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Cuprins: 
 

 Noutăți de la Ministerul Educației 

 Cum trăiesc mamele adolescente de la marginea Bucureștiului 

 Parents 4GOOD – Cum le construim un viitor mai bun copiilor noștri. Un eveniment din 

seria Startarium 4GOOD 

 „Noi împotriva noastră” - intervenție culturală la nivel național pentru destigmatizarea 

bolilor psihice 

 Mitul imaginii perfecte sau cum să-i ajutăm pe adolescenți să facă față presiunii din social 

media. Resurse pentru părinți și profesori pentru a-i ajuta pe tineri să își dezvolte stima de 

sine 

 România pentru fiecare copil, o nouă inițiativă UNICEF în beneficiul copiilor vulnerabili 

 

 

       
         Noutăți 

 

 „Europa ta, părerea ta!”: eveniment organizat de Comitetul Economic și Social 

European 

 

Data publicării: 19.11.2021 

 
 

Comitetul Economic și Social European (CESE) va organiza, online, în perioada 31 martie - 1 

aprilie 2022, cea de-a 13-a ediție a manifestării „Europa ta, părerea ta!” / Your Europe, Your Say! 

2022. 
Evenimentul face parte din seria de acțiuni organizate pentru tineret în cadrul Conferinței privind 

viitorul Europei și are ca temă „Adevărul despre minciuni. Tinerii în fața provocărilor 

dezinformării”. 

http://www.romaniapozitiva.ro/antreprenoriat-social/parents-4good-cum-le-construim-un-viitor-mai-bun-copiilor-nostri-un-eveniment-din-seria-startarium-4good/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/antreprenoriat-social/parents-4good-cum-le-construim-un-viitor-mai-bun-copiilor-nostri-un-eveniment-din-seria-startarium-4good/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/romania-pentru-fiecare-copil-o-noua-initiativa-unicef-in-beneficiul-copiilor-vulnerabili/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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33 de școli (câte una din cele 27 de state membre ale UE și din cele cinci țări candidate, precum și 

una dintre școlile europene de la Bruxelles) vor fi invitate să participe la o serie de dezbateri, 

ateliere și activități interactive în limba engleză. 

Fiecare școală selectată va alege maximum trei elevi din penultimul an de studii, care se vor întâlni 

online cu elevi din alte țări pentru a face schimb de opinii și a elabora declarații privind tema 

propusă.  

Termenul de depunere a candidaturilor este 26 noiembrie 2021. 

Alte informații, inclusiv formularul de înscriere, sunt disponibile - 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2022/yeys-2022 
sursa: https://www.edu.ro/Europa_ta_parerea_ta 

 

 

 25 noiembrie 2021: Ziua Internațională a Profesorului de limba franceză  

(ediția a III-a) 

 

Data publicării: 18.11.2021 

 

 
 

Ziua Internațională a Profesorului de limba franceză este sărbătorită, începând cu anul 2019, la 

finalul lunii noiembrie și se dorește a fi un moment dedicat valorizării meseriei de profesor de limba 

franceză, consolidării legăturii şi solidarității între profesori, între profesori și elevi, prin 

promovarea culturii franceze și francofone (conferințe, reuniuni, dezbateri, concursuri tematice, 

ateliere, acordarea de distincții). Acest eveniment de anvergură mondială este coordonat de către 

FIPF (Federația Internațională a Profesorilor de Limba Franceză). 

 

În acest an, Ziua Internațională a Profesorului de limba franceză (ediția a III-a) este sărbătorită 
în data de 25 noiembrie. 

 

Comitetul de organizare al acestui eveniment în România, format din reprezentanți ai Ministerului 

Educației, Ambasadei Franței în România și Institutului Francez din România, Federației 

Internaționale a Profesorilor de Limba Franceză (FIPF), Asociației Române a Profesorilor 

Francofoni (ARPF), Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), Delegației Generale Wallonie-

Bruxelles, Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) au propus o serie de evenimente, 

desfășurate online.  

 

Programul Zilei Internaționale a Profesorului de Limba Franceză - 25 noiembrie 2021 - 

https://www.edu.ro/Jour_du_prof_de_francais_2021 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Programme%20JIPF%202021.pdf
https://www.edu.ro/Jour_du_prof_de_francais_2021
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 25 noiembrie 2021: Prima ediție a Zilei Educației pentru climă 

 

Data publicării: 17.11.2021 
 

 

Comisia Europeană organizează în data de 25 noiembrie, în mediul virtual, prima ediție a Zilei 

Educației pentru climă. 

Evenimentul se adresează întregii comunități implicate în sectorul educației: experți în politici 

educaționale din mediul public și privat, cadre didactice, furnizori de servicii de educație și formare. 

Obiectivul urmărit este de a descoperi noi provocări, de a dezvolta proiecte comune și de a identifica 
soluții sustenabile. 

Manifestarea se înscrie în cadrul acțiunilor Coaliției Educație pentru climă, o inițiativă emblematică a 
Spațiului european al educației, promovând tranziția ecologică în Uniunea Europeană. 

Înregistrările se pot face ► https://education-for-climate.ec.europa.eu/day_en 

Informații privind programul și participanții la ateliere sunt disponibile ► https://education-for-

climate.ec.europa.eu/day_sessions_en 

sursa: https://www.edu.ro/25-noiembrie-2021-prima-edi%C8%9Bie-zilei-educa%C8%9Biei-pentru-clim%C4%83 

 
 

 Cum trăiesc mamele adolescente de la marginea Bucureștiului 

 
O discuție despre provocările comunității defavorizate din Dârvari și despre modelul integrat 

de intervenție pe care asociația Politeia îl construiește, deja de câțiva ani, împreună cu femeile 

din comunitate - autor Ioana Ilie 

 

“M. m-a anunțat vineri seară că o altă mamă din comunitate a fost luată cu salvarea, pentru că 

începuse travaliul. Mai întâi m-a sunat să mă întrebe dacă poate să-i dea telefonul pe care îl 

primise de la noi, de la asociație, că nu au telefoane în comunitate și e destul de greu să iei 

legătura cu oamenii care sunt în spital dacă nu au telefon. Apoi m-a mai sunat o dată și mi-a zis: 

<Mădălina, vezi că au luat-o pe F. și o duc să nască la spital covid>. M-am dus după F. și, între 

timp, am sunat la alt spital să întreb dacă au locuri. Au zis că o primesc doar dacă e adevărat că 

naște, că poate ăsta e motivul pentru care nu au primit-o dincolo. De fapt, la primul spital la care a 

ajuns, o internau doar dacă semna că e de acord să intre în salon cu mame care au covid. Ea nu a 

vrut, pentru că știa că nu are niciun simptom și, oricum, nu i-ar fi făcut vreun test, așa că i-a 

