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Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor  
asupra copiilor și tinerilor 

Ghid metodologic 
 

              
Informaţii despre inițiator 
FICE România (Federația Internațională a Comunităților Educative – Secțiunea România) 
Adresa: Bucureşti, str. Banul Udrea, nr.4, bl. G8, sc. 1, ap. 16, sector 3, cod poştal 74292 
Nr. de telefon/fax: 021 3300812, site: www.ficeromania.wixsite.com/ficeromania 
E-mail: fice.romania@yahoo.com 
 Președinte: Prof. Toma Mareș 
 Coordonator național al campaniei: Sociolog dr. Eugen Simion, DGASPC Neamț, filiala 

Neamț, FICE România 
Nr. telefon: 0733 083336 
E-mail: eugen10simion@yahoo.com  

 

 
1. Prezentarea campaniei 
Argument justificare, context (analiză de nevoi) 
În perioade ca cea pe care o traversăm/experimentăm, de o jumătate de an, copiii devin mai 
vulnerabili la violență. Familiile sunt supuse unui stres crescut: izolare crescută, șomaj potențial, 
lipsă de venit, hrană și alte necesități și chiar îmbolnăvire. Rutina copiilor este distrusă - fără 
școală, fără acces la prieteni, timp liber, sport, bombardarea cu știri înfricoșătoare, incapabili să 
socializeze etc. În întreaga lume li se spune copiilor sau li se cere să rămână acasă, să trăiască 
izolați, deseori în medii stresante - în carantină, în spații închise; cu incertitudinea angajării 
familiei, a veniturilor, a disponibilității alimentelor. 
Pentru copiii aflați în situații vulnerabile, lipsiți de medii de protecție, care trăiesc în sărăcie, 
lucrurile sunt chiar mai rele: trăiesc în situații aglomerate periculoase, cu mai puține servicii sau 
sunt forțați să trăiască ca și când totul ar fi normal, trebuind să lucreze sau chiar să cerșească și 
să se supraexpună la îmbolnăvire. 
În perioade ca acestea, riscul reducerii sau chiar reducerii bugetului dedicat protecției copilului 
și protecției sociale de către guvernele din întreaga lume crește exponențial,   făcând din ce în ce 
mai mulți copii vulnerabili. 
Deci, depinde de noi toți să promovăm medii sigure pentru copii. Nu este momentul să intrăm în 
panică. Este timpul să rămânem în siguranță, să fim solidari, să conștientizăm potențialele 
pericole cu care se confruntă copiii. Este timpul să acordăm o atenție deosebită copiilor și în 
principal celor mai vulnerabili. 
La Adunarea Generală a Națiunilor Unite din 25-27 septembrie 2015, de la New York, cele 193 
state membre ale Națiunilor unite au adoptat și au lansat un set nou de Obiective de Dezvoltare 
Durabilă,  esențiale pentru crearea la scară internațională a unui nou context de acțiune pentru 
oameni, planetă și prosperitate. Toate țările și toți partenerii care acționează în parteneriat 

http://www.ficeromania.wixsite.com/ficeromania
mailto:fice.romania@yahoo.com
mailto:eugen10simion@yahoo.com
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colaborativ s-au angajat că vor implementa aceste obiective care se bazează pe Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului și completează ceea ce nu s-a realizat până în prezent.  
Obiectivele în cauză sunt integrate și indivizibile și echilibrează cele trei dimensiuni ale 
dezvoltării sustenabile: economic, social și ambiental. Obiectivele și țintele vor stimula, în 
următorii 15 ani, acțiunea în domenii de importanță critică pentru umanitate, cele mai 
importante dintre obiectivele de dezvoltare durabile fiind ca, până în 2030:  

 Să se pună capăt sărăciei, în toate formele ei, oriunde în lume.  
http://www.un.org/sustaiabledevelopment/poverty  

 Să se pună capăt foametei, realizând securitatea alimentelor și o nutriție îmbunătățită și 
promovând agricultura sustenabilă.  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger  

 Să se promoveze viața sănătoasă și să se promoveze bunăstarea pentru toți și la toate 
vârstele. http://www.un.org/sustaianbledevelopment/health  

