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CAPITOLUL I

DREPTUL TĂU
LA ÎNGRIJIRE ȘI PROTECȚIE

3

CE ÎNSEAMNĂ ÎNGRIJIRE ȘI PROTECȚIE?
În majoritatea țărilor, până ajungi la vârsta de 18 ani, legal,
ești considerat copil. Asta înseamnă că ai anumite drepturi
speciale: dreptul la îngrijire și protecție.
Aceasta înseamnă că, Guvernul și adulții din jurul tău trebuie
să facă tot ce este necesar pentru ca tu să crești cât se poate
de puternic și sănătos.
Este dreptul tău, nu trebuie să faci nimic pentru a câștiga
asta. Ai acest drept pentru că așa este legea și toată lumea
trebuie să o respecte.
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CINE ESTE RESPONSABIL
PENTRU ÎNGRIJIREA ȘI PROTECȚIA MEA?
Cât timp ești copil, trebuie să fie cel puțin un adult care este
responsabil de îngrijirea și protecția ta: cineva în care să ai
încredere, care îți oferă tot sprijinul și îndrumarea de care ai
nevoie până când ajungi un tânăr adult independent.
Părinții sunt, de obicei, cei responsabili pentru asta. Însă,
uneori, părinții nu sunt alături de copii din diferite motive, fie
pentru că unul dintre ei sau ambii au probleme serioase și nu
și-au tratat bine copiii, sau poate au decedat. În aceste cazuri,
un alt membru al familiei poate prelua responsabilitățile
părinților.
Poate fi un frate sau o soră, o mătușă sau un unchi, bunicii
sau alte rude și prieteni apropiați.
Dacă nimeni din familia ta nu poate avea grijă de tine, sunt alți
adulți care pot face asta. De exemplu, persoane care au
experiență în îngrijirea copiilor și vor să te ajute până poți să-ți
porți singur(ă) de grijă și să trăiești pe cont propriu.

Dreptul tău la îngrijire și protecție
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DACĂ NIMENI NU ARE GRIJĂ DE MINE
ȘI NU MĂ PROTEJEAZĂ?
Când părinții nu au posibilitatea sa îți asigure îngrijire și
protecție, fie că este vorba despre o perioadă scurtă sau
lungă de timp, statul trebuie să găsească o soluție prin care
cel puțin un adult să îți ofere îngrijire. Acest lucru se cheamă
„îngrijirea alternativă a copiilor.”
Există un document numit Liniile directoare ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor, care descrie cum pot fi ajutați copiii
care nu pot trăi alături de părinții lor. De asemenea, descrie și
cum pot fi ajutați părinții să-și rezolve problemele lor, astfel
încât ei să fie, din nou, capabili să aibă grijă de copii.
Liniile directoare privind îngrijirea alternativă a copiilor ajută
toți copiii să aibă parte de îngrijire și protecție, indiferent de
cine sunt ei, unde locuiesc, de unde provin, ce limbă vorbesc,
ce religie au, ce abilități au sau care este genul lor.

6

SOS Children's Villages International

Dreptul tău la îngrijire și protecție
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CAPITOLUL II

CE SE ÎNTÂMPLĂ
ATUNCI CÂND TU
ȘI FAMILIA TA
VĂ CONFRUNTAȚI
CU DIFICULTĂȚI
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Pot părinții mei să primească suport
pentru a avea grijă de mine?
Uneori, părinții au probleme serioase, care îi împiedică să
aibă grijă de copiii lor.
De exemplu, sunt părinți care au boli grave, sunt dependenți
de droguri sau alcool, sunt sărăci sau nu au pe nimeni care
să-i ajute.
În astfel de cazuri, tu și părinții tăi ar trebui să primiți suport de
la stat și de la comunitatea în care trăiți, până reușiți să
depășiți problemele și să trăiți bine împreună.
Exemple de suport sunt consilierea familială, formarea și
îngrijirea medicală specializată.

