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Editorial
Semne bune anul are - Copilul străzii inclus în strategia guvernamentală a A.N.P.D.C. 

O retrospectiv' a anului 1999 /n domeniul protec]iei copiilor f'r' ad'post relev' un interes special din partea organiza]iilor neguvernamentale, interes /nso]it de dezvoltarea unor programe complexe de asistare social' a copiilor str'zii. Re]eaua serviciilor sociale desf'[urat' de ONG-uri este variat' [i se concretizeaz' /n servicii care r'spund nevoilor fizice de subzisten]' (hran' [i ad'post), nevoilor medicale, educa]ionale etc. p`n' la acordarea serviciilor de specialitate cum ar fi, de exemplu, consilierea psihologic'. 
Totu[i, aceast' ofert' alternativ' a reu[it doar par]ial s' rezolve problemele copiilor str'zii. ?n privin]a copiilor str'zii, DPC-urile s-au sim]it descoperite at`t din punct de vedere metodologic, c`t [i financiar [i ca poten]ial uman (n.b.lipsa profesioni[tilor), l's`nd problema copiilor str'zii /n afara agendei lor de lucru [i,  de ce s' nu recunoa[tem, /n grija ONG-urilor. Dar, s' privim lucrurile pozitiv, s' apreciem existen]a re]elei de servicii sociale alternative oferite de ONG-uri copiilor str'zii, pentru care statul prin institu]iile sale autorizate nu a reu[it s' intervin', [i s' privim /n perspectiv'.
Anul 2000, prin crearea Agen]iei Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului (A.N.P.D.C.) ca autoritate central' responsabil' cu elaborarea, coordonarea [i monitorizarea politicii /n domeniul protec]iei copilului aflat /n dificultate, aduce nout']i a[teptate, deci, binevenite. Punctul 5 de pe lista obiectivelor generale ale strategiei guvernamentale privind protec]ia copilului /n perioada 2000 - 2003, formuleaz' explicit preocuparea pentru copilul str'zii, cit'm: ,”O.G. nr. 5 – Constituirea unui sistem na]ional de monitorizare, evaluare [i sintez' a fenomenului copiii str'zii, viz`nd ob]inerea unei imagini de ansamblu a acestei problematici [i posibilit']ile de contracarare a ei.” Este /mbucur'tor [i evident c' acest obiectiv reflect' interesul special al guvernului pentru aceast' categorie defavorizat' social. Este o oportunitate ca ONG-urile, pe baza experien]ei [i rezultatelor activit']ii lor, s' sprijine A.N.P.D.C. pentru ob]inerea imaginii de ansamblu. Finalitatea  proiectat nu este doar de natur' teoretic', ea vizeaz' c`teva ac]iuni concrete. Cit'm /n continuare obiectivele opera]ionale aferente celui general: “1. Constituirea de centre-pilot de coordonare [i informare la nivelul zonelor identificate cu ponderea cea mai mare a acestui fenomen (Bucure[ti, Ia[i, Constan]a, Bra[ov, Timi[oara, Craiova); 2. Constituirea de servicii alternative (centre de zi [i ad'posturi de noapte) pentru copiii str'zii /n Bucure[ti, Ia[i [i Timi[oara.”

A[adar, semne bune anul are! Ur'm succes A.N.P.D.C. [i /ndemn'm din nou la  cooperare /ntre sectorul neguvernamental [i autorit']ile centrale implicate /n protec]ia copilului c'ci, mai presus de orice este: INTERESUL COPILULUI.

Doina Cr`nga[u, Centrul de Informare>Coordonare

Programe
N.  A.  S.  W. 
National Association of Social Workers
Asocia]ia Na]ional' a Lucr'torilor Sociali 
din Statele Unite ale Americii