 Să se asigure educația incluzivă și de calitate și să se promoveze oportunități de învățare 
de-a lungul vieții pentru toți.  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education  

 Să se realizeze egalitatea de gen și împuternicirea femeilor și fetelor. 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality  

 Să se asigure disponibilitate și management sustenabil al apei și sistemului sanitar pentru 
toți. http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation  

 Să se promoveze dezvoltarea economică susținută, incluzivă și sustenabilă, angajare 
deplină și productivă și muncă decentă pentru toți.  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth  

 Să se promoveze societăți pașnice și incluzive pentru dezvoltare sustenabilă, să se ofere 
acces la justiție pentru toți și să se construiască instituții incluzive la toate nivelurile 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice  

 Obiectivul 16.2:  
Până în 2030: Să se pună capăt abuzului, exploatării, traficului și tuturor formelor de 
violență împotriva copiilor  
Apelul nostru la acțiune și activism se concentrează în principal pe obiectivul de dezvoltare 
sustenabilă 16.2 care abordează violența împotriva copiilor, cu impact în diverse sfere ale 
societății. 
Cercetările în domeniul microbiologiei și psihologiei copilului arată că ˮabuzul și maltratarea 
pot să conducă la probleme fizice și de sănătate mentală de-a lungul vieții, rezultate școlare 
reduse și pot chiar să afecteze dezvoltarea creierului copilului. Victimele violenței sunt mult mai 
predispuse să devină agresori în viitor, alimentând un ciclu care consumă vieți.ˮ  

Caracteristici ale intervenției în contextul actual al pandemiei de COVID-19. 
În ultima perioadă, copiii riscă să fie și ei printre victimele virusului SARS COV 2, în special a 
noilor tulpine ale acestuia (varianta delta). Criza pandemică are, oricum un efect profund asupra 
bunăstării lor chiar dacă, din fericire, au fost în mare parte feriți, până acum, de efectele directe 
asupra sănătății lor. 
Toți copiii, de toate vârstele și din toate țările, sunt afectați, în special prin impactul socio-
economic; aceasta este o criză universală și, pentru unii copii, impactul va fi pe tot parcursul 
vieții. 
Mai mult, efectele nocive ale acestei pandemii nu vor fi distribuite în mod egal. Se așteaptă ca 
acestea să fie cele mai dăunătoare pentru copiii din cele mai sărace țări și din cele mai sărace 
cartiere, și pentru cei aflați deja în situații de vulnerabilitate. 
Există trei canale principale prin care copiii sunt afectați de această criză: infecția cu virusul în 
sine; impactul socio-economic imediat ale măsurilor de oprire a transmisiei a virusului și 

http://www.un.org/sustaiabledevelopment/poverty
http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger
http://www.un.org/sustaianbledevelopment/health
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education
http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality
http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation
http://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth
http://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice
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efectele potențiale pe termen lung ale implementării întârziate a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă. 
Toate acestea afectează copiii în mai multe moduri: 
 Creșterea sărăciei: aproximativ 42-66 milioane de copii ar putea fi în sărăcie extremă 

ca urmare a crizei din acest an, adăugându-se la cei 386 de milioane de copii care se află 
deja în situații de sărăcie extremă în 2019. 

 Exacerbarea crizei învățării: 188 de țări au impus închiderea școlilor la nivel național, 
afectând peste 1,5 miliarde de copii și tineri. Pierderile potențiale care se pot acumula în 
învățarea pentru tânăra generație de astăzi și pentru dezvoltarea capitalului uman sunt 
greu de înțeles. Mai mult de două treimi din țări au introdus o platformă națională de  
învățământ la distanță, dar în țările cu venituri mici cota este de doar 30 la sută. Înainte 
de această criză, aproape o treime din tinerii lumii erau deja excluși digital. 

