biologice
Ai 17 ani și vei termina în curând școala. Ai propria
ta cameră acasă și părinții o duc bine. Rezultatele
tale la examene se așteaptă să fie foarte bune și
vrei să te înscrii la facultate.

Ai 14 ani. Ai suferit un accident când erai foarte
mic și de atunci ești blocat într-un scaun cu rotile. Îți este greu să te întâlnești cu prietenii după
școală și simți că ei fac multe lucruri la care tu nu
poți fi părtaș.

Familia ta s-a mutat în această țară cu câțiva ani în
urmă. Ei sunt foarte importanți pentru tine și ai o
relație foarte apropiată cu sora ta. Niciunul dintre
părinți nu are un loc de muncă și ești tachinat la
școală pentru că arăți „murdar“ și că ești imigrant.

Ai 16 ani și ești într-o relație homosexuală. Nu știi
dacă să le spui părinților. Ești foarte mândru de tine
pentru că te descurci bine la școală. Ești îngrijorat
ce vei face când partenerul tău va pleca la colegiu
într-o altă parte a țării.

Ai probleme acasă. Mama ta este alcoolică, iar tatăl invalid. Tu ești principalul lui îngrijitor. Ar trebui
să beneficiezi de sprijin de la autoritățile locale,
dar asistentul tău social nu te caută aproape niciodată. Ai 14 ani și ești musulman.

Ești de etnie romă și ești hărțuit foarte tare la
școală. Familia ta a încercat să vorbească cu profesorii, dar nu au ascultat. Lipsești des de la școală
și îți petreci timpul cu copii mai mari. Unii au avut
probleme cu poliția.

Ai 17 ani și tatăl tău ți-a găsit un post la o companie locală. Nu îți place școala și abia aștepți să o
termini să îți vezi de „viața reală“. Speri să te muți
într-un apartament cu iubita ta.

Ai 17 ani și ești musulman. Nu știi sigur ce o să
faci când termini școala: nu sunt locuri de muncă
în zonă, iar familia ta o duce rău. Vrei să mergi la
facultate, dar părinții ți-au spus că trebuie să începi să îți acoperi cheltuielile acasă.

Afirmații pentru activitate
•

Colegii de la tine din clasă se întâlnesc toți weekendul acesta să ia masa la restaurant.

•

Asistentul tău social te contactează să îți spună că trebuie să contramandeze întâlnirea de
azi (dacă nu ai un asistent social, rămâi pe loc).

•

Trebuie să plătești pentru un manual nou de matematică: profesorul spune că toată lumea
trebuie să îl aibă pentru a lua examenul.

•

Toți colegii au fost rugați să scrie un eseu cu titlul „Familia mea“. Cel mai bun eseu va fi
publicat în revista școlii.

•

Clasa ta merge în excursie cu cortul la munte! Ți s-a dat o listă cu lucrurile pe care trebuie
să le aduci.

•

Vrei să depui o plângere împotriva unui adult de la școală care ți-a făcut avansuri sexuale.

•

În weekend are loc un mare protest al grupurilor neofasciste.

•

Directorul școlii ține un discurs despre importanța educației universitare. Cei care studiază la universitate vor avea succes în viață!

•

Ești îngrijorat despre începerea unei relații intime cu cineva. Ai nevoie de un sfat.

•

O lecție la școală despre HIV/SIDA se axează pe pericolele relațiilor homosexuale.

•

După-amiază la școală se face sport!

•

La școală se înființează un club de mecanică foarte interesant! Toți băieții au primit scrisori pentru părinți în care sunt întrebați dacă îi interesează să se înscrie.

•

Primarul localității ține un discurs în care blamează comunitatea romă și imigranții pentru
creșterea infracționalității.
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•

La prânz s-a servit carne de porc.

•

S-a descoperit că o profesoară este lesbiană. Pagina ei de Facebook s-a umplut cu afirmații
pline de ură, iar copiii râd de ea pe față la școală.

•

O celebritate locală urmează să viziteze școala. Doi băieți au fost aleși să o întâmpine și să
îi prezinte școala.

•

Ai auzit un profesor spunând că „albii sunt mai inteligenți decât alte rase“.

Prezentare: Introducerea discriminării
1. Dreptul la nediscriminare
Nediscriminarea este un drept în sine și este și un principiu care trebuie aplicat în toate deciziile ce privesc copiii.
Dreptul la nediscriminare este prevăzut în Articolul 2 al Convenției cu privire la drepturile
copilului (CDC).

Articolul are 2 părți:
>>> Prima parte ne îndeamnă să ne asigurăm că drepturile fiecărui copil sunt respectate și
protejate, indiferent de identitatea etnică, culoare, sex, limbă maternă, etc.

>>> A doua parte prevede că atunci când

un copil este dezavantajat din cauza unuia dintre acești factori, trebuie
să luăm măsuri și să ne asigurăm
în mod activ că aceste dezavantaje
sunt eliminate.

2. Înțelegerea dreptului la
nediscriminare

“Dacă aș fi vrăjitor, aș lua toate creierele din
lume și le-aș lua capacitatea de a vedea anumite lucruri, cum ar fi culoarea pielii, sexul sau
religia. Aș face invizibile toate lucrurile pe care
oamenii le judecă tot timpul.”
Tânăr în îngrijire alternativă
(Materialul video Vocile)

>>> Nediscriminarea este un alt mod de

a privi egalitatea. Nediscriminare însemnă că oricine trebuie să fie egal în drepturi și
demnitate.

>>> Discriminare înseamnă un tratament sau practici inechitabile.
Dreptul la nediscriminare diferă de alte articole: se bazează pe comparația cu alți copii. Un
copil care este supus discriminării este dezavantajat comparativ cu alți copii.

IMPORTANT!
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3. Drepturile copiilor oferă protecții de bază minime

nime

Toate celelalte articole:

d

rotec

ta

ep

ndarde

mi

Asigură un tratament uman și demn care respectă demnitatea și
persoana copilului.

Spre exemplu:

ie

ț

•

Nu puneți în pericol viața copiilor

•

Nu le cauzați durere fizică

•

Nu îi umiliți

•

Asigurați-le educația

S

4. Articolul 2 se asigură că există oportunități și condițiile egale
Articolul 2

e

protecț

Egalitate

ie

rtunități ș
o
p
rde i
a
d
an

le

ndițiile ega
o
c
in ime d
m

5. Forme de discriminare: Directă
Discriminarea directă se produce atunci când individualizăm o singură persoană sau un grup
de peroane și le tratăm diferit din cauza modului în care îi percepem. Spre exemplu:
•

‘Băieții vor studia mecanică, iar fetele arta culinară’.

