Activităţi de prevenire ale EIL - 2016
Nr.
crt.

Acț iuni de prevenire

Nr. de
Judeţe și sectoare
jud. și
sect.
Acț iuni de celebrare a unor zile naț ionale și internaț ionale cu incidenț ă în domeniu
Ziua siguranț ei pe internet (9 februarie)

1

Iași

Ziua internaț ională a copiilor străzii (21 martie)

1

Iași

Ziua internaț ională a familiei (15 mai)

2

Argeș, Iași

Ziua internaț ională a copiilor dispăruț i (25 mai)

3

Bihor, Iași, Neamț

Ziua internaţională a copilului (1 iunie)

5

Buzău, Cluj, Dâmboviț a, Iași, Satu Mare

Ziua internaţională a Copiilor victime ale agresiunii (4 iunie)

1

Cluj

Ziua internaţională împotriva violenţei asupra copiilor (5 iunie)

4

Olt, Sibiu, Vaslui, Vrancea

Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă (12 iunie)

6

Alba, Buzău, Cluj, Olt, Sibiu, Vaslui

Ziua internaț ională de luptă împotriva traficului și consumului ilicit de droguri
(26 iunie)
Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane (18 octombrie)

1

Satu Mare

7

Ziua mondială pentru prevenirea abuzului asupra copiilor (19 noiembrie)/
Campania zilelor de activism pentru prevenirea abuzurilor şi violenţei asupra
copiilor şi tinerilor (1-19 noiembrie)
Ziua internaț ională a drepturilor copilului (20 noiembrie)

3

Bacău, Bihor, Cluj, Iași, Neamț , Olt,
Vrancea
Argeș, Iași, Neamț

5

Argeș, Buzău, Iași, Mehedinț i, Sibiu

Ziua internaţională pentru eliminarea violenț ei împotriva femeii (25
9
noiembrie)/ Campania zilelor de activism împotriva violenț ei asupra femeii
(25.11-10.12.2017)
Acț iuni de informare în unităț ile de învăț ământ

Dâmboviț a, Harghita, Mureș, Olt, Satu
Mare, Sălaj, Sibiu, Sector 1

Informare a copiilor pe tema exploatării copiilor prin muncă (inclusiv
cerșetorie, trafic de copii) și/sau a violenț ei asupra copilului (inclusiv violenț a
în școală, bullying, siguranț a în domeniul online) și/sau a violenț ei în familie

Argeș (v.fam),
Bacău (v.fam),
Bihor (v.fam),
Botoșani (v.copil –„Școala altfel”; online

21

Bd. Gral. Ghe. Magheru nr. 7, Sector 1, Bucureşti, cod postal 010322, Tel/Fax: +40213100789; +40213127474 ,
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Informare a copiilor pe tema consumului de droguri
Informare a copiilor pe tema prevenirii rasismului
Educaț ie juridică
Campania naț ională IJJ „Copilărie și adolescenț ă fără griji” (18-22.04.2016)
Campanii de prevenire a exploatării copiilor prin muncă (inclusiv cerșetorie),
și/sau a violenț ei asupra copilului (inclusiv violenț a în școală) și/sau a
discriminării și/sau a comportamentului violent
Săptămâna prevenirii criminalităț ii (26-29.06.2016)/ Program de prevenire a
delincvenț ei juvenile/ a infracț ionalităț ii/ a victimizării minorilor (IPJ)