întrebat: <Am dureri de naștere, ce fac acum?>”, iar cadrele medicale de acolo i-au răspuns: 

<Păi dacă nu vrei să te internezi la noi, e treaba ta>. Am mers cu ea la al doilea spital și când am 

ajuns m-au întrebat direct: <Ce medic a urmărit sarcina?>. Le-am răspuns că nu a urmărit-o 

niciun medic și doamna de la triaj a reacționat așa, încurcată: <Păi cum, atunci de ce ați venit 

https://education-for-climate.ec.europa.eu/day_sessions_en
https://education-for-climate.ec.europa.eu/day_sessions_en
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aici? Aaa, e caz social>. Era caz social, da, dar într-un spital public ar trebui să fii primită fără să 

se facă diferențierea asta. Ăsta e caz urmărit de domnul doctor, ăsta e caz social. Oricine ar trebui 

să aibă acces la servicii medicale fără să fie cu etichetă”.  

Mădălina Muscă coordonează, în prezent, proiectul CRESSC, dedicat mamelor și tinerelor 

vulnerabile din Dârvari, Ilfov. Mi-a povestit acest episod menționând că, din păcate, experiența 

trăită de F. nu este un caz izolat. A ieșit la iveală, încă din proiectele anterioare ale  Asociației 

Politeia, faptul că cel mai mare cost rezultat din problemele socio-economice cu care se confruntă 

comunitatea este suportat de femeile însărcinate sau de cele care au în îngrijire copii mici. În acest 

context a apărut și proiectul CRESSC, pornit de la firul ierbii și gândit să vină în întâmpinarea 

nevoilor femeilor din Dârvari. În următoarele luni, ele vor primi sprijin în obținerea actelor de 

identitate și accesarea serviciilor medicale esențiale și vor participa la o serie de cursuri pentru 

sănătatea mamei și îngrijirea copilului, dar și la sesiuni informative pe tema sănătății reproductive, 

printr-o abordare integrată care, spun membrii asociației, ar trebui să existe nonstop în toate 

comunitățile cu problematici similare. 

 

Primele provocări identificate în viețile oamenilor din Dârvari 
La doar 20 km de București, în satul Dârvari din comuna Ciorogârla, considerată una dintre 

localitățile destul de bine dezvoltate ale județului Ilfov, trăiesc, deja de câteva generații încoace, 

aproximativ 100 de familii, preponderent de etnie romă, asupra cărora planează nu doar problemele 

generate de sărăcie, ci și discriminarea și marginalizarea socială. Concentrate în trei zone 

defavorizate ale satului, familiile se adăpostesc în locuințe improvizate, supra-aglomerate, fără 

curent electric sau apă curentă. Sunt persoane cu un nivel scăzut de educație, cu venituri mici, 

obținute fie din joburi sezoniere, fie din munca cu ziua sau aflate în dificultatea de a găsi un serviciu 

prin care să-și asigure un trai decent.  

În septembrie 2015, Politeia a început o colaborare cu Primăria din Ciorogârla, printr-un proiect ce 

avea să devină activitatea principală a asociației. În cadrul lui, asociația a oferit cursuri remediale 

pentru elevii de clasa a cincea, în incinta Școlii nr. 2 din Dârvari. Mihai Vasile, fondator și 

președinte al asociației, spune că, dacă la început, eforturile lor s-au concentrat pe colaborarea cu 

profesorii, pe suportul educațional oferit copiilor, pe prevenirea abandonului școlar și pe 

combaterea absenteismului, începând din 2017, au intensificat activitățile comunitare și au început 

să ofere sprijin familiilor din Dârvari în relația cu autoritățile locale, dublat de un suport consistent 

pentru facilitarea accesului la servicii sociale esențiale, care s-a dovedit mai mult decât necesar. 

Una dintre concluziile la care a ajuns Mihai, în anii petrecuți alături de comunitate, a fost că școala 

primară este esențială pentru felul în care se conturează parcursul școlar, profesional, de viață, al 

unui copil care provine dintr-un mediu vulnerabil și că e necesar ca intervenția să aibă loc încă 

dinainte ca acesta să vină pe lume: 

“Tata este de aici, din Ciorogârla și a venit voluntar o dată la o activitate de premiere a copiilor de 

clasa a cincea cu care începuserăm să facem afterschool. Îi premiam la câteva săptămâni pentru că 

stăteau cu noi și făceau teme. Le puneam un film la videoproiector și le făceam atmosferă de 

cinema: aduceam cuptorul cu microunde, popcorn, suc, toate cele. Îmi amintesc șocul lui tata când 

a văzut printre ei un copil care venise doar în pantaloni și maiou. Nu avusese haine curate în ziua 

respectivă și venise îmbrăcat cu ce avea. La vremea aceea noi fuseserăm deja acasă la copii, să 

stăm de vorbă cu fiecare părinte în parte și știam care este situația lor. Nu erau branșați la curent, 

locuiau în case improvizate, uneori câte șase într-o singură cameră, fără căldură iarna, cu 

acoperișuri făcute pe jumătate, lucruri care îi determinau pe copii să nu aibă o prezență constantă 

la școală. Ori pentru că nu aveau ghiozdan, ori pentru că nu aveau haine curate, ori pentru că nu 

aveau la ei un sandwich pe care să-l mănânce în pauză la fel ca ceilalți copii, ori pentru că 

trebuiau să rămână să aibă grijă de frații lor, ori pentru că, dacă apărea o oportunitate, când 

puteau și ei să se ducă să facă 50 de lei, se duceau și îi făceau pentru că aveau nevoie și își doreau 

banii ăia, nu pentru că îi trimiteau neapărat părinții. În mediul rural și mai ales în zonele 

defavorizate, oamenii încă au un respect foarte mare față de școală. Ce mă scoate din minți când 

http://politeia.ro/proiecte/cressc-cresterea-rezilientei-prin-educatie-si-servicii-pentru-sanatate-in-comunitate/
http://politeia.ro/
http://politeia.ro/
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vine vorba de discursul public despre persoane defavorizate și beneficiarii de ajutor social e și 

percepția potrivit căreia copiii nu mai merg la școală că nu-și dau părinții interesul. Oamenii își 

iubesc copiii. Sunt conștienți de cercul vicios în care se află și sunt disperați să aibă mobilitate 

socială copiii, să iasă din cerc și să ajungă mai bine decât ei. Și au încredere că școala poate ajuta 