•

‘Acest copil este un solicitant de azil și nu poate sta la școală mult. Nu îl lăsăm să dea o
audiție pentru piesa de teatru a școlii.’

•

‘Copiii romi trebuie să studieze în clase diferite.’

•

‘Nu îți vom permite să te implici într-o relație cu o persoană de același sex.’

Acești copii sunt privați de oportunități pentru că s-a făcut o presupunere injustă despre ce
pot să facă sau ce ar putea să facă.
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O
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6. Forme de discriminare: Indirectă
În cazul discriminării indirecte, ignorăm sau uităm de diferențele care contează și aplicăm
aceleași reguli sau principii tuturor - chiar și atunci când copiii nu pot beneficia de pe urma lor
sau sunt dezavantajați în mod activ.

Spre exemplu:
•

‘Voi citi cu voce tare afirmațiile’ - chiar dacă în clasă este un copil surd.

•

‘Vom merge cu cortul’ - chiar dacă unul dintre copii este în scaunul cu rotile și nu poate
participa

•

‘Trebuie să citiți toți acest articol ca temă pentru acasă’ - chiar dacă unul dintre copii nu
vorbește limba și nu poate citi în această limbă.

Acești copii nu se pot alătura și sunt privați de oportunități pentru că nu am reușit să luăm
măsuri pentru diferitele lor abilități sau obstacolele cu care se confruntă.

7. Forme de discriminare: Structurală
Termenul discriminare structurală este folosit pentru a descrie regulile, comportamentele
sau normele care există în societate sau într-o instituție și care creează obstacole pentru anumite grupuri.

Spre exemplu:
•

Prejudecata comună conform căreia „romii sunt infractori“ afectează modul în care aceștia sunt priviți și tratați de poliție, profesori și alți copii și de
societate în ansamblu.

•

Atunci când copiii privați de îngrijire parentală împlinesc vârsta de 18 ani, ei nu se mai pot baza pe
sprijin din partea statului - sau pe cel al părinților.

•

Percepția multora că relații homosexuale sunt
„anormale“ sau „nesănătoase“ înseamnă că copiii
nu se simt întotdeauna liberi să discute astfel de
relații sau să se implice în relații cu persoane de
același sex.

“Tinerii se tem cu adevărat de faptul
că trebuie să plece când împlinesc 18
ani. Am auzit că unii dintre ei nu merg
la cursuri pentru a mai rămâne un an
în casă.”
Tânăr în îngrijire alternativă
(Materialul video Vocile)

8. Ce înseamnă acest lucru pentru practica noastră?
•

Gândiți-vă întotdeauna la presupunerile pe care le faceți în relația cu copiii ce aparțin unor
grupuri dezavantajate.

•

Rețineți faptul că copiii în îngrijire sunt dezavantajați din multe puncte de vedere: încercați să identificați dificultățile cu care se confruntă

•

Încercați întotdeauna să remarcați orice obstacol care poate împiedica anumiți copii să se
bucure pe deplin de drepturile pe care la au

•

Tratați copiii care pe niște persoane și abordați fiecare decizie individual
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•

Ar trebui să nu tratăm doi copii diferit pentru simplu fapt că - spre exemplu - unul are o
origine etnică diferită, o dizabilitate, o altă orientare sexuală sau un alt gen...
... atunci când niciuna dintre acestea nu prezintă relevanță pentru decizia sau tratamentul
în cauză

Notă

•

Ar trebui să luăm măsuri și să sprijinim în mod activ un copil atunci când - spre exemplu - originea etnică, dizabilitatea, orientarea sexuală sau genul acestuia înseamnă că este
dezavantajat și nu se poate bucura de drepturile sale în mod egal

•

Trebuie să cunoaștem oportunitățile de care copiii nu pot profita sau comportamentele
pe care le suferă pentru simplul fapt că sunt în îngrijire

•

Ar trebui să punem la îndoială și să contestăm presupunerile, regulile și normele structurale care dezavantajează anumiți copii

>

Direcționați participanții către pagina 22 și paginile 43-45 din Protejarea drepturilor
copiilor, unde se abordează subiectul nediscriminării

Sarcină pentru reflecție
Lucrați cu copii care...

>>> Sunt de sex feminin?
>>> Au dizabilități?
>>> Nu vorbesc limba?
>>> Sunt de etnie romă?
>>> Sunt imigranți?
>>> Sunt homosexuali?
>>> Sunt transsexuali?
>>> Sunt negri din Africa sau Asia?
>>> Sunt membri ai unei minorități etnice sau religioase?
>>> Sunt membri ai oricărui alt grup care se confruntă în mod uzual cu discriminare?
Puteți să vă gândiți la obstacole cu care s-au confruntat acești copii comparativ cu copiii
care nu sunt membri ai acestor grupuri?
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SESIUNEA 7:

DEPĂȘIREA
PROVOCĂRILOR
Rezumat
Am prezentat o mare cantitate de informații, așa că această sesiune și următoarea oferă participanților posibilitatea de a începe să se gândească la cum le pot aplica în practică. În această
sesiune, participanții pregătesc un joc de rol pe care îl vor pune în scenă conversațiile pe care
le pot avea atunci când se întorc la locul de muncă.

Planul sesiunii
1

Prezentarea celor două sesiuni finale

5 min

2

Prezentare și discuție: Informarea tinerilor despre drepturile pe care le au 25 min

3

Prezentarea jocului de rol

10 min

4

Activitate: Pregătirea jocului de rol în grupuri restrânse

30 min

5

Joc de rol: Conversația 1

20 min

Scopuri
•

Să se consolideze învățămintele din sesiunile precedente

•

Să se înțeleagă importanța implicării tinerilor și angrenării sprijinului lor pentru o implementare eficace a drepturilor copiilor

•

Să se anticipeze provocările în implementarea drepturilor copiilor și să se exploreze strategii de depășire a acestora

Pregătire și materiale necesare
•

Dacă este posibil, încercați să redactați în format electronic întrebările pe care participanții le-au scris pe flipchart la începutul zilei. Dacă nu puteți face acest lucru, asigurați-vă că aveți la îndemână aceste post-it-uri.