Asocia]ia Na]ional' a Lucr'torilor Sociali din Statele Unite ale Americii  este cea mai mare organiza]ie de lucr'tori  profesioni[ti, num'r`nd peste 155.000 de membri. Aceast' asocia]ie promoveaz', dezvolt' [i protejeaz' practica membrilor s'i. Lucr'torii sociali profesioni[ti  /[i desf'[oar' activitatea /n diferite medii, cum ar fi agen]ii de protec]ie a familiei [i copilului, centre comunitare pentru s'n'tate mintal', [coli, spitale, programe de asisten]'  [i orientare profesional' [i agen]ii private [i publice.
Codul  deontologic
	Misiunea de baz' a lucr'torului social este de a îmbun't']i rela]iile interumane [i de a veni /n /nt`mpinarea nevoilor tuturor oamenilor, acord`nd o aten]ie sporit' celor vulnerabili, s'raci [i oprima]i. O caracteristic' definitorie a acestei profesii o constituie focalizarea asupra bun'st'rii individuale /ntr-un context social [i, /n acela[i timp, bun'starea societ']ii. Un lucru fundamental pentru profesia de lucr'tor social este aten]ia acordat' acelor factori care creaz' [i contribuie la problemele legate de standardul de via]'. 
	Lucr'torii sociali promoveaz' at`t dreptatea social', c`t [i schimb'rile sociale cu ajutorul [i /n numele clien]ilor. Termenul de “client” desemneaz' at`t indivizi, c`t [i familii, grupuri, organiza]ii [i comunit']i. Lucr'torii sociali sunt receptivi la diversitatea cultural' [i etnic' [i fac eforturi /n vederea elimin'rii discrimin'rilor, oprim'rii, s'r'ciei [i a altor forme de nedreptate social'. Aceste activit']i iau forma practicii directe, cum ar fi organizarea comunitar',  supravegherea, consilierea, administrarea, practica juridic', ac]iunile sociale [i politice, dezvoltarea de strategii [i implementarea lor, educa]ia, cercetarea [i evaluarea. Lucr'torii sociali caut' s' m'reasc' capacitatea semenilor lor de a-[i satisface propriile nevoi. De asemenea, ace[tia /ncearc' s' promoveze responsabilitatea organiza]iilor, comunit']ilor [i a altor institu]ii fa]' de nevoile indivizilor [i problemele sociale.
	Misiunea acestei profesii /[i are r'd'cinile 
/ntr-un set de valori intrinseci. Aceste valori, care au fost /mbr']i[ate de c'tre lucr'torii sociali de-a lungul /ntregii perioade de profesare, reprezint' fundamentul scopului [i perspectivei unice ale acestei practici:
* servicii;
* dreptate social';
* demnitate [i merit personal;
* importan]a rela]iilor interumane;
* integritate;
* competen]'.
	Aceast' /mbinare de valori reflect' ceea ce este unic /n profesia de lucr'tor social. Valorile intrinseci, c`t  [i principiile care se desprind din acestea, trebuie echilibrate /n cadrul contextului [i complexit']ii experien]ei umane. 
	Etica profesional' este miezul practicii lucr'torului social. Profesionistul are obliga]ia de a-[i articula valorile de baz', principiile [i standardele etice. Codul deontologic este relevant pentru to]i practicienii [i studen]ii, ne]in`nd cont de func]iile lor, mediul /n care lucreaz' sau popula]ia pe care o deservesc. 
	Codul deontologic al  A.N.L.S. din S.U.A. urm're[te [ase scopuri:
1. Identificarea valorilor intrinseci pe care se bazeaz' profesia.
2. ?nsumarea principiilor etice care reflect' valorile [i stabilirea unui set de standarde etice specifice care urmeaz' a fi folosite ca /ndrum'ri /n practic'.
3. Asistarea lucr'torilor sociali /n vederea identific'rii considera]iilor relevante /n cazul /n care apar conflicte profesionale sau etice.
4. Oferirea de standarde etice prin care publicul larg poate responsabiliza lucr'torii sociali.
5. Socializarea noilor practican]i cu misiunea lor, cu valorile, principiile [i standardele etice.
6. Articularea standardelor astfel /nc`t profesia de lucr'tor social /n sine s' duc' la depistarea cazurilor /n care unii dintre practicieni sunt implica]i /n situa]ii de nerespectare a eticii profesionale.

