INFORMARE CU PRIVIRE LA DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARINTESTI
Obiective:
•
Informare, conştientizare, educare
privind creşterea şi educarea copiilor prin
mijloace non-violente şi cu respect faţă de
nevoile sufleteşti ale minorilor.
•
Îmbunătăţirea politicilor publice şi
a practicilor din instituţiile publice în
domeniu.
•
Atingerea următoarelor categorii de
public ţintă: părinţi, educatori, massmedia, personal medical, autorităţi, copii.
Incalcarea integritatii fizice si
demnitatii umane creează copiilor
probleme
emoţionale,
dezechilibre
comportamentale, le distruge sufletul si
alimentează un comportament agresiv
pentru viitorul adolescent şi adult.

Numeroşi copii sunt excluşi din
societate, prin stigmatizare, diagnosticare şi
tratare eronata a unor suferinţe sufleteşti si
ignorarea nevoilor speciale. Acesti copii
suferă, iar ei devin adulţi chinuiţi şi
neadaptaţi.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
RACOVITA
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

O mai buna cunoastere a drepturilor
copilului va conduce la respectarea acestora
si la o viata mai buna pentru toti copiii.

Pentru semnalarea cazurilor de incalcare
a drepturilor copilului si a situaţiilor de
risc, sunt utile urmatoarele telefoane.

COPIII AU DREPTURI,,
DAR SINGURI NU SI LE
POT APARA!

( Telefonul copilului: 0239/983
D.G.A.S.P.C. BRAILA
Adresa: Strada Dobrogeanu
Gherea Nr. 73A
Email: dgaspcbraila@ yahoo.com
Serviciul Public de Asistenta Sociala
RACOVITA
Tel/fax 0239698725/0239698791
Email: primaria.racovita@yahoo.com

"Drepturile Omului încep de la Drepturile
Copilului"

Art. 2
Drepturile tuturor copiilor trebuie
respectate , indiferent de rasa, etnia sau
nationalitatea fiecaruia, de culoarea pielii ,
de limba vorbita, de religia practicata,
indiferent daca sunt fete sau baieti. Copiii
trebuie sa fie protejati impotriva oricarei
forme de discriminare.
Art. 6
Orice copil are dreptul la viata,
supravietuire si dezvoltare.
Art. 7,8
Orice copil are dreptul la un nume,
la o nationalitate, are dreptul, in masura
posibilului, sa- si cunoasca parintii si sa fie
ingrijit de acestia..
Art. 12,13,14,15
Copilul capabil de discernamant are
dreptul de a-si exprima liber opinia asupra
oricarei probleme care ii priveste. Copiii au
dreptul de a se informa, de a fi ascultati.
Orice copil are dreptul la libertatea
de a gandi, de a avea o religie, de a participa
la intruniri pasnice care nu incalca drepturile
celorlalti.
Art. 24
Copiilor trebuie sa li se asigure
conditii pentru a se bucura de cea mai buna
stare de sanatate posibila si de a beneficia de
servicii medicale si de recuperare.
Art. 28,29

Copiii au dreptul la o educatie de
calitate care sa le asigure egalitatea de sanse
si dezvoltarea personalitatii lor. Ei au
dreptul la invatamant primar obligatoriu si
gratuit, la asigurarea accesului la liceu si
facultate, la servicii de informare si orientre
scolara si profesionala.
Art. 19,34,36,37,39 Copiii trebuie
protejati impotriva oricăror forme de
exploatare, impotriva violentei, abuzului,
abandonului si a altor tratamente
daunatoare.
Art. 118
(1) Serviciile publice de asistenţă
socială organizate la nivelul municipiilor şi
oraşelor, precum şi persoanele cu atribuţii
de asistenţă socială din aparatul propriu al
consiliilor locale comunale îndeplinesc în
domeniul protecţiei copilului următoarele
atribuţii:
a) monitorizează şi analizează situaţia
copiilor
din
unitatea
administrativteritorială, precum şi modul de respectare a
drepturilor copiilor, asigurând centralizarea
şi sintetizarea datelor şi informaţiilor
relevante, în baza unei fişe de monitorizare
aprobate prin ordin al ministrului muncii,
familiei, protecţiei sociale şi persoanelor
vârstnice. Legea nr 272 / 2004 privind

protectia si promovarea drepturilor copilului
- republicata
Conform legislatiei in vigoare,
Serviciul Public de Asistenta Sociala
GRADISTEA, evalueaza, monitorizeaza si
analizeaza situatia tuturor copiilor din
unitatea administrativ teritoriala, precum si
modul de respectare a drepturilor acestora ,
in vederea identificarii situatiilor de risc in
care acestia sunt, ori ar putea fi expusi.

Scopul campaniei:
•
Promovarea unor metode de creştere
şi de educare a copiilor care exclud violenţa,
abuzurile şi indiferenţa, şi care sa respecte
prevederile Conventiei despre drepturile
copilului si protectia copilului
•
Cresterea gradului de implicare a
comunitatii in semnalarea cazurilor de
incalcare a drepturilor copilului.