•

Asigurați-vă că participanții aduc cu ei pentru această sesiune exemplarul din Descoperă-ți
drepturile

•

Faceți copii ale cartonașelor de rol de la paginile 99 și 100. Trebuie să aveți suficiente copii
pentru fiecare cartonaș pentru un sfert de grup: dacă aveți 20 de participanți, faceți 5 copii
după fiecare cartonaș de rol.

•

Grupurile au nevoie coli de hârtie de flipchart și carioci

•

Pregătiți slide-urile pe baza notelor privind prezentarea de la paginile 96 și 97
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Introduceri pentru sesiune
Prezentarea celor două sesiuni finale

1.

2.

5

min

Începeți sesiunea recunoscând faptul că au fost prezentate multe concepte și idei noi pe
parcursul cursului de formare. Probabil că în urma lor în mintea participanților au rămas
multe întrebări. Explicați faptul că această sesiune și următoarea vor fi utilizate pentru a
răspunde la 4 întrebări:
>

Ce înseamnă acest lucru pentru munca noastră și cum îl putem implementa în practică?

>

Care sunt dificultățile și provocările cu care probabil ne vom confrunta?

>

De ce sprijin vom avea probabil nevoie și ce ne va ajuta?

>

Cine ne poate sprijini și ajuta - și cum?

Explicați faptul că întrebările (de mai sus) vor fi abordate printr-un joc de rol în care participanții își imaginează discuțiile pe care le pot avea când revin la locul de muncă - în
primul rând cu tinerii și apoi cu managerii și persoanele responsabile de politici. Această
activitate se va derula în această sesiune și în cea următoare.

Prezentare și discuție:
Informarea tinerilor despre drepturile pe care le au

25
min

3.

Întrebați participanții ce cred despre informarea tinerilor cu care lucrează despre conținutului atelierului de lucru. Ar fi bucuroși să facă acest lucru?

4.

Solicitați câteva comentarii: puteți face 2 liste pe un flipchart:

5.

6.

•

Motive pentru informare completă

•

Preocupări legate de comunicarea tuturor informațiilor

Folosiți punctele din prezentare (pagina 96) pentru a completa răspunsurile date de participanți. Reamintiți-le că nu este opțional! Adulții cu responsabilități pentru tineri au
obligația de a-i informa pe aceștia despre drepturile pe care le au.
>

Invitați participanții să petreacă 10 minute parcurgând Descoperă-ți drepturile! împreună cu vecinul. Rugați-i să aibă în vedere în special paginile cu „caiete“ (a se vedea
paginile 12, 18, 22, 24, 26 și 30).

>

Vor fi aceste activități utile pentru tinerii cu care lucrează?

Solicitați scurte comentarii după circa 10 de minute. Apoi prezentați jocul de rol.
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Prezentarea jocului de rol

7.

10
1
0
min
mi

Explicați faptul că această activitate urmărește:
>

Să permită participanților să proceseze conținutul atelierului de lucru

>

Să îi pregătească pentru conversațiile pe care le pot avea la revenirea la locul de muncă

>

Să se gândească la anumite provocări cu care se pot confrunta - și să exploreze strategii de depășire a acestor provocări

8.

Spuneți-le că se vor pune în scenă 2 „conversații“ în jocul de rol. Prima va fi cu tinerii, iar a
doua cu managerii și oficialii responsabili de politici. Le puteți arăta imaginile de la pagina
98 pentru a explica procesul.

9.

Împărțiți participanții în 4 grupuri - 2 grupuri pentru fiecare „conversație“.

Conversația 1:
•

Grupul A: Profesioniști în îngrijire (1)

•

Grupul B: Tineri

Conversația 2:
•

Grupul C: Profesioniști în îngrijire (2)

•

Grupul D: Responsabili de politici

10. Distribuiți cartonașele cu roluri și rugați participanții să și le citească. Verificați dacă sarcina este clară și spuneți grupurilor că vor avea la dispoziție 30 de minute pentru a pregăti
conversația. Explicați faptul că prima conversație va avea loc înainte de pauză, iar cea de-a
doua în sesiunea finală.
11. Înainte de împărțirea pe grupuri, afișați întrebările de pe post-it-urile pe care participanții
le-au prezentat la începutul zilei. Solicitați participanților să o noteze pe oricare dintre ele
(în special cele de pe culoarea 2) pe care o consideră relevantă pentru grup.

Activitate: Pregătirea jocului de rol în grupuri restrânse

30
3
0
min
n

12. Odată ce au făcut acest lucru, spuneți-le că pot începe să se pregătească în grupuri.

Sfaturi
utile

-

Poate fi util să reamintiți Grupurilor B și D, în special, că această activitate este concepută
pentru a-i ajuta în munca lor! Din acest motiv, ar trebui să încerce să nu creeze caricaturi
ale tinerilor sau responsabililor de politici, ci să își imagineze unele dintre preocupările
rezonabile pe care le pot avea membrii acestor grupuri.
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Joc de rol: Conversația 1

20
2
0
min
n

13. După 30 de minute, chemați înapoi grupurile pentru prima conversație. Aranjați scaunele
astfel încât profesioniștii în îngrijire din Grupul A să stea în fața „tinerilor“.
14. Reamintiți-le că conversația va începe cu o scurtă prezentare din partea celor 2 grupuri - și
spuneți-le că veți opri fiecare prezentare după 4 minute pentru a avea suficient timp pentru întrebări și discuții.
15. Invitați profesioniștii în îngrijire să își susțină prezentarea, urmați de tineri. Apoi dați cuvântul pentru întrebări.

-

Puteți permite întrebări de la reprezentanții celor 2 grupuri, dacă timpul permite. Cu toate
acestea, se recomandă să acordați prioritate membrilor acestei „conversații“ și să le reamintiți celorlalți că vor putea prelua punctele după pauză. Pot să le noteze dacă le consideră relevante pentru conversație.

-

În timpul sesiunii de întrebări, încurajați participanții să fie scurți și la obiect în comentarii sau întrebări.

-

Încercați să vă asigurați că toți membrii acestor 2 grupuri au șansa de a contribui: acordați
prioritate celor care nu au vorbit deja.

16. Încheiați conversația după 20 de minute și spuneți-le că următoarea sesiune va începe cu
o prezentare a grupurilor C și D.