Laura-Maria B'lu], Centrul de Informare>Coordonare
SINERGII Asocia]ie umanitar' /n sprijinul persoanelor /n dificultate
Asocia]ia SINERGII este o asocia]ie neguvernamental' care a luat fiin]' /n 1995 [i are ca misiune promovarea bun'st'rii copilului [i armoniei /n familiei. Pentru a-[i /ndeplini misiunea, SINERGII  a pus /n practic' [i a dezvoltat programe care vin /n sprijinul familiei aflate /n dificultate cu scopul prevenirii disfunc]iilor intrafamiliale, institu]ionaliz'rii [i abandonului copiilor. 
	Dat fiind specificul programelor asocia]iei [i experien]a profesioni[tilor, SINERGII a dezvoltat /ncep`nd cu anul 1998 un program complex de consultan]' [i asisten]' tehnic' acordat' at`t structurilor guvernamentale c`t [i celor private. 
Programele asocia]iei oferite beneficiarilor 
   Centrul de Consiliere pentru Mam' [i Copil 
	Acest centru de zi /[i deruleaz' activitatea pe trei axe: informarea, orientarea [i acompanierea familiilor aflate /n criz' sau dificultate da natur' rela]ional', social', educativ'. Acompanierea familiilor se desf'[oar' at`t la domiciliu c`t [i /n centre [i este structurat' sub forma unor  activit']i  individuale [i de grup. 
   Centrul Maternal *Micul Prin]*
	Centrul ofer' g'zduire [i acompaniaz' pe o perioad' limitat' mame singure /mpreun' cu copiii lor, mai mici de trei ani, lipsite de resurse financiare, materiale [i<sau familiale, /n scopul reintegr'rii sociale, profesionale [i familiale a acestora [i prevenirii abandonului copiilor.
	Printre familiile acompaniate /n cadrul acestor dou' centre se num'r' [i @mame ale str'zii* care au n'scut copii @/n strad'*. ?n contextul social /n care fenomenul copiii str'zii ia amploare, fiind la a doua genera]ie, serviciile sociale ale asocia]iei ofer' solu]ii la aceste probleme: 
- servicii de informare, orientare educativ' [i social';
- servicii de consiliere;
- g'zduire - pentru Centrul maternal.
   Clubul pentru P'rin]i [i Copii *Iedera*
	Clubul ofer' un spa]iu privilegiat de rela]ionare a p'rin]ilor [i copiilor cu scopul socializ'rii copiilor, preg'tirii acestora pentru intrarea /n colectivitate, stimulare [i experimentare /n proximitatea unei persoane securizante pentru copil. Caracteristica acompanierii persoanelor care beneficiaz' de aceste servicii este prezen]a echipelor pluridisciplinare (asisten]i sociali, medici, psihologi, educatori-puericultori, educatori) care iau /n grij', /ntr-un mod global, problematica familiei, propun`nd un plan de acompaniere familiei /n care aceasta este actorul principal.
Programele de Consultan]'
    Programul de Sus]inere Organiza]ional' acordat' Organiza]iilor care ac]ioneaz'  
/n domeniul psiho-social [i crearea unei re]ele asociative
	?n acest program SINERGII este partener al'turi de Organiza]ia Handicap International [i Asocia]ia de S'n'tate Public' [i Management Sanitar. Programul este adresat unui e[antion de opt asocia]ii [i funda]ii [i are ca scop consolidarea lor organiza]ional', managerial' [i punerea la punct /ntr-o rela]ie func]ional' a acestora /ntre ele [i /n cadrul sectorului non-profit.
    Proiectul de Suport Tehnic [i Formare Continu' a Personalului 
din Centre Maternale Guvernamentale
	?n conformitate cu Conve]ia semnat' cu fostul Departament de Protec]ie a Copilului, obiectivul acestui proiect este profesionalizarea activit']ilor de sprijin [i asisten]' a copilului [i familiei /n cadrul centrelor maternale.
	Pe l`ng' aceste centre din Bucure[ti, Asocia]ia SINERGII  desf'[oar' activit']i similare /n ora[ele: Craiova, Pite[ti, Constan]a, Media[, Slobozia, Buz'u, Mangalia, R`mnicu-V`lcea, T`rgovi[te.
Adresa: Str. A.D. Xenopol nr.1, sector 1, 70181, Bucure[ti, tel<fax: 210.03.67, 211.68.80

Eugen Lucan, Asocia]ia SINERGII

Iniåiative

Centrul de Informare [i Coordonare privind Protec]ia Copiilor f'r' Ad'post a efectuat /n luna februarie o statistic' privind capacitatea centrelor de primire din Bucure[ti, a serviciilor medicale oferite de sectorul ONG [i a num'rului de copii [i tineri ai str'zii. Statistica s-a bazat pe declara]iile ONG-urilor colaboratoare, active /n domeniul protec]iei copilului.
Nr. crt.
Centru reziden]ial
Nr. de locuri
1
Sf. Macrina (ARMS)
10
2
Via]' [i Lumin'
50
3
Casa Sf. Ioan
12
4
Sf. Paul (CONCORDIA)
12
5
Sf. Andrei (CONCORDIA)
12
6
Mary Jenkins (ROBIN HOOD)
30
7
Gavroche
35
8
Casa Blanca (H EART TO HEART)
12
9
Casa nr.1 (ISUS IUBE{TE Rom~nia)
20
10
Casa nr.2 (ISUS IUBE{TE Rom~nia)
20
11
Casa nr.3 (ISUS IUBE{TE Rom~nia)
25
12
Casa nr.4 (ISUS IUBE{TE Rom~nia)
20
13
Casa nr.6 (ISUS IUBE{TE Rom~nia)
25
14
Vila Speran]ei (ORA{UL SPERAN}EI)
20
15
Casa Speran]ei (ORA{UL SPERAN}EI)
15
16
ASIS
10

TOTAL
328
Capacitatea Centrelor de primire din Bucure[ti (ONG-uri [i Stat)






















