Autoritatea Na]ional` pentru
Protec]ia Drepturilor Copilului
(ANPDC)
ANPDC este organul de specialitate al administra]iei
centrale cu rol de coordonare a activit`]ilor din domeniul
protec]iei [i promov`rii drepturilor copilului, elabor<nd
\n acest scop strategia na]ional` [i programe \n domeniu.
ANPDC realizeaz` de asemenea controlul privind modul
\n care sunt respectate drepturile copilului at<t de c`tre
institu]iile publice c<t [i de toate celelalte persoane fizice
[i juridice, \n conformitate cu legisla]ia \n vigoare. ANPDC
poate propune institu]iilor competente stabilirea
r`spunderii disciplinare, materiale, contraven]ionale sau
penale, dup` caz, a persoanelor vinovate.
Ca autoritate de \ndrumare metodologic`, inspec]ie [i
control, ANPDC verific` modul \n care sunt respectate
standardele minime obligatorii pentru organizarea [i
func]ionarea serviciilor de prevenire a separ`rii copilului
de p`rin]ii s`i [i a celor de protec]ie special` a copilului,
precum [i a activit`]ii desf`[urate de comisiile pentru
protec]ia copilului, elabor<nd totodat` norme,
standarde [i metodologii.
Licen]ierea [i inspec]ia serviciilor destinate prevenirii
separ`rii copilului de p`rin]ii s`i, precum [i protec]iei
speciale a copilului, organizate, \n condi]iile legii, de c`tre
autorit`]ile publice sau organismele private autorizate,
este realizat` de asemenea de c`tre ANPDC.

www.copii.ro

Campania de educa]ie
privind drepturile copilului

Proiectul "Educational Campaign on Family Advisory Issues
and Child Rights" (RO-2002/000-586.01.01.03), finan]at de
Uniunea European` prin Phare, este implementat de un
Consor]iu format din Enterprise plc (UK), Ramboll Management
[i Mercury Promotions SRL. Proiectul a demarat \n luna
octombrie 2004 [i este programat s` dureze p<n` la sf<r[itul
lunii ianuarie 2006.
Scopul general al proiectului este de a preveni
institu]ionalizarea copiilor prin educarea profesioni[tilor
implica]i \n protec]ia copilului [i a familiei, cu privire la obliga]iile
ce le revin, \n temeiul textelor interna]ionale [i legisla]iei
rom<ne[ti \n vigoare. Se urm`re[te ca to]i actorii implica]i s`
cunoasc` principiile [i practica \n aplicarea acestor acte, pentru
o schimbare de atitudini, percep]ii [i comportamente.
Proiectul este structurat \n trei componente, din care cea mai
important` o reprezint` componenta de formare pentru
profesioni[tii ce interac]ioneaz`, \n activitatea lor, cu copiii.
Obiectivul este de a transmite acestor profesioni[ti cuno[tin]e
[i a le pune la dispozi]ie instrumente necesare \n contextul
reformei sistemului de protec]ie a copilului \n Rom<nia [i al
noului cadru legislativ.
De[i grupurile profesionale au acumulat deja experien]` \n
activitatea lor respectiv`, \n prezent este necesar` o cooperare
mai puternic` [i sistematic` \ntre ele pentru a le permite
\ndeplinirea rolurilor ce le sunt \ncredin]ate \n cadrul sistemului
de protec]ie a copilului prin noul pachet legislativ. Pentru o
bun` aplicare a noii legisla]ii privind drepturile copilului este
necesar` o nou` atitudine, pe care aceste ateliere de formare
\[i propun s` o prezinte.
www.drepturilecopiilor.ro
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Campania de educa]ie
privind drepturile copilului

Cine este invitat s` participe
la atelierele de formare?
\n fiecare jude], atelierele de formare vor reuni asisten]i
sociali de la nivelul comunelor, ora[elor [i municipiilor
[i de la nivelul DGASPC. Se urm`re[te ca fiecare comun`,
ora[ sau municipiu s` fie reprezentat de un asistent
social, pentru a putea dezvolta \mpreun` cu
reprezentan]ii DGASPC metodologii de lucru cu
aplicabilitate real` \n teritoriu.

C<nd [i unde se trimit \nscrierile?

Unde?

|n fiecare ora[ re[edin]` de jude] vor avea loc c<te dou`
ateliere de formare cu durata de o zi, organizate \n cadrul
Consiliului Jude]ean sau al Prefecturii, dup` caz. Pentru
informa]ii, v` pute]i adresa DGASPC din jude]ul dvs.

Cheltuielile de cazare, transport [i mas` sunt acoperite de
organizatori. De asemenea, pentru \nscrieri sau pentru
\ntreb`ri legate de ateliere, pute]i contacta direct echipa
proiectului la:
Tel./fax: (021) 231 77 56
E-mail: contact@childrights.ro

Obiectivul atelierelor
Atelierele \[i propun s` ofere participan]ilor o mai bun`
cunoa[tere a legii 272/2004 privind protec]ia [i promovarea
drepturilor copilului, precum [i instrumente sau exemple
de bun` practic` privind aplicarea sa \n practica profesional`.
De asemenea, se urm`re[te facilitarea dezvolt`rii unei
metodologii comune de lucru [i accentuarea comunic`rii
[i colabor`rii \ntre nivelul local [i nivelul jude]ean.

Pentru participarea la un atelier de formare, v` invit`m s`
trimite]i formularul de \nscriere ata[at c`tre DGASPC din
jude]ul dvs., p<n` la data de 20 august 2005.

C<nd?

Perioada de desf`[urare a atelierelor este 29 august – 28
octombrie. Pentru a cunoa[te datele exacte de desf`[urare
\n fiecare jude], v` pute]i adresa, fie DGASPC din jude]ul
dvs., fie pute]i consulta site-ul proiectului www.drepturilecopiilor.ro. sau www.childrights.ro

Echipa ANPDC

Con]inutul atelierelor
Cine sunt formatorii?
Atelierele con]in no]iuni [i analize referitoare la cadrul
normativ privind drepturile copilului \n Rom<nia, accentu<nd
importan]a prevenirii [i colabor`rii \ntre nivelul local [i cel
jude]ean. Principalele prevederi ale noului pachet legislativ
vor fi prezentate corelat cu exemple din activitatea
profesional`, insist<ndu-se pe rolul [i atribu]iile asistentului
social sau persoanei cu atribu]ii de asisten]` social` de la
nivel local. Se vor prezenta, \ntr-un format interactiv, cadrul
normativ, cu proceduri [i instrumente aferente. Participan]ii
vor putea examina tipologii [i exemple de bune practici,
sub forma de studii de caz [i exerci]ii.

Fiecare atelier este sus]inut de c<te un formator rom<n cu
experien]` \n domeniu, pe baza unui manual elaborat
\mpreun` cu exper]i interna]ionali.
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