Ce se întâmplă când tu și familia ta vă confruntați cu dificultăți
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Dacă viața alături de părinții mei
nu îmi face bine?
Fiecare copil trebuie să crească într-un mediu familial în care
să se simtă în siguranță, iubit și ajutat. Dacă nu este așa,
statul trebuie să ofere părinților tăi suportul de care au nevoie,
pentru a te îngriji și proteja corespunzător.
Dacă nici asta nu este de ajutor, poate deveni necesar și în
interesul tău superior ca o altă persoană să aibă grijă de tine,
în locul părinților tăi, și să te protejeze de situații care pot avea
efecte negative asupra ta.
Doar un oficial al statului sau un judecător pot lua această
decizie, după ce au ascultat părerea ta, a părinților și a rudelor
sau prietenilor apropiați.
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CAPITOLUL III

CE FACI
ATUNCI CÂND
NU POȚI LOCUI
CU PĂRINȚII TĂI

¿Qué sucede si no puedes vivir con tus padres?
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Am fost separat de familia mea.
Unde mă duc acum?
Dacă nu poți trăi alături de părinți, statul trebuie să îți ofere
îngrijire alternativă: un loc nou unde poți locui cu cineva în
care ai încredere și care poate să îți ofere îngrijire și protecție.
Ar trebui să existe câteva variante unde poți merge, astfel
încât să o poți alege pe cea mai bună pentru situația ta
particulară, și luând în considerare opiniile tale.
De exemplu, poți merge să locuiești cu rudele sau prietenii
apropiați, sau cu altă familie din comunitatea ta, care dorește
să aibă grijă de tine, sau într-un loc în care un adult cu experiență în îngrijirea copiilor va avea grijă de tine și de alți copii
în situații similare cu a ta.
Oriunde mergi, statul trebuie să se asigure că vei avea parte
de îngrijirea și protecția de care ai nevoie, atât timp cât ai
nevoie.

Cum va fi viața mea în locul cel nou?
Locul cel nou trebuie să răspundă nevoilor tale indviduale și
să fie cât mai apropiat de cel în care ai trăit, astfel încât să îți
poți continua viața cu cât mai puține schimbări posibile și să
poți rămâne în contact cu familia și prietenii, dacă acest lucru
îți face bine.
La locul cel nou, trebuie să fii în siguranță, să ai mâncare
adecvată, adăpost și tot ce este necesar pentru a trăi.
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Oamenii care au grijă de tine trebuie să te îndrume și să te
susțină oricând ai nevoie, să aibă grijă de corpul și mintea ta,
să te ajute să înveți și să te pregătești pentru un loc de
muncă, să susțină participarea ta în viața comunității din care
faci parte.

Ce faci atunci când nu poți locui cu părinții tăi
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Am aceleași drepturi cu ceilalți copii,
chiar dacă nu trăiesc cu părinții mei?
DA. Fiecare copil din lume are aceleași drepturi în fața legii,
iar ele se cheamă „Drepturile copilului.”
Câteva exemple de drepturi ale copilului sunt: apă și hrană
sigure, adăpost, educație, îngrijire medicală, protecție împotriva violenței, activități de timp liber și de joc, exprimarea
opiniilor și dreptul de a fi ascultat, dreptul la propria religie,
limbă sau cultură.
Nimeni nu trebuie să-ți refuze aceste drepturi din cauza faptului că nu locuiești alături de părinții tăi. Lista completă a drepturilor copilului se găsește în documentul numit „Convenția
ONU cu privire la Drepturile Copilului”.
Poți să întrebi un adult în care ai încredere mai multe despre
asta, de exemplu persoana care are grijă de tine, o rudă sau
un profesor.
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Pot să particip
la deciziile despre viața mea?
Da. Ai dreptul să fii informat și să îți spui părerea despre toate
deciziile care se iau în legătură cu viața ta, iar opinia ta trebuie
să fie ascultată și luată serios în considerare.
De exemplu, trebuie să fii implicat în luarea deciziei cu privire
la școala pe care o urmezi, îngrijirea medicală pe care o
primești, poți să spui când crezi că este bine sau nu pentru
tine să locuiești alături de familia ta, dacă vrei să locuiești în
continuare acolo unde locuiești și, nu în ultimul rând, care sunt
planurile tale de viitor.
Ai dreptul să îți spui părerea despre cum ești tratat acolo unde
locuiești, cum poate fi mai bine pentru tine și pentru alți copii
care trăiesc la fel.