Nr. crt.
Centru de zi
Nr. de locuri
1
ARMS
15-20
2
Casa Deschis'
15
3
Oliver (FOC)
40
4
Speran]a (ORA{UL SPERAN}EI)
15
5
Parada
30
6
Sf. Stelian
20
7
Sf. Dimitrie (STAVROPOLEUS)
30

TOTAL
aprox.170
Nr. crt.
Centru reziden]ial
Nr. de locuri
1
Cire[arii 1
60
2
Cire[arii 2
80
3
Pinocchio 1
100
4
Pinocchio 2
50
5
Pinocchio 3
45

TOTAL
315




A[a se prezenta la sf`r[itul lunii februarie 2000 situa]ia apartamentelor sociale pe care le pun la dispozi]ie ONG-urile din Bucure[ti.

Nr.crt.
Organiza]ia
Nr. de apartamente sociale
Nr. de locuri
1.
CASA DESCHIS"
1
5
2.
PARADA
3
aprox. 41
3.
ASIS
1
5
4.
Sf. DOMINIC
1
10


9
aprox. 61










Servicii medicale 
Diferite ONG-uri active /n domeniul protec]iei copilului ofer' copiilor [i tinerilor str'zii asisten]' medical' de urgen]'. ?n cele ce urmeaz' se pot urm'ri care sunt aceste servicii:
* ARMS - asisten]' medical' de urgen]', internarea /n spital, educa]ie igienico-sanitar' (anti HIV>SIDA, BTS), /mb'iere, deparazitare general';
* AJUTORAREA COPIILOR STR'ZII - asisten]' medical' general' (analize, vaccin'ri, recuperare);
* HEART TO HEART - asisten]' medical' primar', intern'ri /n cazuri de urgen]', igienizare;
* SF. STELIAN - cabinete de medicin' general'-adul]i>copii [i specialit']i:  pediatrie, neurologie, dermatologie, laborator de analize, explor'ri func]ionale, preven]ia /mboln'virilor pentru grupul ]int': parazitoze interne [i externe, boli venerice, TBC, precum [i educa]ie sanitar';
* SF. DIMITRIE - asisten]' medical' de urgen]';
* PARADA>CARAVANA - asisten]' medical' de urgen]' acordat' /n strad'.
?n afara acestor cabinete, se ofer' servicii medicale /n cadrul centrelor de zi [i reziden]iale  ale urm'toarelor ONG-uri:	* Casa Deschis' - igienizare, educa]ie sanitar';
		* Casa Sf. Ioan (CARITAS) - asisten]' medical' de urgen]';
		* Centrul “Mary Jenkins” (ROBIN HOOD) - /ngrijire medical'. 

Ca urmare a unei bune colabor'ri /ntre Centrul de Informare [i Coordonare [i o serie de ONG-uri, s-au putut centraliza informa]iile privind num'rul estimativ de copii [i tineri care tr'iesc permanent /n strad'. Informa]iile ne-au fost puse la dispozi]ie de urm'toarele ONG-uri care deruleaz' programe de asisten]' social' stradal': A.S.I.S., Ajutorarea Copiilor Str'zii, Copiii Rom`niei, Ora[ul Speran]ei, Parada [i Salva]i Copiii,  precum [i de Serviciul Public pentru Protec]ia Copilului sector 6. V' prezent'm /n continuare situa]ia pe zonele de interven]ie ale celor men]iona]i anterior.

Nr. crt.
Zona de interven]ie
Nr. mediu
Nr. maxim
1.
GARA DE NORD
37
52
2.
P-}A VICTORIEI
10
14
3.
P-}A UNIRII
13
17
4.
TINERETULUI
10
10
5.
DRISTOR
10
12
6.
BR~NCOVEANU
13
14
7.
TITAN-COSTIN GEORGIAN
10
10
8.
REPUBLICA
5
5
9.
PANTELIMON
7
7
10.
FAUR
6
6
11.
OZANA
6
6
12.
P-}A MINI{
9
9
13.
GRANITULUI
9
12
14.
OBOR
20
20
15.
UNIVERSITATE
14
14
16.
EROILOR
8
15
17.
MOGHIORO{+R"ZOARE+GHENCEA
12
20
18.
{OS. G"RII C"}ELU
5
5
19.
LEU-APACA
5
5
20.
VALEA CASCADELOR>P"CII
6
6
21.
GORJULUI
8
8