 Amenințări pentru supraviețuirea și sănătatea copilului: Greutățile economice cu 
care se confruntă familiile ca urmare a recesiunii economice globale ar putea duce la 
sute de mii de decese suplimentare de copii în 2020, inversând ultimii 2 - 3 ani de 
progrese în reducerea mortalității infantile într-un singur an. Iar această cifră alarmantă 
nu ia în considerare nici măcar serviciile întrerupte din cauza crizei - reflectă doar relația 
actuală dintre economii și mortalitate, deci este probabil o subestimare a impactului. Se 
așteaptă o creștere a malnutriției, întrucât 368,5 milioane de copii din 143 de țări care se 
bazează în mod normal pe mesele școlare pentru o sursă fiabilă de nutriție zilnică trebuie 
să caute acum alte surse. Riscurile pentru sănătatea mintală și bunăstarea copilului sunt, 
de asemenea, considerabile. Copiii refugiați și strămutați, precum și cei care trăiesc în 
detenție și situații de conflict activ sunt deosebit de vulnerabili. 

 Riscuri pentru siguranța copiilor: Crizele sanitare și măsurile de adăpostire vin cu un 
risc sporit pentru copiii care asistă la sau suferă din cauza violenței și abuzului. Copiii 
aflați în situații de conflict precum și cei care trăiesc în condiții insalubre și aglomerate, 
cum ar fi ca tabere pentru refugiați sunt, de asemenea, expuși unui risc considerabil. 

Dependența copiilor de platformele online pentru învățarea la distanță a crescut riscul de 
expunere la conținut neadecvat și la prădători online. Acest rezumat al politicii oferă o analiză 
mai profundă a acestor efecte. Identifică, de asemenea, o serie de acțiuni imediate și susținute 
pentru atenția guvernelor și a factorilor de decizie politică, inclusiv în legătură cu următoarele 
trei priorități: 

− Reechilibrarea combinației de intervenții pentru a minimiza impactul strategiilor 
standard de distanțare fizică și blocare asupra copiilor din țările și comunitățile cu 
venituri mici și extinderea programelor de protecție socială pentru a ajunge la cei mai 
vulnerabili copii. 

− Prioritizarea continuității serviciilor centrate pe copil, cu un accent deosebit pe 
echitatea accesului - în special în legătură cu școlarizare, programe de nutriție, 
imunizare și alte îngrijiri materne și nou-născuți și programe comunitare de protecție 
a copilului. 

− Oferirea de sprijin practic părinților și îngrijitorilor, inclusiv cum să vorbească cu 
copiii despre pandemie, cum să se descurce cu propria sănătate mintală și sănătatea 
mintală a copiilor lor, și instrumente pentru a sprijini învățarea copiilor lor. 

Pentru fiecare dintre direcțiile de acțiune de mai sus, trebuie prevăzute protecții specifice pentru 
copiii vulnerabili, inclusiv refugiați, persoane fără adăpost, migranți, minorități, locuitorii 
mahalalelor, copiii cu handicap, copiii străzii, cei care locuiesc în așezări de refugiați și copiii 
din instituții. 

 



 
 

4 
 

De ce încă o ediție a Campaniei 19 zile de activism? 
Pentru că abuzul și violența împotriva copiilor și tinerilor continuă să fie un fenomen la nivel 
mondial, care încalcă drepturile copiilor, afectează dezvoltarea sănătoasă a acestora și se 
regăsește la toate nivelurile sociale, de la domiciliu până la sistemele educaționale, de sănătate și 
justiție. 
Campania are drept scop mobilizarea și încurajarea activităților locale și naționale pentru o mai 
bună prevenire a fenomenului. Folosind procesul de construire a coalițiilor generate de 
Campania 19 zile, putem spori solidaritatea și activismul pentru a crea un angajament la nivel 
mondial pentru încetarea violenței împotriva copiilor și a tinerilor până în 2030. 

Fapte și cifre transmise de Organizația Națiunilor Unite, UNICEF și alte agenții  
Fapte și cifre selectate (sursă: ONU ODD # 16.2) 

 Violența împotriva copiilor afectează peste 1 miliard de copii din întreaga lume 
și costă societățile până la 7 trilioane de dolari SUA pe an 

 50% din copiii lumii suferă din cauza violenței în fiecare an 
 La fiecare 5 minute, undeva în lume, un copil este ucis de violență 
 1 din 10 copii este abuzat sexual înainte de vârsta de 18 ani 
 9 copii din 10 trăiesc în țări în care pedepsele corporale nu sunt pe deplin 

interzise, lăsând 732 milioane de copii fără protecție legală 
 1 din 3 utilizatori de internet din întreaga lume este un copil și 800 de milioane 

dintre ei folosesc social media. Orice copil poate deveni o victimă a violenței 
online 

 Rapoartele privind abuzurile sexuale online efectuate de copii către NCMEC au 
crescut de la 1 milion în 2014 la 45 de milioane în 2018. 

