
141 de specialiști care lucrează cu copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială au fost 
formați pe tema drepturilor copilului  

 

Peste 30.000 de specialişti care lucrează cu copiii aflaţi în sistemul de protecţie special au 
nevoie anual de cursuri de formare pe tema drepturilor copilului. În anul 2016, Asociaţia SOS 
Satele Copiilor România a format 141 de specialişti şi a creat premisele pentru formarea unui 
număr de aproximativ 4.000 de specialişti din 5 judeţe şi un sector al municipiului Bucureşti.  

 

Asociaţia SOS Satele Copiilor România a organizat în data de 20 decembrie 2016, orele 10.00 – 
13.00, în cadrul  Spațiului Public European din Str. Vasile Lascăr nr. 31, conferinţa de 
închidere a proiectului „Training Professionals Working with Children in Care”, JUST – 
2013/FRAC/AG/ 6243. 

Proiectul, finanţat prin Comisia Europeană, a fost implementat de către Asociaţia SOS Satele 
Copiilor România în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2016 în parteneriat cu 
Federaţia SOS Children’s Villages International, Consiliul Europei, Eurochild şi alte 7 
Asociaţii membre ale Federaţiei SOS Children’s Villages International, respectiv SOS Satele 
Copiilor Bulgaria, Croaţia, Estonia, Franţa, Italia, Letonia şi Ungaria. 

Scopul proiectului a fost acela de a asigura respectarea drepturilor copiilor şi ale tinerilor aflaţi în 
sistemul de protecţie specială. Pentru atingerea acestuia, prima componentă a proiectului a privit 
dezvoltarea capacităţii profesioniştilor care oferă îngrijire copiilor astfel încât aceştia să adopte în 
practica lor o abordare bazată pe respectarea drepturilor copilului. În acest sens, în cadrul 
proiectuluit au fost organizate de Asociația noastră 8 sesiuni de formare la care au participat 141 
de profesioniști din cadrul a 6 Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, 
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, precum și din 
cadrul Asociației SOS Satele Copiilor România.  

Aceste formări au venit după o lungă perioadă de timp în care profesioniștii care lucrează cu 
copiii din sistemul de protecție special nu au beneficiat de cursuri pe tema protejării și 
promovării drepturilor copilului. Manualul de formare dezvoltat în cadrul proiectului 
(https://www.sos-satelecopiilor.ro/wp-content/uploads/2016/10/7-ROM-tipar-12-iulie-2016.pdf ) 
s-a bucurat de o primire foarte bună printre specialiști și va putea fi accesat inclusive pe site-ul 
Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.  

A doua componentă a presupus construirea unei coaliţii de actori relevanţi la nivel naţional şi 
european care să crească gradul de conştientizare privitor la nevoia de a asigura măsuri de 
sustenabilitate pentru astfel de formări.  

Proiectul a fost construit pe dezvoltarea cu succes a Ghidului pentru profesioniştii care oferă 
îngrijire copiilor aflaţi în sistemul de protecţie specială  “ Securing Children’s Rights ” 
(https://www.sos-satelecopiilor.ro/wp-
content/uploads/2015/12/PREMS153713_GBR_2029_SecuringChildrensRights_INT_BAT_21x
21cm_RO1.pdf ), precum şi pe cel adresat tinerilor “Discover your rights!” (https://www.sos-
satelecopiilor.ro/wp-content/uploads/2015/12/brosura-final.pdf) dezvoltate de către Federaţia 



SOS Children’s Villages International în parteneriat cu Consiliul Europei şi o serie de alţi 
parteneri cu expertiză în protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

Mai multe detalii despre conferință și despre proiect puteți solicita la adresa de e-mail 
nicoleta.preda@sos-satelecopiilor.ro, persoana de contact: Nicoleta Moldovanu – Manager de 
Protect. 

 