Sfaturi
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Activitate: Desfășurarea procesului (imagini)
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Prezentare: Informarea tinerilor despre drepturile pe care le au
1. Trei tipuri de motive:
“Observăm rezultate bune atunci
când abordăm de o manieră bazată pe cooperare - când îi vedem la
universități, cu locuri de muncă, cu
propriile familii: atunci putem să
vedem rezultatele muncii noastre.”
Asistent social

Există tipuri diferite de motive pentru care trebuie să
ne asigurăm că toți copiii își înțeleg drepturile în mod
corespunzător:
1. Motive etice – ceea ce este corect să facem
2. Motive pragmatice – va ajuta copilul și pe noi în
munca noastră cu copilul
3. Motive legale – avem obligații de a face acest lucru
în baza CDC (și altor legi)

2. Tinerii au dreptul să își cunoască drepturile!
•

Articolul 29 al CDC acordă copiilor dreptul la educație care este direcționat spre „dezvoltarea respectului pentru drepturile omului și libertățile fundamentale“.

•

Articolul 13 al CDC acordă copiilor dreptul de a „primi și împărtăși informații și idei de
orice fel“.

3. Un set de valori morale
Înțelegerea drepturilor omului și a drepturilor copiilor oferă tinerilor un set de standarde morale pe care ei le pot aplica propriului comportament și comportamentului adulților cu care
intră în contact.

Tinerii trebuie să cunoască, spre exemplu, faptul că să abuzezi de cineva sau să chinui pe cineva este
greșit - indiferent dacă abuzul este comis de un părinte, un profesor sau un asistent social sau chiar
de ei împotriva altor copii.
Ei trebuie să știe că au dreptul la un tratament care să le respecte drepturile și că trebuie să respecte
și drepturile altora.
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4. Încredere și capacitare
Standardele morale clare pot ajuta la capacitarea tinerilor. Acestea le oferă încredere pentru
a contesta comportamentele care le încalcă
drepturile sau încalcă drepturilor altora.
•

Acest lucru este important pentru dezvoltare și bunăstare afectivă

•

Este important pentru construirea unei culturi a respectului pentru drepturile copiilor

•

“Sunt un tânăr care a fost crescut în
îngrijire alternativă. Experiența m-a
învățat că dacă există sprijin, poți să îți
schimbi viața, poți să atingi așteptările
și să devii un membru activ al societății.”
Tânăr în îngrijire alternativă

Este, de asemenea, important pentru răspundere...

5. Răspundere
Dacă încălcările drepturilor nu sunt identificate sau contestate sau incluse într-o plângere, nu
poate exista răspundere.
Tinerii trebuie să se simtă capabili să își afirme drepturile și să știe că plângerile le vor fi
luate în serios.

Răspundere înseamnă…
•

Asigurarea faptului că există sisteme adecvate de monitorizare a încălcărilor și formularea de plângeri

•

Asigurarea faptului că tinerii cunosc și pot utiliza aceste mecanisme (în condiții de confidențialitate, dacă este necesar)

•

Continuarea și investigarea oricăror încălcări semnalate

6. Construirea încrederii
Dacă tinerii simt că drepturile le sunt respectate și că deciziile le sunt luate în interesul lor
superior, acest lucru va ajuta la dezvoltarea unor relații bazate pe încredere și mai deschise.
•

Ei vor fi mai dispuși să vă aducă în
atenție preocupările

•

Ei vor fi mai dispuși să vă trateze pe
dumneavoastră cu respect

„Copiii sunt bucuroși să învețe și să își cunoască drepturile și își simt și înțeleg responsabilitățile.“

•

Ei vor învăța să aibă încredere și să își
asume responsabilitatea pentru alții

Asistent social

O relație deschisă și bazată pe încredere cu copiii cu care lucrați este mai bună pentru copii și
mai plină de satisfacții pentru dumneavoastră!
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Activitate: Desfășurarea procesului (imagini)

Conversația 1
1. Prezentare

2. Prezentare

3. Dialog
Profesioniști în îngrijire (1)

Tineri

Conversația 1
4. Prezentare

5. Prezentare

6. Dialog
Profesioniști în îngrijire (2)

Responsabili de politici
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Activitate: Cartonașe cu roluri
Profesioniști în îngrijire (Grupul 1)
Prezentarea către tineri
Veți susține o prezentare către tinerii cu vârsta între 14 și 16 ani cu privire la drepturile copiilor. Prezentarea trebuie să se refere la ceea ce este important pentru ei să cunoască despre această temă – atât
pentru ei, cât și pentru dumneavoastră pentru a implementa mai bine drepturile copilului în munca
dumneavoastră.
•

Prezentarea dumneavoastră nu trebuie să dureze mai mult de 4 minute, iar apoi tinerii vor răspunde. Apoi va exista o perioadă de 10 minute în care să discutați diferențele de opinie. Trebuie să
încercați să identificați o abordare și o înțelegere comună a celui mai bun curs de acțiune.

•

Nu uitați cine formează publicul! Prezentarea trebuie să fie cât mai ușor de înțeles și cât mai relevant cu putință pentru nevoile lor. Cum le puteți câștiga încrederea și cum puteți să îi implicați în
eforturile dumneavoastră?

Concentrați-vă pe următoarele întrebări:
-

Ce trebuie voi (tinerii) să știți despre drepturile copiilor și de ce?

-

Cum va afecta acest lucru modul în care lucrăm cu voi?

-

Cum puteți voi (tinerii) să ne susțineți în implicarea celor care sunt responsabili de politicile privind
îngrijirea copilului?

Profesioniști în îngrijire (Grupul 2)
Prezentare către manageri și oficialii responsabili de politici
Veți susține o prezentare către managerii dumneavoastră și oficialii responsabili de politicile privind îngrijirea copilului. Prezentarea abordează ceea ce credeți că este important ca acești oficiali să cunoască (și să facă) pentru ca dumneavoastră să puteți implementa mai bine drepturile copilului în munca
dumneavoastră.
•

Prezentarea dumneavoastră nu trebuie să dureze mai mult de 4 minute, iar apoi oficialii vor răspunde. Apoi va exista o perioadă de 10 minute în care să discutați diferențele de opinie. Trebuie să
încercați să identificați o abordare și o înțelegere comună a celui mai bun curs de acțiune.