în sensul ăsta. Într-adevăr, școala poate fi o șansă, dar pentru mine un șoc major a fost să realizez 

că, în clasa a cincea, e intervenție târzie să mai recuperezi ceva. Am întâlnit copii în clasa a cincea 

care nu știau literele toate. Ce să facă copilul la geografie, biologie, fizică dacă nu știe literele? Ce 

ne-am dat seama, în același timp, și aici duc discuția și la proiectul CRESSC, despre care voiai să 

vorbim, este că, de fapt, foarte multe din probleme apar de la începutul vieții. Dacă nu ai certificat 

de naștere, nu exiști. Dacă ai certificat de naștere, dar părinții nu-ți pot menține un regim 

alimentar, nu te pot duce la controale medicale, nu-ți pot asigura o minimă igienă, toate lucrurile 

astea se cumulează și apar, la vârsta de 3 ani, diferențe cognitive semnificative, pe care iarăși, e 

foarte greu să le recuperezi. Nu realizăm, când vorbim despre șanse egale - bullshit, nu există 

șanse egale - că, în momentul în care pleci la drum cu atâtea dezavantaje, nu mai are ce să-ți facă 

profesorul la școală să recuperezi. Dacă vorbim despre a oferi o șansă la educație pentru toți, 

trebuie să pornim cu sprijinul de acolo, de la naștere. Sau de fapt chiar dinainte, prenatal, cu tot ce 

înseamnă formarea și pregătirea viitoarelor mame ca să obțină autonomie, să aibă, practic, puțin 

mai mult control legat de viitorul lor și al copiilor lor”. 

 

Cum se răsfrâng problemele comunității asupra mamelor vulnerabile și tinerelor viitoare 

mame vulnerabile din comunitate 
Din vizitele și chestionarele pe care Mădălina și Mihai le-au făcut în comunitate, a reieșit că, pe 

lângă faptul că trăiesc în condiții precare, femeile din comunitatea defavorizată din Dârvari au un 

nivel scăzut de educație și se confruntă atât cu dificultatea găsirii unui loc de muncă, cât și cu un 

decalaj semnificativ de acces la servicii de sănătate esențiale, cauzat de identitatea lor etnică și de 

faptul că provin din mediul rural. La toate astea, odată ce ajung în relații, Mădălina spune că se 

adaugă o expunere constantă la violență domestică, iar, odată ce ajung mame, responsabilitatea 

creșterii și îngrijirii unei noi vieți în condiții precare, ceea ce le face și mai vulnerabile: 

“În discursul public despre discriminarea sistemică auzim, de multe ori, că, dacă vrei să te 

angajezi, nu se ține cont de etnie, dar în realitate această teorie nu se susține și se răsfrânge diferit 

asupra femeilor. Pentru femeile de etnie romă fără școală din comunitate, șansa să se angajeze e 

zero. În fine, nu e zero, ajung să facă curățenie în scările de bloc sau să lucreze cu ziua la un 

abator deschis în zonă. Cele mai multe muncesc la negru, nu au asigurare, așa că, pentru orice 

problemă de sănătate, pe lângă faptul că este necesar să meargă cu maxi-taxi la un spital din 

București, primesc sprijin doar dacă este o urgență. Dacă rămân însărcinate, nu merg la doctor 

pentru monitorizarea sarcinii pentru că nu știu că trebuie să facă asta și pentru că oricum nu-și 

permit să ajungă la un specialist în privat. Dacă, până la urmă, cu sprijinul nostru ajung, medicii 

nu sunt pregătiți să abordeze o femeie care vine dintr-un mediu vulnerabil sau care nu a respectat 

protocolul cu toate etapele de sarcină. Eu am ajuns cu una dintre fete la ginecolog, iar ginecologul 

a umilit-o de față cu mine. A întrebat-o mai întâi dacă are cei trei copii cu același tată, iar ea a 

răspuns că da, ca să nu-i arunce și mai multă rușine în spate, deși nu era adevărat. Apoi a întrebat-

o dacă și-a alăptat copiii și, pentru că pe ultimul nu-l alăptase, medicul i-a spus scurt: <Nici măcar 

asta nu i-ai dat>. Ulterior, am aflat și de la ea, și de la alte femei din comunitate că au trecut prin 

multe experiențe de genul acesta și s-au obișnuit. Noi nu am scris proiectul CRESSC out of the 

blue, consultând statisticile despre ce înseamnă mame vulnerabile și imaginându-ne cu ce fel de 

provocări ar putea să se confrunte. Ele sunt cele care au pus aceste probleme pe hârtie, în cadrul 

unor întâlniri facilitate între femeile din comunitate într-un proiect anterior. Proiectul CRESSC 

vine în sprijinul lor cu o componentă de intervenție și una de prevenție, care, din punctul meu de 

vedere, sunt complementare. Prima presupune oferirea unui pachet sanitar lunar pentru 10 mame 

din comunitate și copiii lor, sprijin în obținerea actelor de identitate, acces la analize medicale și 

grupuri de suport psihologic pentru a găsi niște instrumente să gestioneze problemele de zi de zi. 
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Cea de a doua componentă va lua forma unui program de educație pentru viață sănătoasă pentru 

cele 10 mame și alte 20 de tinere din comunitatea Dârvari, axat pe nutriție și dietă, sănătatea 

mamei și îngrijirea copilului, dar și pe educație sexuală și sănătate reproductivă. O realitate pe 

care am observat-o în comunitate este că prin clasa a șasea, a șaptea, tinerele ajung deja în relații, 

de obicei cu băieți mai mari. Cele mai multe dintre ele găsesc într-o variantă romantică idealizată 

un băiat care le înțelege și poate să le salveze din universul nasol în care trăiesc. Apare, totodată, 

și fascinația asta a femeii adult care intră într-o relație. De unde ai fost tratată ca un copil până 

atunci, în momentul în care ai o relație, și apoi, copii, devii responsabilă și demonstrezi că poți face 

aceleași lucruri ca și mama ta, că poți și că ești la fel de femeie. După ce intră în relații urmează, 

inevitabil, abandonul școlar, pentru că cele mai multe rămân însărcinate. Sunt și foarte multe 

sarcini nedorite, tocmai de aceea am inclus în proiect și atelierul de educație sexuală, pentru că, 

așa cum știm, la școală nu există genul acesta de cursuri. După prima, a doua, a treia sarcină, 

ajung fie casnice, fie muncitoare necalificate cu ziua, cum îți spuneam mai devreme. Nu am 

cunoscut nicio femeie care să nu fi trăit cel puțin câteva incidente de violență domestică aici în 

Dârvari. Experiențele tinerelor ajung, de cele mai multe ori, să fie similare cu cele ale femeilor mai 

în vârstă din comunitate”.   