TOTAL
aprox. 218
aprox. 267

Laura-Maria B'lu], Centrul de Informare>Coordonare

Anunåuri Utile
Centrul pentru tinerii consumatori de droguri
	Organizaţia Salvaţi Copiii, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi Spitalul “Grigore Alexandrescu” a deschis, în data de 2 martie 2000,  primul centru de consultanţă din România pentru consilierea adolescenţilor şi tinerilor consumatori de droguri. 
	Înfiinţarea acestui centru cu acest profil a fost absolut necesară în condiţiile în care, numai în Bucureşti, sunt aproximativ 5000 de persoane care folosesc substanţe halucinogene, bucureştenii reprezentând peste jumătate din totalul românilor care recurg la aceste produse. Tot mai mulţi dintre consumatori provin din mediul şcolar, licee şi facultăţi. Cele mai frecvent folosite droguri sunt cocaina, marijuana şi heroina. Serviciile centrului sunt gratuite, oferite de o echipă multidiscipilnară formată din trei psihologi, un neuropsihiatru şi un asistent social şi constau în: consiliere psihologică, psihoterapie individuală, de grup şi de familie.
Programul Centrului: 10-18, de luni până vineri
Adresa Centrului: Spitalul “Grigore Alexandrescu”, telefon: 650.29.38
Coordonator program: Simona Zamfir
Terapia de expresie
	Fundaţia Familia şi Ocrotirea Copilului a iniţiat în cadrul Centrului de zi “Pigmalion” un program de terapie de expresie. Acest program se adresează copiilor aflaţi în situaţie de eşec sau abandon şcolar, copiilor cu risc de abadon familial şi celor aflaţi în conflict cu legea, cu vârste cuprinse între 9 şi 16 ani. Obiectivele acestui tip de terapie sunt, printre altele, creşterea gradului de reintegrare socială a copiilor aflaţi în dificultate, educarea expresivităţii, nuanţarea exprimării verbale şi nonverbale, ameliorarea comportamentului prin determinarea unor stări afective tonice şi de securitate.
Centrul se foloseşte de diferite mijloace pentru atingerea acestor obiective, printre care se numără atelierele de iniţiere şi creaţie artistică (desen, pictură, dans, colaje, teatru, artterapie - muzicoterapie), spectacole, emisiuni TV, radio, sprijin în orientarea profesională, asistenţă socio-educativă. Pentru mai multe informaţii, doritorii se pot adresa direct centrului “Pigmalion” din Str. Pericle Gheorghiu nr.15, sector 5, telefon: 336.63.54, fax: 337.48.63
Persoana de contact: Mona Caraenache
Telefonul Copilului
	Primăria Sectorului 1 a Mun. Bucureşti a înfiinţat o linie telefonică pentru copilul-victimă. Acesta este 222.20.10, iar persoana care răspunde este dna psiholog Mihaela Florea. 
Voluntariat
AVESC   
grup de voluntari care lucreaz' cu copiii str'zii

	Voluntarii [i copiii str'zii sunt dou' categorii interesant de combinat. Aceast' asocia]ie /ncearc' s' g'seasc' metode de lucru cu ace[ti copii ai str'zii. O parte dintre voluntari sunt profesioni[ti cu experien]' acumulat' /n diferite centre, iar al]ii sunt complet noi /n domeniu, f'r' s' aib' vreo idee despre ceea ce ar trebui s' fac'. To]i  doresc s' ajute, dar r'm`ne /ntrebarea: pe ei cine /i ajut'< 
	Oferirea unui cadru /n care s' se /mp'rt'[easc' idei, /mbun't']irea colabor'rii [i a re]elei de la  nivelul de baz' - acestea au fost primele idei care au dus la crearea acestei asocia]ii, AVESC (Asocia]ia Voluntarilor care lucreaz' cu Copiii Str'zii). Astfel, s-a n'scut un grup format at`t din voluntari rom`ni, c`t [i str'ini (englezi, germani, americani, belgieni etc.) care lucreaz' al'turi de ONG-uri care ofer' asisten]' social' copiilor str'zii. La prima reuniune a acestui grup, /n noiembrie 1999 la Casa Deschis', s-a stabilit ca /n fiecare lun' s' aib' loc /nt`lniri /n diferite centre sau sedii ale ONG-urilor, /n cadrul c'rora s' aib' loc schimburi de experien]' [i informa]ii [i coordonare unei serii de activit']i practice. Prin invitarea de speciali[ti care s' sus]in' seminarii grupului, prin discutarea diferitelor metode de lucru, grupul /ncearc' s'-[i eficientizeze munca [i s' asigure o mai bun' rela]ionare /ntre organiza]ii. Fiind un grup independent de orice ONG, de[i /nsumeaz' membri a zece oragniza]ii diferite, se /ncearc' o  comunicare c`t mai bun' /ntre ace[tia. AVESC mai este preocupat' [i de /mbun't']irea tehnicilor de colectare de fonduri [i de informarea privind cadrul legislativ actual. Din dorin]a de a avea rezultate c`t mai substan]iale, s-a lansat un plan de ac]iuni concrete. Primul proiect /n acest sens /l constiutie ini]ierea Zilei Cur']eniei  ce va avea loc pe 22 aprilie sub foma unei competi]ii, zi /n care copii ai str'zii al'turi de lucr'tori sociali vor  s' face curat /ntr-un spa]iu public. Acest lucru va da copiilor un sentiment de implicare pozitiv' /n via]a public' a Bucure[tiului. 
	Grupul este deschis tuturor celor care lucreaz' cu copiii str'zii, chiar dac' persoana este voluntar sau nu. Limbile de lucru ale grupului sunt engleza [i rom`na. Cei interesa]i pot lua leg'tura cu Nils Freundlieb la Casa Deschis' - telefon: 327.40.25, e-mail: @hotmail.com" nilsinami@hotmail.com.