•

Nu uitați cine formează publicul! Cum veți convinge acest grup că drepturile copiilor sunt importante - și că aveți nevoie de sprijinul lor?

Concentrați-vă pe următoarele întrebări:
-

De ce sunt importante drepturile copiilor în îngrijire alternativă?

-

Cum ar trebui acestea să ne afecteze modul în care lucrăm cu tinerii?

-

Ce puteți dumneavoastră face (manageri și oficiali responsabili de politici) pentru a ne susține în
implementarea drepturilor copiilor?
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Tineri
Prezentare către profesioniștii în îngrijire
Sunteți un grup de tineri - cu vârsta între 14 și 16 ani. Vă veți întâlni cu un grup format din persoanele
voastre de îngrijire pentru a afla despre modul în care ei înțeleg drepturile copiilor și cum intenționează
să se asigure că drepturile voastre sunt respectate. Apoi va trebui să răspundeți.
•

Trebuie să pregătiți o prezentare de 4 minute pentru a ilustra ce credeți că este important pentru
persoanele voastre de îngrijire să cunoască (și să facă) astfel încât drepturile voastre să fie respectate. Apoi va exista o perioadă de 10 minute în care să discutați diferențele de opinie. Trebuie să
încercați să identificați o abordare și o înțelegere comună a celui mai bun curs al acțiunii.

•

Nu uitați cine formează publicul! Cum puteți să vă asigurați persoanele de îngrijire că acest lucru
este important și că veți exercita acest drept responsabil?

Concentrați-vă pe următoarele întrebări:
-

De ce sunt importante drepturile copiilor pentru tine (tineri)?

-

De ce sunt importante drepturile copiilor pentru profesioniștii în îngrijire?

-

Ce schimbări ai dori să vezi în modul în care profesioniștii în îngrijire lucrează cu tine? Gândiți-vă la
problemele care preocupă probabil cel mai mult tinerii.

Manageri și responsabili de politici
Prezentare către profesioniștii în îngrijire
Sunteți un grup de persoane responsabile de politicile privind îngrijirea copilului. Vă veți întâlni cu un
grup de persoane de îngrijire pentru a afla despre dorința lor de o mai bună implementare a drepturilor
copiilor. Va trebui să le oferiți un răspuns.
•

Trebuie să pregătiți o prezentare de 4 minute pentru a aborda anumite domenii de politici despre
care credeți că pot fi problematice pentru drepturile copiilor. Apoi va exista o perioadă de 10
minute în care să discutați diferențele de opinie. Trebuie să încercați să identificați o abordare și o
înțelegere comună a celui mai bun curs al acțiunii.

•

Nu uitați cine formează publicul! Cum puteți să vă asigurați persoanele de îngrijire că le veți susține
în implementarea drepturilor copiilor?

Concentrați-vă pe următoarele întrebări:
-

Care dintre politicile sau domeniile de politică ridică preocupări referitoare la implementarea drepturilor copiilor?

-

Pe care dintre aceste provocări puteți (ca manageri de politici) să le depășiți și cum?

-

Există politici sau domenii de politică pe care nu sunteți dispuși sau capabili să le revizuiți?

PLANUL
SESIUNII

SESIUNEA
Ducând mai
departe

RESURSE
DE FOND

8

PLANUL SESIUNII

Exercitarea drepturilor copiilor

08

DUCÂND
MAI DEPARTE

102

SESIUNEA 8:

DUCÂND
MAI DEPARTE
Rezumat
Sesiunea finală încheie jocul de rol și explorează relevanța acestuia pentru munca participanților. De asemenea, vom analiza și rețelele de persoane și instituții cu care profesioniștii în îngrijire iau contact - și vom explora modul în care pot oferi sprijin. Sesiunea și cursul de formare se
încheie cu câteva activități de evaluare a activității de formare.

Planul sesiunii

1

Joc de rol: Conversația 2

20 min

2

Raportare cu privire la activitate

30 min

3

Activitate: Rețele și sisteme de sprijin

20 min

4

Evaluare și încheiere
- Cel mai bun lucru... cel mai rău lucru
- Formular de evaluare și încheiere

20 min

Scopuri
•

Să se depășească anumite provocări manageriale sau structurale pentru implementarea
drepturilor copiilor

•

Să se reflecteze pe marginea jocului de rol și să se discute modalitățile prin care diferitele
grupuri pot juca un rol de susținere

•

Să se evalueze și încheie atelierul de lucru

Pregătire și materiale necesare
Materiale
•

Slide-uri pentru prezentare (dacă se dorește)

•

Note tip post-it

•

Formulare de evaluare
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Introduceri pentru sesiune
Joc de rol: Conversația 2

1.

3.

min
m

Primiți participanții înapoi și invitați Grupurile C și D să demareze a doua conversație.
Derulați procesul la fel ca înainte, cu o prezentare din partea fiecărui grup, urmată de o
discuție.

Raportare cu privire la activitate

2.

20
20

30
3
0
min

La finalul jocului de rol, aduceți participanții înapoi în cerc și spuneți-le să iasă din pielea
personajelor. Puteți trece pe la fiecare participant din cerc, rugându-i să își spună numele
și un lucru despre fiecare în parte - spre exemplu:
>

‘Sunt Elena și locuiesc în Brno.’

>

‘Sunt Alhaz și îmi place să joc hochei.’

Apoi explicați faptul că următoarele 30 de minute vor fi alocate reflecției pe marginea
jocului de rol și gândiți-vă la lecții pentru practica dumneavoastră.

Începeți prin a ruga cele 4 grupuri să ofere un scurt feedback cu privire la modul
în care s-au simțit în timpul activității:
•

Vi s-a părut ușor să vă duceți la îndeplinire rolul? Ce a fost ușor și ce a fost dificil?

Apoi întrebați întregul grup:
•

Credeți că am avut parte de o conversație realistă? Vi-i puteți imagina procedând așa în
viața reală?

•

Cât de utile au fost conversațiile pentru activitatea dumneavoastră reală?

•

>

Au anticipat provocări noi?

>

Au ajutat la rezolvarea unor probleme sau preocupări?

Aveți alte comentarii cu privire la activitate și relevanța acesteia pentru munca dumneavoastră?
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Activitate: Rețele și sisteme de sprijin

Sfaturi
utile

20
2
0
min
m

4.

Ca activitate de final, rugați participanții să reflecteze asupra rețelei de persoane și instituții care le înconjoară munca. Două grupuri au fost analizate în jocul de rol, dar participanții lucrează cu multe altele...