Ce faci atunci când nu poți locui cu părinții tăi
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Părerile și nevoile mele
vor fi luate în considerare?
Da, nevoile și părerile tale vor fi în centrul fiecărei decizii
despre viața ta.
De aceea, trebuie să ai un plan individual de îngrijire. Acest
plan descrie nevoile tale, cum vor fi ele îndeplinite, dar și care
sunt părerile și dorințele tale în viitorul apropiat.
Persoana care are grijă de tine trebuie să te ajute să participi
la elaborarea acestui plan și să verifice dacă implementarea
planului funcționează bine și dacă este periodic actualizat (cel
puțin o dată la trei luni).
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Ce așteptări ar trebui să am
de la persoana care are grijă de mine?
Persoana care are grijă de tine atunci când nu poți trăi cu
părinții este cineva de încredere, care a primit din partea statului responsabilitatea de a-ți oferi îngrijire și protecție.
Această persoană, se numește, de obicei, „persoană de îngrijire”.
Persoana de îngrijire trebuie să îți ofere adăpostul și hrana
corespunzătoare, să te susțină să te bucuri de o stare bună
de sănătate și de educație, să-ți faciliteze menținerea contactului cu prietenii și familia și să te protejeze de orice formă de
violență sau de alte lucruri rele care ți se pot întâmpla.
Relația cu persoana de îngrijire trebuie să fie una pozitivă și
suportivă, astfel încât să poți vorbi liber despre orice, să ceri
sfaturi și chiar să dezvălui lucruri pe care nu ai vrea să le știe
nimeni altcineva.
Trebuie să existe respect pentru nevoile tale emoționale, de
gen, pentru credințele religioase și viața spirituală și pentru
istoria ta de viață.

Ce faci atunci când nu poți locui cu părinții tăi
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Pot să locuiesc cu frații și surorile mele?
Dacă tu și frații tăi aveți nevoie să fiți îngrijiți în afara familiei,
atunci trebuie să locuiți împreună. Guvernul și serviciile
sociale trebuie să facă tot ce se poate să evite ca tu și frații tăi
să fiți separați, mai puțin în situațiile în care locuitul împreună
nu este bun pentru tine.
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Pot ține legătura cu familia mea?
Oricând este posibil și nu este dăunător pentru tine, trebuie să
primești ajutorul de care ai nevoie să menții legătura cu familia
ta.
Păstrarea contactului te ajută pe tine și pe familia ta să vă
îmbunătățiți relația și, poate, să locuiți din nou împreună la un
moment dat.
Tu trebuie la participi la luarea deciziei privind dacă și cu ce
frecvență vei menține contactul cu familia ta.
Dacă nu ești în contact direct cu membrii familiei tale, trebuie
să primești informații despre ei de la persoana de îngrijire.

Cât timp primesc ajutor?
Trebuie să ai alături pe cineva care are grijă de tine atât timp
cât ai nevoie: până poți locui din nou cu părinții sau până poți
trăi independent ca un tânăr adult.
Autoritățile sau un judecător trebuie să îți verifice situația periodic și să decidă dacă ceea ce primești este bun pentru tine
sau sunt necesare unele schimbări. Aceștia trebuie să te
întrebe ce părere ai și să țină cont de ea atunci când decid.

Ce faci atunci când nu poți locui cu părinții tăi
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Pot să locuiesc din nou
cu părinții?
Trebuie să te întorci la familia ta în momentul în care părinții
sau alți membri ai familiei pot avea grijă de tine. Din acest
motiv, autoritățile sau judecătorul trebuie să evalueze periodic
situația ta și a părinților tăi, și să îți ceară părerea pentru a
decide dacă puteți să locuiți din nou împreună.
Dacă tu și părinții tăi sunteți gata să locuiți iar împreună,
trebuie să existe un plan clar despre când și cum vă veți
reuni. Trebuie să primești toate informațiile despre plan și să
participi la toate deciziile.
Și atunci când vei locui din nou cu părinții, trebuie să primiți în
continuare suport, pentru a fi siguri că vă descurcați bine
împreună.
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Ce faci atunci când nu poți locui cu părinții tăi
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Ce se întâmplă dacă ceilalți
mă tratează rău sau mă rănesc?
Ai dreptul de a trăi într-un
mediu sigur. Nimeni nu
trebuie să te trateze rău sau
să te rănească, nici fizic, prin
atingeri nepotrivite, și nici prin
vorbe care te fac să suferi.
Dacă acest lucru ți se întâmplă, trebuie să îi spui unui
adult în care ai încredere,
cum ar fi persoana de îngrijire, o rudă sau un profesor, și
să ceri ajutor.