Nils Freundlieb, Casa Deschis'

Evenimente
	Pe data de 23 februarie, Centrul de Informare [i Coordonare privind Protec]ia Copiilor f'r' Ad'post a eliberat primele Legitima]ii provizorii de Identitate. Evenimentul a avut loc /ntr-un cadru festiv, fiind invita]i lucr'tori sociali ai Organiza]iei Salva]i Copiii, doi copii ai str'zii - proaspe]i posesori ai unor astfel de legitima]ii, un reprezentant al Poli]iei Capitalei - Serviciul Prevenire [i unul din partea mass-mediei interna]ionale (CNN). Ulterior, respectiv p`n' la data de 10 martie, au fost eliberate un num'r de 35 de legitima]ii [i ac]iunea continu'. 
	?n zilele de 24-25 februarie, Federa]ia ONG-urilor pentru Protec]ia Copilului a organizat un workshop pentru actorii implica]i /n protec]ia copiilor str'zii din Bucure[ti, /n scopul stabilirii unor priorit']i care s' constituie punctul de plecare /n stabilirea unei strategii guvernamentale pentru asisten]a social' a acestor copii afla]i /n dificultate. Conform agendei de lucru, obiectivele workshop-ului au fost: evaluarea nevoilor de servicii medicale ale copiilor f'r' ad'post, evaluarea serviciilor medicale oferite de c'tre ONG-uri pentru ace[ti copii, delincven]a juvenil' [i copiii str'zii>servicii de prevenire a delincven]ei, precum [i alte nevoi neacoperite ale copiilor str'zii sau insuficient acoperite. 
	?n perioada 8-11 martie a avut loc seminarul de formare interdisciplinar' Justi]ia Minorilor - de la teorie la practic', organizat de Funda]ia Terre des Hommes, Direc]ia general' a Penitenciarelor [i Funda]ia Familia [i Ocrotirea Copilului. Acest seminar a beneficiat de sprijinul reprezentan]ei UNICEF /n Rom`nia  [i al Funda]iei Maurice et Ute Genoyer. Scopul acestei ac]iuni a fost de a favoriza o mai bun' mobilizare social' [i profesional' privind minorii afla]i /n conflict cu legea, dezvoltarea de  reflec]ii de fond la chestiunile privind alternativele la m'surile privative de libertate [i la /nfiin]area unor structuri specializate pentru minori [i punerea la punct a unui plan de ac]iune /n aceast' privin]'.
	ZIUA COPILULUI STR'ZII - ?n luna martie 1998, /n cadrul Forumului Interna]ional al Copiilor Str'zii, organizat la Var[ovia (Polonia) de c'tre Federa]ia Interna]ional' a Comunit']ilor Educative, ce are /n componen]a sa 20 de ]'ri printre care [i Rom`nia, a fost desemnat' data de 21 martie drept Zi Interna]ional' a Copilului Str'zii. Cu aceast' ocazie, anul acesta Radiodifuziunea Rom`n', prin studiourile sale din Bucure[ti, Ia[i, Timi[oara, Tg. Mure[ [i Cluj-Napoca, a mediatizat evenimentul din dorin]a de a sensibiliza opinia public' cu privire la nevoile acestei categorii defavorizate.
	Pe data de 14 aprilie 2000, Organiza]ia Salva]i Copiii-Rom`nia aniverseaz' 10 ani de activitate /n domeniul protec]iei copilului. Prin campaniile na]ionale de informare asupra drepturilor copilului, prin forumurile copilului, publica]ii, /nt`lniri [i ateliere de lucru, organiza]ia [i-a propus s' fac' vocea copilului auzit' [i respectat'.