 246 de milioane de copii din întreaga lume afectați de violența școlară în fiecare 
an 

 1 din 3 elevi a fost agresat de colegii lor la școală în ultima lună și cel puțin 1 din 
10 copii   au experimentat hărțuirea cibernetică 

Alte date/cifre (sursa: agenții ONU) 
 1 din 3 fete și 1 din 5 băieți vor fi abuzate sexual înainte de a împlini vârsta de 18 

ani. 
 1 milion de copii sunt constrânși, răpiți, vânduți și păcăliți în prostituție infantilă                         

sau pornografie infantilă în fiecare an. 
 100 de milioane de copii trăiesc sau muncesc pe stradă în fața discriminării, 

violenței și exploatării zilnice. 
 168 de milioane de copii din întreaga lume sunt angajați în munca copiilor. 

Dintre aceștia, 85 de milioane de copii sunt expuși la muncă periculoasă care 
prezintă un pericol pentru sănătatea și siguranța lor. 

 Doar 46 de state au introdus o interdicție cuprinzătoare asupra pedepselor 
corporale. 

 Se estimează că 13,5 milioane de copii - majoritatea fetelor - vor fi căsătoriți 
înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Aproximativ 4,4 milioane dintre ei se vor 
căsători înainte de a împlini 15 ani. 

 Peste 200 de milioane de fete și femei din întreaga lume trăiesc în prezent cu 
consecințele MGF. 

 Se estimează că cel puțin un milion de copii sunt privați de libertate în întreaga 
lume. 

 Până la 150 de milioane de fete și 73 de milioane de băieți din întreaga lume sunt 
violați sau supuși violenței sexuale în fiecare an, de obicei de către cineva din 
cercul lor familial. 

 Copiii cu dizabilități au șanse de 3-4 ori mai mari să fie victime ale violenței. 
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 Se estimează că 250.000 de copii sunt recrutați și folosiți de diverse forțe armate 
/ grupuri. 

 Între 80 și 100 de milioane de fete sunt „dispărute” din populația lumii - victime 
ale infanticidului bazat pe gen, feminicidului, malnutriției și neglijenței. 

 Aproape 300 de milioane de copii cu vârste cuprinse între 2 și 4 ani din întreaga 
lume experimentează regulat o disciplină violentă din partea persoanelor de 
îngrijire. 

 O alimentație deficitară cauzează aproape jumătate (45%) din decese la copiii 
sub 5 ani- 3,1 milioane de copii în fiecare an 

2. Ce este Campania 19 Zile de activism pentru prevenirea violenței și abuzurilor 
împotriva copiilor și tinerilor 

Ce este activismul? 
Activismul acționează pentru a afecta schimbările sociale, care pot apărea în multe feluri. Cel 
mai adesea implică acțiuni pentru schimbarea lumii - social, politic, economic - sau prin 
abordarea drepturilor omului și / sau a problemelor de mediu. Activismul poate fi condus de 
indivizi, dar se face mai ales prin mișcări sociale și, în cazul Campaniei 19 Zile, folosim 
mișcările de coaliție și societățile civile pentru a cataliza activitățile și a genera schimbări în 
comunități și națiuni. 
Ce este Campania de prevenire de 19 Zile? 
Este un apel pentru a organiza acțiuni care să schimbe comportamentul social, să educe și să 
mobilizeze diverse organizații și parteneri ai societății civile - inclusiv tineri - pentru a se 
implica în prevenirea uneia sau mai multora dintre cele 19 teme de abuz enumerate mai jos. 
Pentru a contribui la crearea unei culturi pentru o mai bună prevenire, încetarea violenței 
împotriva copiilor și tinerilor, susținerea implementării recomandărilor studiului ONU și nu în 
ultimul rând pentru a ajunge la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă promise pentru 2030, trebuie 
să ne unim în acțiuni de colaborare. 