 Ce se întâmplă cu băieții din comunitate 
Cercul vicios nu le cuprinde doar pe tinerele din comunitate, care ajung, din generație în generație, 

să trăiască povești de viață asemănătoare, ci și pe băieții din Dârvari, care se confruntă, în paralel, 

cu alte tipuri de provocări: 

“Băieții care se dezvoltă mai repede, pe la 12-13 ani, ajung să fie capabili să muncească. Locuind 

aproape de București, e cerere foarte mare de forță de muncă brută și plata e destul de tentantă, în 

sensul în care ziua de muncă fizică în construcții se învârte în zonă între 100 și 250 de lei la negru. 

Pentru un copil, se poate începe de la suma de 50 de lei, dacă nu face mare lucru, dar se poate să i 

se dea și 100-150 de lei. Și gândește-te că tu, până la 12 ani, ai vrut telefon, ai vrut adidași, ai vrut 

haine și la toate astea ți s-a spus nu. Nu avem, nu putem, hai în loc de ăștia, ia-i pe ăștia de la piață 

care sunt mai ieftini, iar în rest: nu, nu și nu. Și brusc, acum, nu mai depinde decât de tine și de cât 

poți tu să te duci să faci. Nu te duci la școală, te duci pe șantier, începi să muncești, faci bani și poți 

să-ți iei singur, în fiecare zi, chipsuri, suc și aproape tot ce ți-a lipsit atâta timp. Muncesc de foarte 

devreme, ajung să absenteze tot mai mult și, în cele din urmă, rămân pe șantier. De ce? Pentru că 

odată ce ai bani, începi să vezi ce poți să faci cu ei. Și începi să te gândești: <Uite, dacă mai 

muncesc două zile, pot să-mi iau telefonul ăla sau, dacă mai muncesc încă trei zile, pot să mă încalț 

și să mă îmbrac. Dacă muncesc toată vara, aș putea să încep să-mi fac camera mea>. Intră în 

cercul ăsta din care cu greu mai pot ieși, pentru că încep să producă niște sute de lei lunar și 

școala nu le dă nimic. Ce le oferă școala, alternativ, este să mai rămână încă 4-5-6 ani în sistem, 

timp în care nu pot să câștige bani, pentru că trebuie să fie la ore, ca după ăștia 4-5-6 ani să poată 

să se angajeze pe salariul minim undeva. Ceea ce nu realizează băieții ăștia, și e o muncă de 

convingere foarte dificilă acolo, este că ei se duc și bravează. Se duc și iau placa de rigips de 30 de 

kg, o urcă patru etaje pe scări, că doar mamă ce forțos sunt eu, iau sacul de ciment de 40 de kg, îl 

pun pe umăr și tot așa. Dar corpurile lor sunt încă în dezvoltare, astfel că orice fel de problemă le 
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poate limita creșterea și le provoacă niște probleme de sănătate care îi macină într-atât încât mulți 

dintre ei ajung la 20 de ani cu hernii de disc. Muncind la negru nu au nici ei asigurări de sănătate, 

nu se pot duce să se trateze, îi ia salvarea și îi trimite înapoi acasă, pentru că, abia când nu se vor 

mai putea mișca se va considera urgență și vor putea fi operați. Și ajung în acest punct critic în 

care stau, nu mai pot munci cum o făceau la început, iar de la un punct încolo apar și probleme cu 

alcoolismul, pentru că o dată cu scăderea capacității de muncă se instalează depresia. Ajung la 30 

de ani să aibă condiția fizică a cuiva de 55-60 de ani, nicio calificare, nici măcar minimul de 

educație și un orgoliu făcut terci pentru că nu mai pot să-și întrețină familia și au rămas cu 

problemele nerezolvate. Trăiesc, practic, în aceleași condiții precare în care trăiesc și părinții lor 

și nu le pot oferi ceva mai bun propriilor copii. Acesta este cercul vicios în care rămân băieții ăștia 

care pornesc la drum cu intențiile cele mai bune, de la nevoi foarte clare pe care în scurt timp 

ajung să nu mai poată să și le satisfacă. Dar de fapt, ce îți povestea Mădălina mai devreme despre 

adolescente și cercul vicios al băieților ne arată că în comunitate există niște probleme sistemice 

care trebuie adresate cu prioritate: nu există locuințe sociale, ajutoare suplimentare pentru 

oamenii cu probleme locative nu sunt, creșă nu e, program after school nu este, se discută acum să 

se facă, o masă caldă pentru copii solicităm noi printr-o petiție elaborată într-un alt proiect. De 

fapt, prin proiectul CRESSC, dar și prin toate proiectele de până acum, încercăm să construim 

contextul prin care oamenii de aici să poată să-și creeze o rețea proprie de solidaritate și să le 

oferim toate instrumentele necesare pentru autoreprezentare și auto-organizare. Dar nu ai cum să 

faci toate lucrurile astea dacă nu ai satisfăcute nevoile esențiale. Dacă nu ai mâncare sau haine 

curate pentru copil, nu-ți arde de inițiative civice și este utopic să vorbim despre 

<empowerment>.” 
sursa: www.stiriong.ro, 16 nov 2021, autor Ioana Ilie 

 

 

 Parents 4GOOD – Cum le construim un viitor mai bun copiilor noștri. Un 

eveniment din seria Startarium 4GOOD 
 

Părinții antreprenori și cei care conduc sau activează în ONG-uri, în afaceri sociale au acum 

șansa de a afla direct de la specialiști cum pot să obțină o finanțare nerambursabilă de 30.000 

euro și cum își pot transforma proiectele într-un succes cu impact profund în comunitate. Ei sunt 

așteptați miercuri, 24 noiembrie, la ora 20:00 la întâlnirea on-line “Parents 4GOOD – Cum le 

construim un viitor mai bun copiilor noștri” pentru a afla de la antreprenori dedicați proiectelor 

sociale de mulți ani, cum poți face mai mult bine în comunitate. Evenimentul face parte din cea 

mai nouă inițiativă Startarium — seria Startarium 4GOOD, dedicată impactului social. 

 

Din aceeași serie Startarium 4GOOD face parte și un program de accelerare a impactului social în 

care sunt invitați să aplice antreprenori și ONG-uri care țin piept marilor provocări ale prezentului, 

din orice industrie. Programul Startarium 4GOOD: Impact Accelerator, oferă îndrumare timp de 9 

luni și 30.000 de euro finanțare pentru creșterea impactului social. 