5.

Luați 3 post-it-uri și scrieți grupurile care au fost implicate în jocul de rol: persoane de
îngrijire, tineri și decidenți în domeniul politicilor. Lipiți-le pe un flipchart, asigurându-vă
că post-it-ul cu „persoanele de îngrijire“ este în partea stângă pe axa orizontală. A se vedea
exemplul de la pagina 106 care include și alte grupuri.

6.

Acum rugați participanții să se gândească la cum văd ei aceste grupuri raportat la munca
lor. Recunoașteți faptul că atunci când munca este dificilă, vedem deseori solicitările din
partea altora ca pe o „povară“ și nu recunoaștem faptul că ei pot oferi și sprijin.

7.

Desenați 2 axe pe flipchart, ca în diagramă, și explicați că se vor adăuga mai multe grupuri
pe grafic - pe post-it-uri suplimentare - conform schemei de mai jos:
•

Axa verticală reprezintă măsura în care un grup impune cerințe participanților: un
grup în partea de sus a flipchart-ului este perceput ca fiind foarte exigent, iar unul
din partea de jos este privit ca unul care oferă sau poate oferi mult sprijin.

•

Axa orizontală reprezintă apropierea relațiilor: un grup în apropiere este mai apropiat decât unul din partea dreaptă a flipchart-ului.

8.

Distribuiți flipchart-uri și sugerați participanților să scrie unele grupuri sau persoane la
care pot apela pentru sprijin - pentru a fi plasate sub linia flipchart-urilor.

-

Spuneți-le că acestea pot fi foarte individualizate! Participanții pot scrie membrii propriei
familii sau prietenii apropiați, dar pot să includă și persoane din rețelele profesionale.

-

Încurajați-i să includă orice grup sau persoană care poate fi capabilă să ofere sprijin sau
consiliere pe anumite chestiuni: ei nu trebuie să fie susținători în toate chestiunile și în
orice moment!

-

Spuneți-le că grupurile pot să apară deasupra sau sub linie: ei pot susține anumite chestiuni, dar pot deveni o „povară“ cu privire la altele.

9.

La finalul activității, punctați numărul de grupuri care au fost identificate ca potențial
susținătoare și folosiți punctele de la pagina 107 pentru a elabora câteva scurte remarci de
final.

10. Spuneți participanților că, pentru că cursul se apropie de final, doriți feedback din partea
lor cu privire la cele 2 zile. Explicați că este important ca feedback-ul lor să fie onest pentru
că acesta va ajuta la îmbunătățirea cursurilor viitoare.
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Activitate de evaluare: Cel mai bun lucru, cel mai rău lucru...

20
min

1.

Aduceți participanții înapoi în cerc. Reamintiți-le că ați petrecut 2 zile de activități intense – și că participanții vor porni curând fiecare pe drumul său! Împreună cu participanții
se realizează o trecere în revistă a celor două zile de curs.

2.

Se trec în revistă așteptările participanților înregistrate la începutul cursului și se analizează în grupul mare măsura în care aceste așteptări au fost satisfăcute.

3.

Se procedează în același mod și cu obiectivele cursului.

4.

Fiecare participant este invitat să exprime achizițiile făcute pe durata cursului și starea
generală pe care o are la finalul celor două zile.

5.

Odată ce toată lumea a făcut afirmațiile, mulțumiți participanților. Spuneți-le dacă există planuri de continuare a cursului sau oportunități ca ei să beneficieze de sprijin suplimentar.

6.

Participanții primesc prezentarea de final care include câteva recomandări de preluare a
experiențelor trăite la curs în munca lor de zi cu zi (remarci finale de la pag 107)

7.

Reamintiți-le să completeze formularele de evaluare înainte de a pleca – și urați-le drum
bun!
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Ducând mai departe

Povară

Manageri

Tineri
Instructori
de educație

Familia
biologică
Alte
instituții/
oficialități

Profesori/
școală

Distanța
relației

Colegi
Sprijin

Povară

Asistenți
sociali
(DUMNEAVOASTRĂ)

Sprijin

Distanța
relației
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Rețele și sisteme de sprijin: exemplu
Remarci finale
Încercați să extrageți remarci încurajatoare din ultima activitate și din atelierul de lucru în
ansamblu:
•

Participanții nu trebuie să se simtă singuri în tentativa de a implementa drepturile copiilor și nici nu trebuie să simtă că sunt singurii responsabili în acest sens!

•

Reamintiți-le că sistemele de sprijin se află deseori acolo unde nu ne așteptăm și că pot
fi create dacă ne arătăm disponibilitatea: oamenilor le place să se simtă implicați!

•

În special, reamintiți-le că, adesea, cele mai potrivite persoane cărora li se pot adresa când
întâmpină anumite provocări sunt chiar tinerii. Încurajați-i să se gândească la posibilitatea de a împărtăși preocupările sau gândurile cu tinerii pe care îi au în îngrijire. Dincolo
de îndeplinirea obligațiilor de a implica tinerii, acest lucru îi va ajuta și la dezvoltarea unor
abilități importante și la construirea încrederii și responsabilității.

•

Încurajați-i să împărtășească idei despre atelierul de lucru cu colegii și cu managerii,
dacă acest lucru pare posibil. Picurarea de idei în conștiința oamenilor îi va ajuta să fie
acceptați și normalizați, iar o atmosferă în care toți lucrează pentru drepturile copiilor va
fi mai bună pentru copii și adulți în egală măsură.

•

Dacă aveți posibilitatea de a organiza o continuare a cursului - fie personal, fie online - sugerați acest lucru participanților. Aflați dacă consideră util un astfel de demers. Puteți, de
asemenea, să îi încurajați să înființeze grupuri de sprijin în localitatea lor: spre exemplu,
întâlniri lunare cu colegii pentru a discuta aspecte legate de drepturile copilului.

•

Reamintiți-le că nu trebuie să se simtă descurajați de aspectele tehnice sau juridice ale
drepturilor copiilor și nici nu trebuie să înțeleagă în profunzime toate aceste aspecte: valorile din centrul drepturilor copiilor sunt intuitive și universale și, într-o mare măsură,
sunt chiar valorile care ghidează deja munca participanților.