Care sunt cele 19 teme ale campaniei? 
Deși există alte forme de abuz și violență, WWSF a selectat următoarele 19 teme, tema 
principală pentru 2021 fiind prevenirea violenței și abuzului sexual asupra copiilor 

1. Prevenirea implicării copiilor în conflicte armate 
2. Prevenirea violenței și abuzului sexual asupra copiilor (tema principală pentru 2021) 
3. Prevenirea agresiunii 
4. Prevenirea neglijării 
5. Prevenirea muncii copiilor 
6. Prevenirea pedepselor corporale 
7. Prevenirea vânzării copiilor 
8. Prevenirea prostituției copiilor 
9. Prevenirea pornografiei infantile  
10. Prevenirea traficului de copii 
11. Prevenirea turismului sexual al copiilor 
12. Prevenirea practicilor tradiționale dăunătoare 
13. Prevenirea abuzului asupra copiilor străzii 
14. Prevenirea discriminării pe baza condițiilor de sănătate 
15. Prevenirea dependenței și a abuzului de substanțe 
16. Prevenirea malnutriției 
17. Prevenirea pericolelor TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) 
18. Prevenirea răpirii copiilor 
19. Justiția pentru minori și copiii privați de libertate/Ziua mondială pentru prevenirea 

violenței împotriva copiilor/tinerilor 19 noiembrie 
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3. Descrierea grupului ţintă, a beneficiarilor direcți și indirecți 
Beneficiarii direcți sunt preșcolarii, elevii din școli (primare, gimnaziale), licee, cluburi ale 
copiilor, centre de plasament precum și cadrele didactice coordonatoare. 
Beneficiari indirecți sunt grǎdiniţele, școlile, părinții și comunitățile locale, care vor avea copii 
cu o mai mare capacitate de integrare socială, mai protejați față de fenomenul distructiv al 
abuzului și violențelor de orice fel. 

4. Durata proiectului  
Proiectul se derulează în perioada octombrie – aprilie a fiecărui an școlar, de preferat până în 
2030, anul declarat, la nivel mondial, al toleranței zero față de abuzurile și violențele asupra 
copiilor. 

5. Bugetul Campaniei – 10000 lei (prin cunatificarea activităților de voluntariat 
desfășurate de către membrii echipei de implementare) 
 

6. Descrierea activităţilor  
− Transmiterea către inspectorate școlare/școli/DGASPC-uri, CJRAE etc. a informațiilor 

cu privire la proiect/campanie; 
− Desfășurarea de mese rotunde, work-shop-uri, întâlniri între specialiști, cadre didactice, 

reprezentanți ai elevilor și ai părinților, la nivel județean și regional, pentru a pregăti 
metodologic campania; 

− Înscrierea unităților școlare în proiect, prin completarea online a Formularului de 
înscriere, până pe data de 20.10.2021, la adresa  

− https://docs.google.com/forms/d/1Zl2ksoZt4zOv21HBaKwduFIonhST9QgDEyHcZBp-
9rc/viewform?edit_requested=true 

− Constituirea unei baze de date cu școlile participate la proiect; 
− Realizarea, la nivelul unităților de învățământ, a activităților  circumscrise  proiectului pe 

care fiecare instituţie de  educaţie  și le propune (work-shop-uri, realizarea de afișe, 
colaje pe teme referitoare la prevenirea abuzurilor, conceperea unor scrisori, eseuri 
tematice pe care copiii să le trimită autorităților locale, politicienilor, realizarea de 
desene care să scoată în evidență mesajele anti-violență ale copiilor, realizarea de 
proiecte media, filme și clipuri cu mesaje anti-violență, întlniri cu specialiști – medici, 
psihologi, sociologi, polițiști etc.); 1-20 noiembrie  2021 

− Temele activităților care se pot realiza în cadrul proiectului Prevenirea abuzurilor și 
violențelor asupra copiilor și tinerilor includ, orientativ și nu limitativ, prevenirea 
abuzurilor de orice tip asupra copiilor, prevenirea abandonului școlar și a 
absenteismului, problematica copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, 
problematica sarcinilor nedorite și a mamelor minore, exploatarea copiilor etc.; 