“Antreprenorii schimbă lumea nu este doar un citat pentru Instagram. Sectorul de business a fost 

mereu unul dintre cei 3 mari vectori ai schimbării sociale, iar forța antreprenorilor ca changemakers 

pune lucrurile în mișcare, mobilizează aliați și atrage resurse într-un mod de neînlocuit, dacă vrem 

să ne fie bine și în 2050.”, Monica Alexandru, Product Manager, Programs & Entrepreneurial 

Growth Division, Impact Hub Bucharest 

 

Invitatele speciale din evenimentul Parents 4GOOD, Raluca Chișu (Asociația 

KinetoBebe), Anamaria Ciuhuță (Financial Parenting), Adina Crețu (Impact Hub Bucharest) 

și Alina Pătrăhău (Asociația Dăruiește Aripi) invită publicul la discuții practice despre impact 

social, cum conduci o organizație cu misiune, “mompreneurship”, puterea părinților și 

responsabilitatea pe care o avem să schimbăm lumea în bine pentru copiii noștri. 

http://www.stiriong.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/antreprenoriat-social/parents-4good-cum-le-construim-un-viitor-mai-bun-copiilor-nostri-un-eveniment-din-seria-startarium-4good/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/antreprenoriat-social/parents-4good-cum-le-construim-un-viitor-mai-bun-copiilor-nostri-un-eveniment-din-seria-startarium-4good/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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În cadrul evenimentului Parents 4GOOD, reprezentanții Startarium vor explica pașii pe 

care antreprenorii și cei care conduc sau activează în ONG-uri îi pot face pentru a beneficia de cei 

30.000 eur finanțare, dar și de alte oportunități din seria Startarium 4GOOD și vor răspunde 

întrebărilor publicului. 

Parents 4GOOD, evenimentul de miercuri seară, face parte din cea mai nouă inițiativă Startarium — 

seria Startarium 4GOOD, dedicată impactului social: programe, resurse și evenimente ce se vor 

desfășura de acum, pe tot parcursul anului viitor. Pentru a participa gratuit la întâlnirea on-

line Parents 4GOOD – Cum le construim un viitor mai bun copiilor noștri înscrierile se fac gratuit 

la https://startarium.typeform.com/Parents4GOOD 

Mai multe detalii despre conferință se pot găsi la https://startarium.ro/articol/parents-4good 

Înscrierile în acceleratorul de business Startarium 4GOOD: Impact Accelerator se desfășoară până 

pe 5 decembrie și participarea este gratuită pentru toți participanții. Detalii pe www.startarium.ro 
sursa:Romania pozitiva, 18 nov 2021 

 
 „Noi împotriva noastră” - intervenție culturală la nivel național pentru 

destigmatizarea bolilor psihice 

 

 În perioada iulie-noiembrie 2021, proiectul interdisciplinar 

„Noi împotriva noastră. Intervenție culturală pentru destigmatizarea bolilor psihice” a 

desfășurat la nivel național o serie de ateliere și activări culturale dedicate atât persoanelor 

afectate de boli psihice și membrilor rețelei de sprijin din jurul lor, cât și publicului larg, în 

special tinerilor.  

Timp de aproape patru luni, membrii echipei de realizatori ai documentarului, alături de artiști și alți 

profesioniști, psihologi, psihoterapeuți și psihiatri au pregătit și derulat activități de conștientizare 

și de promovare a unui discurs empatic și solidar cu persoanele ce suferă de tulburări psihice, 

coagulate în jurul documentarului „Noi împotriva noastră”, realizat de regizoarea Andra 

Tarara. Cu un scenariu foarte personal, filmul aduce în discuție tema sănătății psihice prin 

perspectiva unică a unei persoane care se confruntă în mod direct cu diagnosticul de schizofrenie, 

dar și nevoia imperioasă de comunicare și acceptare a celor afectați de boală de către cei apropiați 

lor, dar și în societate sau în cadrul sistemului medical. 

 

„Ne bucurăm foarte tare că am putut prezenta filmul și proiectul „Noi împotriva noastră” în spații 

atât de diverse și am putut ajunge la un public variat și extrem de curios și deschis. 

https://startarium.typeform.com/Parents4GOOD
https://startarium.ro/articol/parents-4good
http://www.startarium.ro/
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Cred că acest proiect ar trebui să fie primul dintr-o serie, pentru că aceste câteva luni ne-au arătat 

cât de mare este nevoia de dialog, atât pe tema sănătății psihice, cât și în general -  cât de 

important e să putem comunica sănătos și onest cu cei din jurul nostru. În cadrul fiecărei proiecții 

sau atelier am construit împreună cu participanții un spațiu sigur pentru a ne deschide, a întreba și 

a ne întreba, a împărtăși, a ne îndoi, a cere ajutorul, a ne vulnerabiliza, a empatiza și am văzut cum 

arta ne poate ajuta în deschiderea acestor discuții și în gestionarea acestor emoții. Mulțumesc 

echipei proiectului, partenerilor, precum și co-finanțatorului Administrația Fondului Național 

Cultural pentru șansa de a duce mai departe acest demers, pentru posibilitatea de a-mi vedea 

munca din alte perspective și a da un nou sens filmului „Noi împotriva noastră”.” – a 

declarat Andra Tarara, realizatoarea documentarului și membră a echipei proiectului. 

 

Seria de activități și evenimente desfășurate alături de partenerii din cadrul proiectului a inclus: 

 proiecții și dezbateri pe marginea documentarului și ateliere de terapie prin artă în 

facultăți, licee și comunități din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, Târgu Neamț, 

Zalău, comunele Romuli și Telciu din Bistrița-Năsăud; 

 ateliere de psihoeducație în psihoză cu persoane diagnosticate cu schizofrenie, împreună 

cu DGASPC Sector 1 București; 

 proiecții ale documentarului „Noi împotriva noastră” însoțite de dezbateri cu 

specialiștii din spitalul de psihiatrie CETTT Sf. Stelian - Spital pentru Toxicodependențe și 

Psihiatrie din capitală; 

 program-pilot de dramaterapie, adresat în special adolescenților care se confruntă cu 

depresie, anxietate, probleme de relaționare cu părinții sau colegii etc. 

Participarea la evenimentele din cadrul proiectului a fost gratuită, iar o parte din activități s-a 

desfășurat în mediul online. 

„Noi împotriva noastră" este un film onest și direct, care atinge părți din noi pe care uitaserăm că 

le păstrăm în interior.  

Inspirați de Andra Tarara, care a construit nu numai un documentar, dar și un context de 

confesiuni și apropiere de tatăl său, am invitat studenții de la diferite facultăți să dea o formă unei 

experiențe personale. În cadrul acestor atelierelor de explorare terapeutică prin artă, am folosit 

experimentul scrierii creative pentru a exprima trăiri personale care au ieșit la suprafață prin 

prisma vizionării filmului. Sesiunea de împărtășiri și feedback pe baza filmului a scos foarte clar în 

evidență faptul că cei mai mulți dintre noi trecem printr-o situație similară cu un membru al 

familiei și că arta, sub orice formă ar fi ea, poate reprezenta un mijloc pentru a deschide discuții, 

altfel de neabordat cu cei dragi.”-  Daiana Albeanu, psiholog, membră a echipei proiectului. 