•

Informați-i că anumite organizații, cum ar fi SOS Satele Copiilor, activează la nivel național și cu diferite instituții pentru a îngloba drepturile copiilor în politici și practici – nu în
ultimul rând prin conștientizarea cu privire la Liniile de îndrumare ale ONU.
Participanții trebuie să simtă că sunt parte dintr-un demers mai amplu!

•

Mulțumiți-le pentru munca prețioasă pe care o fac. Recunoașteți numeroasele provocări cu care se confruntă. Reasigurați-i că ideile care au fost discutate în atelierul de lucru
le vor îmbunătăți munca și le vor oferi satisfacții importante – nu doar pentru tineri, ci
și pentru ei înșiși.
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Anexa 2
Liniile de îndrumare ale ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor
Fundamentul pentru înțelegerea drepturilor copiilor în îngrijire sau expuși riscului de separare
de familie este Convenția cu privire la drepturile copilului (CDC). Cu toate acestea, recunoașterea numeroaselor încălcări pe care le resimt de regulă acești copii a condus la elaborarea Liniilor de îndrumare ale ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor. Aceste Linii de îndrumare
au fost aprobate prin consens în Adunarea Generală a Națiunilor Unite din anul 2009. Ele oferă
îndrumări cu valoare de normă cu privire la implementarea drepturilor copiilor în baza CDC.
Liniile de îndrumare ale ONU sunt în special concepute pentru decidenții politici și oferă îndrumare concretă pentru îmbunătățirea politicilor și practicii: ele evidențiază responsabilitatea
generală a guvernului pentru cadrul de reglementare al înregistrării, autorizării și monitorizării
sistemului de îngrijire și protecție socială.
Cu toate acestea, și pentru practicieni Liniile de îndrumare sunt utile. Ele prevăd cu claritate că
profesioniștii în îngrijire trebuie să beneficieze de formare și sprijin pentru a se asigura că dețin
cunoștințele și abilitățile necesare pentru a oferi îngrijire de cea mai bună calitate. Spre exemplu, profesioniștii în îngrijire trebuie să poată încuraja participarea activă, să înțeleagă nevoia
de a respecta opiniile copiilor în deciziile care le afectează viețile, să îi informeze pe aceștia cu
privire la drepturile pe care le au și să le susțină dezvoltarea.
Liniile de îndrumare și implicațiile lor pentru politici și practică pot fi sintetizate cu referire la
anumite principii și abordări de bază:

Principiul necesității
•

Niciun copil nu trebuie plasat în îngrijire alternativă atunci când familia poate fi susținută
pentru a oferi îngrijirea necesară.

•

La îndepărtarea din familie trebuie să se apeleze în ultimă instanță.

•

Consolidarea familiei pentru a preveni separarea și promovarea reintegrării este cheia!

Principiul adecvării
•

Dacă se stabilește „necesitatea“, atunci plasamentul unui copil în orice formă de îngrijire
trebuie să satisfacă nevoile specifice ale copilului sau copiilor, în cazul fraților și surorilor.

•

Toate formele de îngrijire alternativă trebuie să îndeplinească standardele de calitate și
trebuie să respecte și să promoveze toate drepturile copiilor și să ofere îngrijire individualizată și atenție.

Interesul superior al copilului
•

Toate procesele de decizie care vizează „necesitatea“ și „adecvarea“ trebuie dedicate participării eficace și determinării, în funcție de fiecare caz în parte, a ceea ce reprezintă interesul superior al copilului/copiilor, în cazul fraților și surorilor.
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Plaja de opțiuni
•

Nu există o mărime universală! Trebuie să existe o plajă diversă corespunzătoare a alternativelor de susținere a familiei și îngrijire alternativă pentru a se asigura că răspunsurile
sunt cele corecte și croite pentru fiecare caz în parte.

Nediscriminare
Liniile de îndrumare abordează aspectele discriminării care conduc la luarea în îngrijire a copiilor și care îi pot afecta cât timp se află în îngrijire:
•

Liniile de îndrumare iau notă de faptul că separarea familiei poate fi rezultatul unui singur
factor sau al unui cumul de factori, care conduc deseori la discriminare pe motiv de origine
etnică, religie, gen sau dizabilitate. Ele prevăd cu claritate și faptul că sărăcia nu trebuie să
fie niciodată factorul primar în determinarea nevoii de plasare în îngrijire.

•

Liniile de îndrumare sunt dedicate promovării nediscriminării în oricare și toate etapele
implicării familiei sau a unui copil în sistemul de îngrijire și protecție socială. Atunci când
este necesar sprijin, toți copiii și familiile acestora trebuie să beneficieze de acces egal la
servicii indiferent de statutul sau circumstanțele lor specifice.

Notă
Publicația Mergând înainte: Implementarea Liniilor de îndrumare privind îngrijirea alternativă a copiilor oferă un ghid util pentru implementarea Liniilor de îndrumare ale ONU
este disponibilă la: http://www.alternativecareguidelines.org/
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MANUAL DE FORMARE

Anexa 3
Declarația universală a drepturilor omului, versiunea prescurtată
(Adoptată și proclamată de ONU la data de 10 decembrie 1948)
Articolul 1 – Dreptul la egalitate
Articolul 2 – Dreptul la nediscriminare
Articolul 3 – Dreptul la viață, libertate și securitate personală
Articolul 4 – Dreptul de nu fi ținut în sclavie
Articolul 5 – Dreptul de a nu fi torturat și supus unor tratamente degradante
Articolul 6 – Dreptul de a fi recunoscut ca persoană în fața legii
Articolul 7 – Dreptul la egalitate în fața legii
Articolul 8 – Dreptul la reparații din partea unei instanțe competente
Articolul 9 – Dreptul de a nu fi arestat arbitrar și exilat
Articolul 10 – Dreptul la o audiere publică echitabilă
Articolul 11 – Dreptul de a fi considerat nevinovat până la dovedirea nevinovăției
Articolul 12 – Dreptul de nu i se interveni în viața privată, viața de familie, locuință și corespondență
Articolul 13 – Dreptul la libertate de mișcare în interiorul și în afara țării
Articolul 14 – Dreptul la azil în alte țări pentru protecție împotriva persecuției
Articolul 15 – Dreptul la cetățenie și libertatea de a o schimba
Articolul 16 – Dreptul la căsătorie și familie
Articolul 17 – Dreptul la proprietate
Articolul 18 – Dreptul la credință și religie
Articolul 19 – Dreptul la opinie și informare
Articolul 20 – Dreptul la întrunire și asociere netulburată
Articolul 21 – Dreptul de a participa la guvernare și în alegeri libere
Articolul 22 – Dreptul la protecție socială
Articolul 23 – Dreptul la un loc de muncă și de a face parte dintr-un sindicat
Articolul 24 – Dreptul la odihnă și timp liber
Articolul 25 – Dreptul la standarde de viață adecvate
Articolul 26 – Dreptul la educație
Articolul 27 – Dreptul de a participa la viața culturală a comunității
Articolul 28 – Dreptul la o ordine socială care înfăptuiește prezentul document
Articolul 29 – Îndatoririle față de comunitate care sunt esențiale pentru o dezvoltare liberă și deplină
Articolul 30 – Dreptul ca nici statul, nici orice altă persoană să nu intervină asupra drepturilor
de mai sus
(Reproduse cu permisiunea: Drepturi de autor © 1998, Rețeaua Educatorilor pentru drepturile omului a Amnesty International, Centrul de
resurse în material drepturilor omului din SUA, ISBN 0-929293-39-8, Prima ediție, 1998; A doua publicare, 1999)
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Anexa 4
Formulare de apreciere și evaluare
Primul formular trebuie completat înainte de cursul de formare, dacă aveți posibilitatea de a
face acest lucru.