În aproape toate țările sunt câteva lucruri pe care le poți face
să ceri ajutor dacă cineva te tratează rău sau te rănește.
Principalele sunt: sună la telefonul Copilului din țara ta; sună
sau mergi la cea mai apropiată secție de poliție; contactează
avocatul copilului din țara ta (autoritatea responsabilă să
protejeze și să promoveze drepturile copiilor și ale tinerilor).
Dacă o organizație te susține pe tine, pe familia sau comunitatea, atunci poți cere ajutorul unui membru al personalului în
care ai încredere (de obicei, această persoană se numește
”responsabil protecția copilului”).
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Am dreptul la intimitate și confidențialitate?
Ai asigurat dreptul la intimitate și confidențialitate atunci când
poți limita cine are acces la corpul tău, locul tău, lucrurile tale
și informațiile pe care vrei să le protejezi.
Ai dreptul la intimitate și confidențialitate și dacă locuiești cu
familia, dar și atunci când nu locuiești.
Chiar și atunci când nu locuiești cu familia, trebuie să ai dreptul
la un spațiu privat, unde poți merge dacă vrei să fii singur,
inclusiv pentru igiena și întreținerea corporală.
Trebuie să ai, de asemenea, un loc în care să poți să păstrezi
în siguranță lucrurile care contează pentru tine, cum ar fi un
spațiu de depozitare pentru obiecte personale.

Ce faci atunci când nu poți locui cu părinții tăi
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Am voie să-mi cunosc povestea vieții mele?
Da. Povestea vieții tale este parte din identitatea ta, adică cine
ești tu și ce te diferențiază de ceilalți. Trebuie să ai documente
cu numele, prenumele, data nașterii, și toate informațiile de
bază care sunt importante pentru tine, pentru a primi ajutorul
de care ai nevoie.
Trebuie să fii de asemenea informat despre rădăcinile tale,
familia ta, situația curentă și planul tău de viață.
Persoana de îngrijire te poate ajuta să-ți protejezi și să-ți dezvolți povestea vieții tale. De exemplu, puteți face împreună o
„carte a vieții”, cu poze și alte amintiri cu diferite momente ale
vieții tale.

Mi s-a spus că într-o zi pot pleca să trăiesc
pe cont propriu. Cum se intâmplă asta?
Când atingi vârsta majoratului – 18 ani, în cele mai multe țări –
nu mai ești considerat copil, potrivit legii, și poți merge să
trăiești pe cont propriu, dacă ești gata.
Ca să fii gata, trebuie să primești pregătirea necesară pentru a
fi independent și pentru a face față responsabilităților unui
tânăr adult.
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Oamenii care au grijă de tine dacă nu poți trăi cu familia ta ar
trebui să te ajute să ajungi aici. Împreună cu ei, trebuie să
creați un plan pentru dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de
care ai nevoie ca să devii tânărul adult care vrei să fii, și pe
măsură ce crești, să participi în societate.
Planul acesta ar trebui să fie gata cu mult timp înainte ca tu să
ajungi la vârsta majoratului, cu pașii pregătitori potriviți vârstei
tale, nevoilor tale și abilităților tale.
Planul trebuie să asigure că tu primești educația și formarea
necesare pentru a fi gata pentru un loc de muncă, pentru a
accesa sistemul medical și alte servicii publice și pentru a
beneficia de sprijin financiar să începi să trăiești pe cont
propriu.
Dacă ai o dizabilitate, ar trebui să primești suportul necesar să
devii cât se poate de independent, și să participi la viața
comunității la fel ca toți ceilalți tineri.