Laura-Maria B'lu], Centrul de Informare>Coordonare

Poliåia Capitalei – Serviciul Prevenire
MOTTO: Originea noåiunii de violenåã este latineascã. Vis = foråã, deci utilizarea foråei pentru a manifesta superioritatea.
Printre cauzele cel mai des întâlnite care determin' ajungerea copilului în strad' se num'r' cele ce urmeaz':
1. a) Comportamentul parental violent - unul dintre scopurile socio-umane ale familiei este acela de a garanta integritatea dezvolt'rii fiin]ei biologice [i a personalit']ii copilului. Influen]a structurant' a familiei asupra progeniturii este total'. Perturbarea prin conflicte majore a universului familial transform' copilul în victim' [i-i zdruncin' atât echilibrul neuropsihic, cât [i bazele psihomorale ale personalit']ii. Între]inerea celei mai mari înc'rc'turi agresive în societate î[i are originea în victimizarea copiilor în cadrul familiei.
1. b) Brutalizarea fizic' se pare c'  este considerat', mai ales în cadrul familiilor de nivel mediu sau pu]in dezvoltate cultural, ca fiind nu numai permis', dar chiar indicat' pentru ob]inerea unor rezultate educa]ionale bune. De cele mai multe ori, agresorul din familie este mama (apare ca agresor în 80% din cazurile f'r' urme fatale). Când este vorba de cazuri letale, tat'l este agresor în 53% din cazuri. Frecven]a cazurilor de maltratare a copiilor cre[te în func]ie de starea socio-economic' a familiei, de statutul s'u juridic, precum [i de nivelul cultural. 
2. Alcoolismul p'rin]ilor are un rol predominant în cadrul agres'rii copiilor de c'tre ace[tia. Nu trebuie totu[i uitat' nici categoria copiilor “nedori]i” care cap't' semnifica]ia unor du[mani ai libert']ii [i fericirii p'rin]ilor, a c'ror frustrare se manifest' prin violen]'.  Maltratarea copilului poate avea [i un caracter episodic, ea constituind o punere la punct, o sanc]ionare exemplar' a copilului, ca urmare a unui act de nesupunere sau a unei gre[eli banale. Familia cu manifest'ri agresive, numai între membri acesteia, la care coiplul nu particip' ca actor, nu este victim' direct', ci asist' ca spectator la  desc'rc'rile agresive, fie verbale, fie fizice, organizeaz' [i declan[eaz' în structura afectiv' a copilului un comportament agresiv. Brutalizarea fizic' este generatoare de agresivitate la copil, deoarece prin durerea organic' pune în mi[care o reac]ie de ap'rare.
	Agresiunea p'rin]ilor constituie o provocare a agresiunii latente a copilului. A[adar, brutalizarea fizic' sau verbal', prin umilire sau frustrare afectiv' - respingerea copilului - produce un efect dezastruos în formarea personalit']ii.In cele mai multe cazuri, ace[ti copii caut' o compensare în acte de violen]' sau manifestând diverse forme de delincven]' juvenil'.
3. Agresiunea prin abandon: 
a) abandonul total practicat de c'tre mamele prostituate, celibatare, delincvente, divor]ate, concubine sau fetele tinere ce au dat na[tere unui copil în urma unei întâlniri întâmpl'toare;
b) semiabandonul practicat numai de unul dintre p'rin]i prin divor].

		Valen]ele agresive ale divor]ului
	Pe toate scalele factorilor de risc ai traumatiz'rii psihoactive, divor]ul ocup' al doilea loc dup' moartea unei persoane îndr'gite. Dac' partenerii suport' greu divor]ul, copiii devin adev'rate victime, întrucât asupra lor el ac]ioneaz' ca o puternic' [i inexplicabil' agresiune. Copilul este supus, rând pe rând, tensiunilor afective, conflictelor, agresiunilor fizice dintre p'rin]i, exceselor de sentimentalism  sau de r'zbunaredin partea mamei, copilul reprezentându-l pe adversar.
	În general, divor]ul creaz', prin consecin]ele lui, perturbarea mecanismelor de adaptare, ducând la o categorie de distorsiuni în via]a de familie a copilului [i adolescentului, cunoscute sub denumirea de tulbur'ri de comportament: manie, furie, brutalitate, imaturitate afectiv', tendin]a c'tre leg'turi morale dubioase [i periculoase, rela]ii sexuale precoce, viol, rezolvarea conflictelor prin agresivitatea, vagabondaj, fug', prostitu]ie, droguri.
4. Influen]a mass-mediei - violen]a prin imagine. 			Sugestivitatea informa]iei transmis' în scris este mai mic' decât cea transmis' vizual. Dup' 1923, când a avut loc prima transmisie a imaginii la distan]', acest devorator de timp [i spa]ii, televizorul, a acaparat practic sfera comunic'rii în mas'. Prin percep]ia imaginii nu mai tr'ie[ti imaginar agresivitatea, ci în mod real; se comunic' fapte reale sau confec]ionate artistic, ]i se biciuie[te agresivitatea latent' care se treze[te astfel [i  are foarte multe [anse de a se manifesta.
5. Caren]e în activitatea de înv']'mânt:
- nu întotdeauna se respect' planul de [colarizare, ignorând copiii afla]i în situa]ie de abandon [colar;
- sc'derea autorit']ii corpului profesoral [i dezinteresul manifestat în cazul recuper'rii copiilor problem';
- caren]ele în participarea [colii la organizarea timpului liber [i a activit']ii extra[colare;
- lipsa educa]iei juridice [i de preg'tire antiinfrac]ional' în [colile de toate gradele.