− Transmiterea către echipa de proiect (pe adresa activism19zile@outlook.com) a 
rapoartelor de activitate de la nivel de școală- 1 decembrie 2021 : 

− Întocmirea raportului național al proiectului Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor 
și violențelor asupra copiilor și tinerilor;  31  decembrie  2021 

− Transmiterea în toate unitățile școlare participante a certificatelor de participare la 
campanie; februarie 2022 

− Transmiterea raportului național către Fundația Summitul Femeilor Lumii (World 
Women’s Summit Foundation), Geneva, inițiatoarea mișcării mondiale de luptă 
împotriva abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor;-ianuarie  2022 

− Publicarea raportului global al mișcării mondiale de luptă împotriva abuzurilor și 
violențelor asupra copiilor și tinerilor. 

https://docs.google.com/forms/d/1Zl2ksoZt4zOv21HBaKwduFIonhST9QgDEyHcZBp-9rc/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Zl2ksoZt4zOv21HBaKwduFIonhST9QgDEyHcZBp-9rc/viewform?edit_requested=true
mailto:activism19zile@outlook.com
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a. Data/perioada de desfăşurare: 
− activitățile la nivel de instituţie  se vor realiza în perioada 1-20 noiembrie 2021 

b. publicarea raportului național al campaniei, pe site-ul FICE România, în luna ianuarie 2022  

c. .Locul desfăşurării: 

− în  instituţiile  de  educaţie  și comunități  

d. Descrierea pe scurt a activităților: 
La nivelul unităților de învățământ înscrise în proiectul Campania 19 Zile de prevenire a 
abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor se vor desfășura activitățile pe care acestea 
și le propun (work-shop-uri, realizarea de afișe, colaje pe teme referitoare la prevenirea 
abuzurilor, conceperea unor scrisori, eseuri tematice pe care copiii să le trimită autorităților 
locale, politicienilor, realizarea de desene care să scoată în evidență mesajele anti-violență ale 
copiilor, realizarea de proiecte media, filme și clipuri cu mesaje anti-violență, întlniri cu 
specialiști – medici, psihologi, sociologi, polițiști etc.). 
Pe data de 2 noiembrie, Ziua  internațională a compasiunii, copiii vor realiza ”cercuri ale 
compasiunii” în comunitățile/instituţiile de  educaţie  unde au devenit vizibile/cunoscute cazuri 
de abuz și de suferință extremă a copiilor (inclusiv decese în școală sau familie, ca urmare a 
actelor de violență), ca un gen de ”altare” închinate colegilor lor, unde să se aprindă candele, să 
se așeze fotografii, să se pună buchete de flori, scrisori, mesaje, mesaje de compasiune pentru 
familii etc. 
Pe toată durata campaniei, școlile înscrise în proiect pot trimite, la adresa 
activism19zile@outlook.com, aspecte  din  activitǎţile desfǎșurate  ȋnsoţite  de  
explicaţii,obiective  urm ǎrite ( fotografii , clipuri de la activități,s.a), pe care FICE România să 
le posteze  pe  facebook.. Având în vedere dificultățile întâmpinate în anii trecuți, de către 
echipa de coordonare a campaniei, în gestionarea mesajelor recepționate, recomandăm ca 
fotografiile sau clipurile să aibă dimensiunea maximă  de 25 MB, atât cât se permite prin 
intermediul clientului local de e-mail (nu se vor transmite rapoartele de activitate prin 
transfer.ro, e-transfer, wetransfer, filemail etc.) 
Recomandăm ca în special în datele de 2 noiembrie (zi a compasiunii), 19 noiembrie (Ziua 
Internațională de Prevenire a Abuzului asupra Copilului) și 20 noiembrie (Ziua 
Internațională a Drepturilor Copilului) să fie postate imagini sau clipuri de la activitățile cu 
copiii. 
 