Proiectul a fost inițiat și implementat de Antoci Anamaria PFA și Tangaj Production și co-finanțat 

de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)* în perioada 26 iulie – 15 noiembrie 2021. 

Parteneri: DGASPC Sector 1 București, CETT Sf. Stelian – Spital pentru Toxicodependențe și 

Psihiatrie, Facultatea de Litere și Arte - ULBS, SNSPA, Centrul pentru Studierea Modernității și a 

Lumii Rurale, Liceul Tehnologic Telciu, Școala Gimnazială Romuli, Muzeul Judeţean de Istorie şi 

Artă - Zalău, Liceul Româno – Finlandez, Asociația Frilensăr, Asociația O2G 
sursa: www.stiriong.ro 

 

 Mitul imaginii perfecte sau cum să-i ajutăm pe adolescenți să facă față 

presiunii din social media. Resurse pentru părinți și profesori pentru a-i 

ajuta pe tineri să își dezvolte stima de sine 
 

„Am zile în care mă iubesc așa cum sunt, dar apoi vin zile în care nu mai vreau să ies din casă și 

vreau să stau acolo, pentru că urăsc la mine tot, nu doar cum arăt, și simt că nu am nimic de oferit 

lumii”, mărturisește Diana, o elevă de 14 ani, care a acceptat să vorbească deschis despre cum se 

simt adolescentele într-o eră în care doar perfecțiunea este instagramabilă. Împreună cu prietenele 

https://www.afcn.ro/
http://www.dgaspc-sectorul1.ro/pagina.aspx
https://cetttsfantulstelian.ro/
https://cetttsfantulstelian.ro/
https://litere.ulbsibiu.ro/
http://snspa.ro/
https://centrulpentrustudiereamodernitatiisialumiirurale.ro/en/home/
https://centrulpentrustudiereamodernitatiisialumiirurale.ro/en/home/
http://www.liceultehnologictelciu.ro/
http://www.scoalaromuli.ro/
https://muzeuzalau.ro/
https://muzeuzalau.ro/
https://liceulfinlandez.ro/
https://www.facebook.com/Frilensar
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ei, se uită la imaginile postate pe rețelele de socializare și, inevitabil, mintea începe să facă 

comparații cu liniile fără cusur ale chipurilor retușate cu programele performante de editare care fac 

astăzi parte din opțiunile de bază ale oricărui smartphone obișnuit. Își spun mereu una alteia că sunt 

frumoase, dar, indiferent cât de sincere sunt, le e greu să accepte cu toată ființa complimentele. 

 

Adolescența este etapa marilor transformări, momentul în care corpurile, mintea și emoțiile încep să 

ia formele care ne vor ajuta să ne atingem potențialul ca adulți. Însă nu există evoluție fără îndoială, 

nu există transformare fără incertitudine, nu există drumuri noi fără teamă de necunoscut, mai ales 

când drumurile se deschid chiar în noi înșine. Nesiguranța este o caracteristică a adolescenței, spune 

Domnica Petrovai, psiholog clinician și psihoterapeut. A fost așa dintotdeauna, însă epoca pe care o 

trăim astăzi pune o presiune suplimentară pe cei mai tineri. „Faptul că se uită pe Instagram și pe alte 

rețele de socializare îi ține conectați, dar le crește și mai mult insecuritatea. Se compară cu imagini 

care nu sunt reale și astfel le este alimentată neîncrederea. Problema este că imaginea pare perfectă, 

fără insecurități, fără sentimente de singurătate, fără neîncredere, fără îndoială și atunci se creează 

cercul vicios care poate duce spre anxietate și depresie”, explică psihologul.  

 

74% dintre fetele care au o încredere în sine scăzută folosesc aplicații de editare foto 
Un studiu realizat de Dove în România la începutul anului 2021 arată faptul că filtrele au devenit 

parte din viața de zi cu zi a tinerilor. 74% dintre fetele care au o încredere în sine scăzută folosesc 

aplicații de editare foto pentru a schimba felul în care arată, relevă  studiul Dove, realizat de Ipsos în 

februarie 2021 pe un eșantion format din 300 de fete (10-17 ani) și 300 de femei (18-55 ani) din 

România. 

Provocările în ceea ce privește imaginea de sine încep în țara noastră devreme și se mențin la cote 

ridicate până la vârsta adultă, a văzut Domnica Petrovai. „Mare parte din profesoare sunt femei care 

nu au avut un sprijin, la rândul lor, pentru a avea încredere în ele. E o mare provocare ca un adult 

nesigur să îl învețe pe adolescent ce înseamnă siguranță și încredere”, spune Domnica Petrovai, care 

ține cursuri prin care părinții și profesorii află cum îi pot ajuta pe adolescenți să își creeze obiceiuri 

sănătoase, să aibă grijă de corpul și de emoțiile lor și să își dezvolte încrederea în ei înșiși.  

 

O șansă pentru părinți și profesorii din Romania 
În acest scop, Dove a lansat un program validat la nivel internațional, care transformă criza unei 

etape delicate de viață într-o oportunitate de creștere atât pentru adolescenți, cât și pentru adulții 

importanți din viața lor: Dove - Ai încredere în tine! Recent, acest program a obținut și validare 

din partea Ministerului Educației Naționale, astfel încât toți cei interesați – elevi, profesori și 

părinți, pot participa la cursuri dedicate încrederii în sine, în școli. 

 

„Toate lipsurile de dezvoltare și emoționale le vedem în adolescență. Este și o mare oportunitate, 

pentru că ai șansa tu, ca părinte, să vezi ce nevoi emoționale mai are copilul tău și să repari lucruri 

pe care nu i le-ai putut oferi, din diverse motive. Repararea înseamnă să fii tu în primul rând 

conștient de felul în care ai contribuit la dinamica relației, la insecuritățile pe care le are 

adolescentul. E o perioadă de mare vulnerabilitate, cu o mare oportunitate. Conversațiile, dacă 

părinții au resurse, pot să fie extrem de vindecătoare și pentru părinți, și pentru adolescenți”, spune 

Domnica Petrovai. 

 

În programul Dove - Ai încredere în tine! părinții și profesorii găsesc materialele necesare pentru a 

le oferi sprijin adolescenților în felul în care au aceștia nevoie.  