3
1
1
2
2
10

-grădiniț ă),
Buzău (expl.muncă; expl.muncă și
v.copil -„Școala altfel”, și cadre
didactice),
Caraș Severin (v.fam, IPJ),
Covasna (v.copil, IPJ),
Constanț a (v.copil, IPJ),
Dâmboviț a (v.copil, ISJ; v.fam, școli
postlic, DSP),
Galaț i (v.fam și v.șc),
Hunedoara (v.copil, IJJ, IPJ, și cadre
didactice; expl.muncă, SPAS și poliț ie),
Ialomiț a (v.fam, și cadre didactice și
părinț i),
Iași (v.școală, IPJ, CJRAE; bullying„Școala altfel”; online, IPJ),
Mehedinț i (v.copil),
Mureș EIL v.copil (v.copil, tel verde, IPJ
și Salvaț i Copiii),
Mureș EIL v.fam (cerșetorie, trafic,
ANITP Bacău),
Olt v.copil, v.școală),
Prahova (v.fam),
Sălaj (v.fam),
Tulcea,
Vâlcea (v.copil),
Vrancea (trafic)
Constanț a (CPECA), Iași (IPJ), Vâlcea
Iași
Iași
Argeș, Covasna
Bacău (cerșetorie-și primării),
Bistriț a-Năsăud (discriminare, comp.
violent- și părinț i)
Bihor („Unde-i lege, nu-i tocmeală”),
Buzău, Caraș Severin, Constanț a, Iași,

Concursuri/ expoziț ii

Alte acț iuni de informare/ campanii
Informare a comunităț ilor locale/ SPAS (teme: identificarea situaț iilor de risc,
drepturile copilului, violenț a în familie, exploatarea copiilor prin muncă, EIL,
semnalarea, HG 75, delincvenț a juvenilă, traficul de copii/ persoane,
discriminare, planning familial, prevenire)

3

12

Informare a profesioniștilor din DGASPC/ servicii (teme: EIL, strategia naț ională
pt prevenirea și combaterea violenț ei în familie, metodologia cadru HG 49,
drepturile copilului, violenț a asupra copilului, siguranț a în mediul online, HG
75, exploatarea copilului prin muncă, delincvenț a juvenilă)
Informare a profesioniștilor din alte instituț ii membre EIL/ din subordine sau
coordonare (teme: HG 75, expl.muncă, EIL, v.fam)

6

Campania naț ională IJJ „Vacanț ă în siguranț ă” (12-.07-30.08.2016) în taberele
școlare
Prevenirea delincvenț ei și victimizării copiilor în tabere școlare
Campania „10 zile pentru siguranț ă” (4-13.08.2017)
Informare/ programe educaț ionale a copiilor din serviciile sociale (servicii de
zi, centre de plasament)

2

3

1
1
8

Olt, Satu Mare, Timiș (săpt prev &
„Copiii fac ce văd”), Vâlcea, Vrancea
Bihor („Școala nonviolenț ei”),
Constanț a („Violenț a este ultimul
refugiu al incompetenț ei”; „Mânuț ele
mele mângâie, cuvintele mele alintă”),
Sibiu (drepturile omului)
Argeș (caravana integrării comunităț ilor
defavorizate de romi), Bacău, Bihor
(comunităț i
de
romi),
Botoșani,
Călărași,
Constanț a (IPJ), Covasna, Hunedoara,
Iași (teatru forum), Mureș, Timiș,
Vâlcea (și SCC)
Arad, Bacău, Botoșani, Buzău, Caraș
Severin (IJJ), Sibiu (ANITP)
Botoșani (echipe multidiscipl), Timiș
(IJJ, ISJ, echipe multidiscipl), Vrancea
(AMC & med.sanit, DSP)
Argeș, Covasna
Iași (DSJT, IPJ)
Mureș (IPJ)
Călărași
(copii
cu
devianț ă
comportamentală, SERA),
Constanț a
(„Oferă
bucurie,
NU
violenț ă”, IPJ),
Dâmboviț a (ARED),
Iași (delincv.juv & predelincvenț ă, IPJ),
Mureș (ANITP),
Neamț (online),
Sibiu (ANITP Alba Iulia; educaț ie
juridică),

Informare a femeilor din fabrici de confecț ie privind violenț a în familie
Informare în unităț i comerciale
Campanii de sensibilizare a populaț iei despre fenomenul violenț a asupra
copilului și/sau violenț a în familie