Formular de evaluare prealabilă
Vă rugăm să completați acest formular cu sinceritate: scopul formularului este să ofere formatorilor o imagine asupra grupului în ansamblu și să evalueze eficacitatea cursului.

Nume: _____________________________________________________________________________________________________________
Instituție: ________________________________________________________________________________________________________
1. Cum apreciați propriile dumneavoastră cunoștințe cu privire la drepturile copiilor?
Vă rugăm să bifați o căsuță.
Excelente

Foarte bune

Medii

Destul de bune

Foarte de bază
sau absente

2. Cât de frecvent se face referire la drepturile copiilor în munca dumneavoastră? Vă rugăm să bifați o căsuță.
Tot timpul/în
fiecare zi

Destul de des

Ocazional

Nu foarte des

Niciodată/aproape
niciodată

3. Vă rugăm să indicați cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații. Bifați un
răspuns.
„Drepturile copiilor sunt relevante pentru munca mea de zi-cu-zi.“
Total de acord

Majoritar de acord

Majoritar dezacord

Dezacord total

Nu sunt sigur

“Înțelegerea drepturilor copiilor este utilă pentru adulții care lucrează în îngrijire alternativă.”
Total de acord

Majoritar de acord

Majoritar dezacord

Dezacord total

Nu sunt sigur
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Vă rugăm să vă explicați pe scurt răspunsul la cele 2 afirmații de mai sus:

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
“Există anumite domenii ale muncii mele cu tinerii în care drepturile copiilor nu sunt importante.”
Total de acord

Majoritar de acord

Majoritar dezacord

Dezacord total

Nu sunt sigur

Vă rugăm să vă explicați pe scurt răspunsul:

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
“Toți copiii în îngrijire alternativă trebuie să înțeleagă bine drepturile copiilor.”
Total de acord

Majoritar de acord

Majoritar dezacord

Dezacord total

Nu sunt sigur

Vă rugăm să vă explicați pe scurt răspunsul:

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Vă rugăm să adăugați alte observații pe care le considerați importante sau relevante:

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Acest formular trebuie completat de participanți la finalul cursului.

Formular de evaluare
Vă rugăm să completați acest formular cu sinceritate: scopul formularului este să evalueze eficacitatea cursului și să ne ajute să îl adaptăm pentru grupurile viitoare.

Nume: _____________________________________________________________________________________________________________
Instituție: ________________________________________________________________________________________________________
Primul set de întrebări a fost inclus în formularul de evaluare preliminară. Vă rugăm să includeți noile dumneavoastră răspunsuri, acum că ați participat la curs:
1. Cum apreciați propriile dumneavoastră cunoștințe cu privire la drepturile copiilor?
Vă rugăm să bifați o căsuță.
Excelente

Foarte bune

Medii

Destul de bune

Foarte de bază
sau absente

2. Vă rugăm să indicați cât de mult sunteți de acord cu următoarele afirmații. Bifați un
răspuns.
“Drepturile copiilor sunt relevante pentru munca mea de zi-cu-zi.”
Total de acord

Majoritar de acord

Majoritar dezacord

Dezacord total

Nu sunt sigur

“Înțelegerea drepturilor copiilor este utilă pentru adulții care lucrează în îngrijire alternativă.”
Total de acord

Majoritar de acord

Majoritar dezacord

Dezacord total

Nu sunt sigur

Vă rugăm să vă explicați pe scurt răspunsul la cele 2 afirmații de mai sus (dacă v-ați răzgândit):

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
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“Există anumite domenii ale muncii mele cu tinerii în care drepturile copiilor nu sunt importante.”
Total de acord

Majoritar de acord

Majoritar dezacord

Dezacord total

Nu sunt sigur

Vă rugăm să vă explicați pe scurt răspunsul (dacă v-ați răzgândit):

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
“Toți copiii în îngrijire alternativă trebuie să își înțeleagă bine drepturile copiilor.”
Total de acord

Majoritar de acord

Majoritar dezacord

Dezacord total

Nu sunt sigur

Vă rugăm să vă explicați pe scurt răspunsul (dacă v-ați răzgândit):

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Întrebări despre cursul de formare:
1. Vă rugăm să evaluați următoarele pe o scară de la 1 la 5
1

2

3

4

5

Excelent

Foarte bun

Bun/mediu

Nu foarte bun

Deloc bun

Cursul de formare în general
Calitatea prezentărilor/informațiilor prezentate
Utilitatea cursului pentru munca dumneavoastră
Oportunități de interacțiune și schimb de experiență între participanți
Organizare practică
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Vă rugăm să adăugați alte observații, dacă doriți:

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
2. Vă rugăm să ne spuneți ce idee din curs ați dori să o transmiteți colegilor când reveniți
la muncă:

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
3. Vă rugăm să ne spuneți un lucru pe care veți dori să încercați să îl faceți sau să îl faceți
diferit ca urmare a cursului:

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
4. Aveți recomandări pentru cursurile viitoare pe care doriți să ni le comunicați?

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Alte comentarii:

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