Raportul  final  al  activitǎţilor  va  fi  transmis  pȃnǎ  la  1 decembrie  2021,semnat  de  
coordonatorul local si directorul institutiei de educaţie,pe adresa  
activism19zile@outlook.com 

7. Rezultatele calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  
Prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor trebuie pusă în aplicare prin 
politici sociale adecvate și trebuie să implice organizații, guverne, grupuri de tineri, familii, școli 
și profesioniști. Este un fapt cunoscut că prevenirea este mai bună și mai ieftină decât reacția la 
abuz și violență. Transformarea  dintr-o cultură de reacție într-o cultură de prevenire este 
urgentă. Prin prevenire stabilim orientări și comportamente învățate care creează obstacole în 
calea făptuitorilor de acțiuni indezirabile. Prevenirea nu este posibilă, este esențială. În afară de 
obligația statelor în materie de drepturi ale omului, violența implică costuri sociale, economice 
și de sănătate uriașe și scade bugetele publice și numai prin abordarea cauzelor care stau la baza 
violenței, aceste costuri vor fi reduse. Prevenirea este în cele din urmă arta de a crea relații, 

mailto:activism19zile@outlook.com
mailto:activism19zile@outlook.com
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comunități și organizații care sunt egale, non-violente și respectă toate persoanele și unde 
oamenii trăiesc fără discriminare, hărțuire sau violență care le pot bloca de la atingerea 
întregului lor potențial uman.  
Scopul prevenirii este acela de a crea un mediu în care să se realizeze:  

- provocarea normelor sociale care tolerează abuzul și violența și scoaterea lor într-o zonă 
de accesibilitate și vizibilitate pentru elevi; 

- îmbunătățirea capacității tuturor de a construi casele, școlile, instituțiile, comunitățile mai 
sigure pentru copiii și tinerii noștri. 

”În timp ce nu există nicio îndoială cu privire la necesitatea de a asista victimele abuzului și 
violenței și pentru a garanta siguranța acestora, ar trebui să se acorde întotdeauna prioritate 
măsurilor preventive” (OMS)  
Prevenirea este cel mai eficient mod de a proteja copiii de abuz și contribuie în mare măsură la 
crearea unei culturi a non-violenței; prin aceasta ne propunem să cuantificăm rezultatele 
desfășurii Campaniei 19 zile, din 2011 și până în 2030! 
 

8. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului   
Echipa de proiect va comunica cu fiecare unitate școlară înscrisă, pentru a se asigura că au fost 
înțelese toate caracteristicile proiectului și că vor fi respectate termenele și procedurile.  
Legătura se va realiza telefonic sau prin e-mail. Reafirmăm ideea că în cadrul acestei campanii 
(pe care sperăm să o putem iniția în cât mai multe unități de învățământ) nu ne propunem să 
realizăm evaluări bazate pe strategii de tip output, out-take sau outcome, ci mai degrabă să 
evidențiem reacțiile copiilor (atât a celor abuzați cât și a potențialilor agresori – în cazul 
bullying-ului sau a pasivilor față de actele de violență) și să formăm, prin cooperare și 
conlucrare, atitudini pro-active, de denunțare a actelor de violență și de susținere a tuturor acelor 
abuzați, oprimați. 

9. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  
Sustenabilitatea și continuitatea proiectului derivă din însuși interesul arătat constant, pe 
parcursul celor 8 ediții anterioare desfășurate în România, de  unitățile școlare participante, de 
elevi, părinți și cadre didactice.  

10. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare realizate în timpul 
implementării Campaniei 

Principalele căi de mediatizare/promovare sunt site-ul FICE România, site-urile ISJ-urilor, 
revista Tribuna Învățământului, ziarele și revistele din zonele/județele în care se află 
școlile/comunitățile participante, facebook. 

Colectivul de inițiativă și de sprijin: 

− Prof. Toma Mareș, președinte FICE România 
− Dr. Eugen Simion, DGASPC Neamț - coordonator național 
− Adina Codreș, șef serviciu, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) 
− Antonescu  Florin-jurnalist 
− Cătălina Niculae, ofițer, Agenția Națională Antidrog 
− Dragoș Andrei Cazacu, director general, DGASPC Vaslui 
− Ion  Florin, director general, DGASPC Iași,președinte AD-DGASPC 
− Manuela  Stan, profesor, Caraș Severin – responsabil național pentru activitatea de 