1
1
8

Campanii de sensibilizare a populaț iei despre fenomenul despre copiii lăsaț i
singuri acasă
Campanie naț ională „Aripi frânte” pt prevenirea violenț ei în familie (Poliț ia
Română)
Flashmob „No hate speech” (Salvaț i Copiii)
Campanie media (emisiuni radio/tv)

1

Vrancea (CPECA)
Caraș Severin (IPJ)
Hunedoara (v.fam, IPJ)
Argeș,
Bihor („Oprește acum violenț a în
familie”),
Călărași („Nu ignora durerea din
privire”),
Dâmboviț a,
Olt („Jandarmeria te învaț ă să nu fii
victimă”, IJJ),
Sălaj
(„Schimbă
povestea!
Rupe
tăcerea!”, flashmob inclus),
Vaslui („Destul! Ai curaj să spui nu când
sufletul îț i e mai vânăt decât trupul”),
Vâlcea („Celebrăm familia”)
Iași (Alternative Sociale)

1

Bihor

1
4

Iași
Iași (v.fam, expl.muncă, v.copil, IPJ),
Neamț (v.copil, v.fam), Prahova, Vâlcea
Cursuri de formare a membrilor EIL și a profesioniștilor din instituț iile/ sistemele reprezentate în EIL
Cursuri pt prevenirea violenț ei asupra copilului:
-„Sprijinirea copiilor și tinerilor din Europa afectaț i de violenț a sexuală” (Univ.
2
Bihor, Neamț
Bedfordshire)
-Prevenirea și combaterea situaț iilor de abuz, neglijare și exploatare a
1
Brașov
copilului” (SACE Direct Training)
-Echipe multidisciplinare (Salvaț i Copiii)
3
Botoșani, Iași, Suceava
-„Evaluarea nevoilor copiilor victime ai unor forme de violenț ă prin abordarea
2
Cluj, Neamț
multidisciplinară” (FONPC)
-„Curaj civic- prevenirea violenț ei în școli” (IPJ)
1
Constanț a
-„Combaterea violenț ei asupra copilului în serviciile rezidenț iale” (SOS Satele
1
Sibiu
Copiilor)

Cursuri pt prevenirea traficului de persoane:
-„Vulnerabilităț i de gen și impactul asupra traficului de femei și fete pt
exploatarea sexuală” (CPE)
-Master – protecț ia și asistenț a integrată a victimelor traficului de persoane
-„Model de bune practici în domeniul serviciilor de asistenț ă acordate
victimelor traficului de persoane” (ANITP)
-„Minori traficaț i și exploataț i”, Identificarea și asistenț a victimelor traficului
de persoane (ADPARE și ANITP Suceava)
Cursuri pt prevenirea violenț ei în familie:
-Echipe multidisciplinare

5
1
6
2

4

Argeș, Brașov, Brăila, Constanț a,
Covasna
Bacău
Bihor, Brașov, Brăila, Botoșani, Mureș,
Sibiu
Botoșani, Covasna

-„Suportul victimelor violenț ei prin abordarea discriminării multiple (Centrul de
mediere și securitate comunitară Iași)
-„Violenț a domestică: intervenț ia coordonată a echipei multidisciplinare”
(proiect Connect)
-„Acț iune comună împotriva violenț ei domestice
-„Tehnici de intervenț ie psihosocială ce utilizează mișcarea, jocul și sportul”
(proiect Terres de Hommes)
-„Violenț a domestică și violenț a bazată pe deosebirea de sex”
Curs de formare „Sigur.Info” (Salvaț i Copiii)
Directiva 29 (Social Alert)
Prevenire

1

Argeș (ISJ), Brașov (Univ. Transilvania),
Mureș (Inst.Est European), Olt
Botoșani

3

Cluj, Covasna, Sibiu

1
1

Covasna
Dolj

1
2
1
1

Prevenirea consumului de droguri(CPECA)
Consiliere și terapie a familiei (Salvaț i Copiii)
„Evaluarea și expertiza psihologică clinică pentru copilul abuzat, neglijat, în
situaț ii de divorț ” (Asoc. Expert Psy)
Management de caz
„Relaț ii cu beneficiarii- cheia succesului sau cheia eșecului în relaț ia de
asistare psihosocială”
Educaț ie parentală
Prevenirea discriminării
Combaterea urii