„Este o resursă la care avem noi acces ca țară, resursă deja testată și validată științific în numeroase 

țări. Am pilotat programul în România cu părinți și profesori, în timp ce colegii mei au lucrat și cu 

adolescenți. Videourile sunt foarte bine făcute, cu impact emoțional foarte mare pentru că le arată 

adolescenților ce se întâmplă în spatele unei reclame, le oferă instrumente despre cum să facă față 

presiunii și creează un cadru pentru o conversație pe un subiect pe care mare majoritate este 

https://www.dove.com/ro/stories/campaigns/confidence.html
https://www.dove.com/ro/stories/campaigns/confidence.html
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vulnerabilă. Iar aceasta este o experiență nu foarte frecventă în școlile din România. Cu toții avem 

momente în care ne simțim respinși, simțim nevoia să ne retragem dintr-o relație, nu avem 

încredere, ne comparăm cu ceilalți, avem convingerea că dacă o să arătăm din ce în ce mai perfect 

asta o să ne dea o stare de bine. Dar parte din frumusețea de a fi om este tocmai să fii imperfect și 

vulnerabil”, explică psihologul. 

 

Prezență emoțională și conectare fără intruziune și control 
De ce au nevoie adolescenții pentru a-și dezvolta o imagine sănătoasă de sine? De mai mulți factori 

protectori, dintre care cel mai important este relația de încredere și apropiere cu adulții din viața lor, 

cu precădere părinții.  

„Au nevoie de prezența emoțională, conectare, care să nu însemne intruziune și control, dar nici 

detașare din partea părinților, acceptare și înțelegerea a ceea ce înseamnă adolescența și de foarte 

multă încredere. Acesta este un factor protector, susținut de cele mai multe studii, care arată că 

adolescenții cei mai vulnerabili sunt cei care nu îl au în relația cu cel puțin în relația cu un adult 

încredere și siguranță. Al doilea lucru important e să înțelegem adolescența. Nesiguranța face parte 

din etapele de dezvoltare și e firească, pentru că e vârsta la care din nou identitatea și atașamentul 

sunt o prioritate, iar, pe de altă parte, este și o foarte mare oportunitatea de a acoperi acele goluri de 

dezvoltare. Al treilea factor ar fi contextul și comunitatea. Noi suntem foarte influențați de 

concepțiile celor din jur, de convingerile lor într-o mult mai mare măsură decât ne dăm seama”, 

spune Domnica Petrovai. 

 

Cum se nasc imaginile din social media 
Din păcate, pandemia a accentuat influența nocivă a social media asupra stimei de sine, mai ales în 

cazul a adolescentelor. „Anxietatea și depresia asociate cu nesiguranța par a fi mai frecvente, 

pandemia a venit cu provocări în ceea ce privește relațiile și prezența celorlalți. În adolescență și 

preadolescență devine extrem de relevantă coreglarea - ceea ce înseamnă că stresul, disconfortul mi-

l gestionez în relația cu ceilalți, nu doar cu părinții. Lipsindu-le acesta experiență, au fost expuși 

unui factor de risc, care înseamnă creșterea impactului expunerii la tot felul de imagini care 

promovează standarde nerealiste, corelate cu inabilitatea de a-și regla nesiguranța”, a văzut 

Domnica Petrovai. Cu alte cuvinte, cu cât legăturile cu ceilalți s-au diminuat, imaginile perfecte ale 

oamenilor din pixeli au devenit și mai puternice, și mai destabilizatoare. 

Unul dintre meritele programului Dove - Ai încredere în tine! este că le explică adolescentelor 

cum se nasc imaginile fără cusur care sunt postate pe rețelele sociale și cum, în spatele lor se află, 

de multe ori, o fată la fel de nesigură ca și ele.  

 

„Cum te simți în corpul tău are un impact direct asupra felului în care te percepi pe tine” 
Un climat de încredere între adulți și copii permite deschiderea unei conversații extrem de 

importante - aceea a relației cu propriul corp. Considerată în mod greșit superficială și, mai grav, 

luată câteodată în derâdere de către adulți, percepția asupra propriului corp poate avea implicații 

adânci asupra dezvoltării ulterioare a adolescenților. De aceea este vital ca discuția să aibă loc în 

termenii potriviți, iar marea provocare este să muți centrul de greutate de la presiunea de a atinge 

niște standarde exterioare de imaginea la starea de bine pe care trebuie să o cultivi. 

Emoțiile se reglează prin corp, starea de bine depinde foarte mult de grija pe care o avem față de 

corp, de somn, mișcare, hidratare, alimentație sănătoasă, care să hrănească și creierul. E nevoie 

de o educație care să integreze atenția față de corp, altfel este perceput totul ca o conversație 

superficială. 

Pentru a-i ajuta pe adolescenți să își dezvolte o imagine sănătoasă de sine, trebuie să renunțăm noi 

înșine la a privi mintea ca pe o chestiune complet separată de corp. 

„La noi e o ruptură între corp și ideea de încredere. Dar primul pas al copiilor spre a avea încredere 

în ei este conectat cu percepția asupra corpului, cu imaginea lor corporală. Din păcate, sunt studii 

https://www.dove.com/ro/stories/campaigns/confidence.html
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care ne arată fetițe care la vârste de 5-6 ani vorbesc despre slăbit, ceea ce e dureros, pentru că aud 

cum își dau oamenii feedback: Ai slăbit? Înseamnă că e ceva bun. 

Emoțiile se reglează prin corp, starea de bine depinde foarte mult de grija pe care o avem față de 

corp, de somn, mișcare, hidratare, alimentație sănătoasă, care să hrănească și creierul. E nevoie de o 

educație care să integreze atenția față de corp, altfel este perceput totul ca o conversație superficială. 

De ce aspectul fizic este important când vine vorba de încredere? Pentru că e vorba despre cum te 

simți în corpul tău. Și cum te simți în corpul tău are un impact direct asupra felului în care te 

percepi pe tine, a sentimentului de autoeficacitate, asupra efortului pe care îl depui pentru școală”, 

subliniază Domnica Petrovai. 

 

Cum să-i ajuți pe adolescenți să facă mișcare 
De aceea, adolescenții trebuie orientați spre obiceiuri sănătoase de viață, din care foarte important 

este o durată suficient de mare a somnului, alimentația sănătoasă și mișcarea fizică. Însă psihologul 

atrage atenția că este o mare diferență între a sprijini o adolescentă să facă mișcare, într-un fel pe 

care ea să îl considere neinvaziv, și a o obliga să sară coarda sau să facă zeci de abdomene pentru că 

s-a îngrășat. „Este o mare deosebire între o situație în care adolescenta are încredere în părintele 

care o sprijină ca să își regleze greutatea și situație în care adolescenta se simte singură, neînțeleasă, 

i-e teamă că va fi pedepsită și simte că părintele nu o consideră suficient de bună, că îi e rușine cu 

ea și o obligă să sară coarda. A doua variantă nu va duce la un lucru sănătos, va face sport doar din 

frică și asta nu o va ajuta. Ce se întâmplă e că învață un nou mecanism de a face față, mersul la sală 

compulsiv. Și, chiar dacă va avea o greutate ideală, va simți o insecuritate și mai mare”, arată 

Domnica Petrovai. 