înscriere în campanie și de eliberare a certificatelor de participare 
− Neculai-Virgil Botezatu, profesor, Școala Gimnazială Nr. 96, Sector 4, București 
− Liliana Simion, profesor, Școala Gimnazială Nr. 8 Piatra Neamț 
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− Iuliana Matei, director general adjunct, DGASPC Argeș 
− Petre Dinică, șef serviciu, Primăria Năvodari, județul Constanța 
− Mariana Gîju, primvicepreședinte ACoR (Asociația Comunelor din România), primar, 

comuna Cumpăna, jud. Constanța 
−        Gabriela  Postescu-profesor  Școala Gimnazială Nr. 190, Sector 4, București 
−       Comoli   Doina-director  Școala Gimnazială Nr. 96, Sector 4, București 
−       Cristea  Florentina  profesor  - Școala Gimnazială Nr. 115, Sector 5, București 

 
11. Parteneri naționali implicaţi în proiect - descrierea parteneriatului  
− Revista Tribuna Învățământului – rol în diseminarea proiectului/a rezultatelor acestuia, 

București, Bd. Metalurgiei, nr. 32-44, sector 4, cod poștal 041831, 
http://www.tribunainvatamantului.ro 

− Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții,  B-
dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 7, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010322, 
tel: 021315.36.33, 021-315.36.30, 021-310.07.89, fax: 021-312.74.74, e-
mail: office@anpfdc.ro  - Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), organ de specialitate al administrației 
publice centrale aflat în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, 
îndeplinește funcția de monitorizare a modului în care sunt respectate și promovate 
drepturile persoanelor cu dizabilități și drepturile copilului, inclusiv dreptul copilului de 
a fi protejat împotriva oricărei forme de violență. ANDPDCA are rolul de reglementare 
prin care este asigurat cadrul normativ necesar în vederea armonizării legislației 
naționale din domeniile proprii de competență cu prevederile tratatelor și convențiilor 
internaționale la care România este parte, asigură fundamentarea și elaborarea politicilor 
publice specifice, precum și aplicarea strategiilor și programelor de reformă în domeniu. 
Are de asemenea rolul de monitorizare și control al respectării legalității în domeniile 
sale de activitate și asigură îndrumarea metodologică a activității din acestea. 
 
ANDPDCA îndeplinește mecanismul de coordonare al implementării Convenției privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități și monitorizează respectarea principiilor și 
drepturilor stabilite de Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile 
copilului. 
 
Pentru prevenirea și combaterea oricărei forme de violență asupra copilului, ANDPDCA 
asigură reprezentarea în cadrul Global Partnership to End Violence Against Children și 
WePROTECT Global Alliance (Alianța Globală împotriva abuzului sexual asupra 
copiilor în mediul online) și promovează măsuri specifice în cadrul Strategiei Naționale 
pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. 
 
 

− Asociația Comunelor din România, AcoR, Asociația   Comunelor   din   România,  cu   
sediul   în   București,   str.   G-ral Constantin   Coandă,   nr.   18,   cod   poștal 010406,   
tel./fax   0213119969,   e-mail  acor@acor.ro, reprezentată prin d-l Sergiu Țâra, în 
calitate de Președinte executiv – rol în sprijinirea, la nivelul autorităților publice locale, a 
acțiunilor de prevenire și informare derulate în școli 

− Radio România, Societatea Română de Radiodifuziune, București, str. General 
Berthelot, 60-64, tel 0213031777, e-mail: comunicare@radioromania.ro - rol în 
diseminarea proiectului și a rezultatelor acestuia 

http://www.tribunainvatamantului.ro/
mailto:office@anpfdc.ro
mailto:acor@acor.ro
mailto:comunicare@radioromania.ro
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− Asociația Directorilor direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului – rol 
în sprijinirea acțiunilor de prevenire și informare derulate în instituțiile/structurile de 
protecție a copilului; 

− Agenția Națională Antidrog, B-dul Unirii, nr. 37, bl. A4, Sector 3, București, cod 
030823, tel. 021 3233030/21701, 21712, 021 318 4400, fax 021 3166727, e-mail: 
secretariat@ana.gov.ro - rol în coordonarea metodologică a activităților de prevenire a 
consumului de substanțe ilicite în rândul copiilor și tinerilor. 

   
Președinte FICE România, 

Prof. Toma Mareș 

mailto:secretariat@ana.gov.ro
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