2
2
2

Tulcea
Bihor, Botoșani,
Bihor
Giurgiu („Bune practici în realizarea
activităț ii de prevenire”, Terre des
Hommes)
Botoșani, Vâlcea
Botoșani, Iași
Maramureș, Mureș

2
1

Mureș, Vâlcea
Mureș

3
1
1

Botoșani & Iași (Salvaț i Copiii), Vâlcea
Covasna
Covasna („Combaterea victimizării/

Formare pentru personalul DGASPC

6

Instruire personal SPAS/ primării
2
„Managementul situaț iilor de urgenț ă – intervenț ia în caz de criză” (Asoc.
1
Aradat Egsulet)
Cursuri susț inute de către membrii EIL
Curs pt prevenirea violenț ei asupra copilului
2
Instruire asistenț i medicali comunitari (AMC)
2
Instruire consilieri psihopedagogici din cadrul CJRAE
Prevenire

1
1

Prevenire consum de droguri

1

infracț iunilor motivate de ură”)
Alba (trafic),
Dâmboviț a & Hunedoara (v.fam „Starto viaț ă de calitate în siguranț ă),
Hunedoara („RO 20- Model de bune
practici în dom. serv. de asistenț ă
acordate
victimelor
traficului
de
persoane),
Iași (personalul centrului de formare
profesională
DGASPC,
„Suportul
victimelor violenț ei prin abordarea
discriminării multiple” IML și „Violenț a
asupra femeii”, Facultatea de Filozofie
și Științ e Social-Politice),
Olt (v.fam)
Galaț i (HG 49), Iași (incluz.soc)
Harghita

Covasna (AMP), Neamț (AMP)
Giurgiu
(și
mediatori
sanitari),
Mehedinț i
Giurgiu
Mureș (ghiduri, pt IPJ, primării și echipe
multidiscipl)
Neamț
(instructori
educaț ie
din
serv.rez)

Alte acţiuni
Mese rotunde/ ateliere de lucru cu specialiști din diverse instituț ii și
organizaț ii pe tema exploatării copiilor prin muncă și/sau a violenț ei asupra
copilului și/sau a violenț ei în familie și/sau traficului de persoane

7

Alba (trafic),
Bacău (trafic),
Botoșani (trafic),
Buzău (expl.muncă, v.fam, EIL),
Covasna (întâlniri lunare în Reț eaua de
profesioniști în domeniul protecț iei
copilului, DAS Covasna),

Iași (v.copil, v.fam),
Sibiu (v.școlară, bullying)
Argeș

Programe educative pt părinț i și copii pt prevenirea violenț ei în familie

1

Educaț ie parentală

2

Studii

1

Mese rotunde/ ateliere de lucru cu specialiști din diverse instituț ii și
organizaț ii pe teme corelate cu violenț a

2

Proiecte:

1

Iași (Salvaț i Copiii), Vrancea (program
Școala Părinț ilor, ISJ)
Neamț (trafic de copii, Terre des
Hommes)
Sibiu (abandon școlar, droguri, educaț ie
parentală),
Suceava (educaț ie parentală)
Bacău

-Proiect „Muncile grele și periculoase în agricultură NU sunt pentru mine! Sunt
copil și am nevoie de protecț ie” (SOS Satele Copiilor)
-Proiect trasnaț ional de întărire a familiei România-Suedia (migraț ie)

1

Bacău

1

Bacău

-Proiect de prevenire a violenț ei în familie (fonduri norvegiene)

1

Brăila

-„Model de intervenț ie multidisciplinară și interesectorială pt un răspuns
coordonat și eficient la nevoile copiilor victime ale violenț ei în familie”
(FONPC)

1

Dolj