 

Gesturi simple care înseamnă mult pentru adolescenți 
Programul creat de Dove reușește să le ofere părinților și profesorilor instrumentele pentru a-i ajuta 

pe adolescenți în felul în care au aceștia nevoie. „Adolescenții au nevoie de mentori, iar un proiect 

care îi implică pe profesori este cu atât mai valoros pentru ei. Au nevoie de resurse, abilități pentru a 

face față presiunii sociale. Mulți dintre ei încep să conștientizeze nesiguranțele pe care le au, dar 

neavând un cadru de siguranță - relația cu adulții, un context de conversație vulnerabilă în școală și 

niște instrumente de protecție nu știu cum să facă față presiunii”, punctează Domnica Petrovai. 

Își amintește cum discuția cu o profesoară a ajutat-o pe o adolescentă nesigură de aspectul ei fizic 

din cauza greutății, care ajunsese să se retragă aproape complet din relațiile cu ceilalți, să se 

reconecteze cu lumea și să participe din nou la orele de sport și la evenimentele sociale. „Profesoara 

a avut o conversație cu ea și i-a dat sentimentul că a văzut-o, că poate fi înțeleasă și auzită. A fost o 

experiență puternică și pentru profesoară, care și-a dat seama că astfel de gesturi simple înseamnă 

foarte mult pentru adolescenți. Una dintre întrebările pe care mi le-au pus părinții și profesorii a 

fost Ce schimbă o oră? E doar o oră... O oră înseamnă foarte mult, este inimaginabil de mult, dacă 

se creează un cadru în care poți să fii vulnerabilă și îl auzi pe celălalt că are frământările pe care le 

ai tu”, spune Domnica Petrovai. 

 

Dacă vrei să îl ajuți pe copilul sau pe elevii tăi să își dezvolte stima de sine, te invităm să accesezi  

o serie de resurse care și-au dovedit eficacitatea la nivel internațional - 

 https://www.dove.com/ro/stories/campaigns/confidence.html 
sursa: www.republica.ro, 20 nov 2021 

 

 

 România pentru fiecare copil, o nouă inițiativă UNICEF în beneficiul 

copiilor vulnerabili 
 

BUCUREȘTI, 19 noiembrie 2021. Senatul României și Reprezentanța UNICEF în România au 

lansat vineri inițiativa „România pentru fiecare copil. Asigurarea incluziunii sociale – ruperea 

http://dove.com/incredere
http://dove.com/incredere
http://dove.com/incredere
http://www.republica.ro/
http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/romania-pentru-fiecare-copil-o-noua-initiativa-unicef-in-beneficiul-copiilor-vulnerabili/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.romaniapozitiva.ro/administratie/romania-pentru-fiecare-copil-o-noua-initiativa-unicef-in-beneficiul-copiilor-vulnerabili/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, în contextul Zilei 

Internaționale a Drepturilor Copilului, sărbătorită în întreaga lume în fiecare an pe data de 20 

noiembrie. 

În ciuda eforturilor depuse pentru atingerea standardelor europene și a unui nivel mai ridicat de 

dezvoltare și coeziune socială, aproape 42% dintre copiii români continuă să fie afectați, în mod 

disproporționat, de sărăcie, acces redus la servicii, excluziune și discriminare. Acești copii sunt mai 

expuși situațiilor de violență, separare de familie și plasament în servicii de îngrijire alternativă sau 

școli speciale, iar normele sociale și de gen au un impact negativ asupra incluziunii sociale a 

acestora, limitându-le totodată participarea. Obiectivul proiectului „România pentru fiecare copil” 

este de a contribui la incluziunea socială a tuturor copiilor și adolescenților, în special a celor 

vulnerabili, prin servicii de sănătate, educație și protecție a copilului (servicii comunitare și 

specializate integrate) de calitate, echitabile și coordonate, precum și prin norme sociale protective. 

 

Valoarea totală a inițiativei este de peste 5,1 milioane de euro, din care un grant în valoare de 4,2 

milioane de euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare 

locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Proiectul este inițiat de UNICEF în 

România în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Primăria Moinești, Primăria Bacău, 

Primăria Colonești, Primăria Corbasca și Primăria Brașov, Direcția de Asistență Socială Bacău, 

Direcția de Asistență Socială Brașov și Direcția de Asistență Socială Moinești, și implementat în 

perioada iunie 2021-decembrie 2023. 

 

„România pentru fiecare copil” are trei arii de intervenție majore ce vizează promovarea Inițiativei 

„Localități Prietene ale Copiilor„ și crearea cadrului optim pentru participarea copiilor la procesul 

decizional la nivel local, crearea și operaționalizarea a cinci Centre Comunitare Integrate (CCI) în 

care cel puțin 6.400 de copii și persoane vulnerabile din 16 comunități locale din județele Bacău și 

Brașov vor beneficia de servicii specializate medicale, sociale, de consiliere psihologică, kineto-

terapie sau logopedie. A treia arie de intervenție vizează promovarea educației incluzive de calitate. 

(...) 

UNICEF a implementat în ultimii ani, în 45 de comunități urbane și rurale din județul Bacău, un 

model de furnizare a serviciilor integrate la nivel comunitar, fiind derulate două pachete de 

intervenții: Pachetul Minim de Servicii și pachetul Educație Incluzivă de Calitate, ambele oferind 

acces la servicii de bază din domeniul sănătății, al protecției sociale și al educației, la nivelul 

comunității. În urmă cu un an, Parlamentul României a amendat legea asistenței sociale pentru 

crearea cadrului legal de aplicare a modelului reprezentat de Pachetul Minim de Servicii la nivel 

național. 

Scopul noului model al inițiativei „România pentru fiecare copil” este extinderea tipului de servicii 

furnizate (pentru a include și servicii specializate), a ariei geografice și a intervențiilor, astfel încât 

să se asigure că diferitele sectoare nu lucrează izolat, ci într-un mod coordonat și integrat. La fel ca 

în cazul altor proiecte UNICEF, evidențele acumulate vor contribui în mod semnificativ la 

promovarea incluziunii sociale și dezvoltarea unor politici publice în beneficiul celor mai 

vulnerabili copii. 

Despre UNICEF - https://www.unicef.org/romania/ro 
sursa: Romania pozitiva, 20 nov 2021 

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

https://www.unicef.org/romania/ro