Ce faci atunci când nu poți locui cu părinții tăi
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CAPITOLUL IV

CE FACI
CÂND EȘTI SINGUR
ÎN AFARA ȚĂRII
ÎN CARE TE-AI NĂSCUT
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Sunt singur în afara țării în care m-am născut.
Cine are grijă de mine?
Dacă ești singur într-o țară care nu este țara în care trăiești de
obicei și nu este niciun părinte sau un membru al familiei care
să aibă grijă de tine, guvernul acelei țări trebuie să se asigure
că altcineva are grijă de tine.
Ai dreptul la aceeași protecție și sprijin ca orice copil din acea
țară, și oamenii trebuie să îți respecte dreptul la opinie,
cultură, religie, limbă, origine socială și etnică.

Ce faci când ești singur în afara țării în care te-ai născut
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Pot lua legătura cu familia mea?
Persoana care are grijă de tine și guvernul trebuie să te ajute
să intri în contact cu părinții sau membrii familiei tale, și să
vadă dacă este posibil și bine pentru tine să trăiești cu ei.

Pot să primesc protecție internațională?
Dacă ai plecat din țara ta din cauza că îți era frică pentru viața
ta din motive de pericole, precum război sau violențe, poți cere
protecție internațională (sau așa cum numește ”azil”). Ca să
obții protecția internațională, ai nevoie de câteva documente
și asta necesită timp.
Persoana care are grijă de tine și statul trebuie să te ajute să
obții protecție internațională. Nu trebuie să fii trimis înapoi în
țară dacă sunt riscuri pentru siguranța și viața ta acolo, sau
dacă nu este niciun adult care să poată să aibă grijă de tine
acolo.

Pot fi reținut?
Nu trebuie să fii reținut doar pentru că ai venit în altă țară, dacă
nu ai comis nicio infracțiune. De asemenea, nu trebuie să fii
reținut dacă adulții te-au obligat să faci ceva în afara legii.
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CAPITOLUL V

CE FACI
ATUNCI CÂND ESTE
O URGENȚĂ ÎN ȚARA TA

¿Qué sucede si hay una emergencia en tu país?
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Ce este o urgență?
O urgență în țara ta poate fi, de exemplu, un război, o
inundație, un cutremur sau alte dezastre asemănătoare.

Dacă familia mea are nevoie de ajutor
ca să aibă grijă de mine în timpul unei urgențe?
Dacă este o urgență în țara ta, tu și familia ta trebuie să primiți
ajutor, precum mâncare și asistență medicală, dar și suport
pentru accesarea serviciilor de bază pentru viața ta, cum ar fi
mersul la școală sau să primești sprijinul unui profesionist
pentru gestionarea emoțiilor.
Nu trebuie să fii separat de familia ta și trimis în altă țară din
cauza unei urgențe, decât dacă este necesar să primești
asistență medicală specializată sau să fii în siguranță. În acest
caz, trebuie să fii acompaniat de un adult în care ai încredere
și să existe un plan clar pentru întoarcerea ta.

Cine mă ajută dacă familia mea nu este acolo?
Dacă ești singur într-o situație de urgență, adulții care vin să
te ajute trebuie să știe în primul rând cine ești și să îți înregistreze identitatea (care este numele tău, de unde vii, etc.).
Acestea o să îi ajute să înțeleagă și care sunt nevoile tale, dar
și cine și unde sunt membrii familiei tale și cum ar putea să vă
ajute să vă reuniți.
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Poți fi trimis să locuiești cu cineva de încredere care poate să
aibă grijă de tine pe termen scurt, până când părinții sau membrii familiei tale sunt găsiți, sau până când se găsește o nouă
familie care corespunde nevoilor tale.

Ce faci atunci când este o urgență în țara ta

31

Mulțumiri speciale celor peste 500 de copii și
tineri care au contribuit la această broșură.
Textul original al Liniilor directoare ONU pentru
îngrijirea alternativă a copiilor este disponibil în
Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite.
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