	  Cu circa 50 de ani în urm', violen]a str'zii, a unor grupuri îndep'rtate, r'mânea exterioar'. În zilele noastre, în nenum'rate cazuri, violen]a p'trunde în case în cele mai intime momente ale familiei, îmbr'când forme vizuale, cu am'nunte terifiante, se insinueaz' în minte, în suflet, în con[tiin]'.

Legislaåie
O.G. nr.192>1999 privind înfiin]area Agen]iei Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului [i reorganizarea activit']ilor de protec]ie a copilului - publicat' în Monitorul Oficial nr. 599 din 8 decembrie 1999
Agen]ia Na]ional' pentru Protec]ia Drepturilor Copilului este organism de specialitate al administra]iei publice centrale, cu personalitate juridic', aflat în subordinea Guvernului.
Structura agen]iei
Agen]ia este condus' de un pre[edinte [i un  vicepre[edinte, numi]i prin decizia primului ministru.
In structura agen]iei func]ioneaz' un secretar general.
Agen]ia este sprijinit' în activit']ile sale de un consiliu de administra]ie, în problemele care privesc cooperarea, potrivit domeniului s'u de activitate, cu ministerele [i cu organe de specialitate ale administra]iei publice locale.
Pre[edintele agen]iei are calitatea de ordonator de credite.
In structura agen]iei [i în subordinea direct' a pre[edintelui se organizeaz' [i func]ioneaz' corpul de control al activit']ilor de protec]ie [i promovare a drepturilor  copilului. 
Agen]ia are dreptul s' solicite informa]ii [i documente de la orice persoan' juridic', public' sau privat' ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competen]', acesta având obliga]ia de a le pune la dispozi]ia personalului agen]iei, în termen de 15 zile calendaristice de la data solicit'rii.
Programele de interes na]ional pe care le poate finan]a sau cofinan]a Agen]ia se aprob' prin hot'râre de Guvern, pe baza fundament'rilor elaborate de agen]ie, care vor cuprinde activit']ile necesare [i indicatorii de performan]' pentru aplicarea acestora.
Agen]ia preia prin transfer personalul Departamentului pentru Protec]ia Copilului, precum [i personalul cu atribu]ii în domeniul protec]iei speciale a copiilor cu handicap din cadrul aparatului central al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap [i, dup' caz, de la Ministerul S'n't']ii [i Ministerul Educa]iei Na]ionale.

O.G. nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asocia]ii [i funda]ii, publicat' în Monitorul Oficial al României nr.39 din 31 ianuarie 2000
Art. 1 prevede c' “ persoanele fizice  [i persoanele juridice care urm'resc desf'[urarea unor activit']i în interes general sau în interesul unor colectivit']i locale ori, dup' caz, în interesul lor  personal nepatrimonial pot constitui  asocia]ii ori funda]ii în condi]iile prezentei ordonan]e “.  In continuare se precizeaz' c'  asocia]iile [i funda]iile astfel constituite sunt persoane juridice de drept privat f'r' scop patrimonial. Partidele politice, sindicatele [i cultele religioase nu intr' sub inciden]a prezentei ordonan]e.
	Aceast' ordonan]' intr' în vigoare în termen de 3 luni de la data public'rii în M.O., Partea I.
	Asocia]iile [i funda]iile constituite pân' la data intr'rii în vigoare a prezentei ordonan]e, în condi]iile Legii nr. 21>1924 î[i p'streaz' personalitatea juridic' [i, de la data intr'rii în vigoare a prezentei ordonan]e, li se va aplica regimul juridic al federa]iilor prev'zut de aceasta din urm'.
	Persoanele juridice de utilitate public' – asocia]ii, funda]ii sau alte organiza]ii de acest fel - înfiin]ate prin legi, ordonan]e, decrete-lege, hot'râri ale Guvernului  sau prin orice acte de drept public nu intr' sub inciden]a prevederilor prezentei ordonan]e, ci r'mân supuse reglement'rilor speciale care stau la baza înfiin]'rii [i func]ion'rii lor.
	La data intr'rii în vigoare a prezentei ordonan]e se abrog' Legea nr. 21>1924 pentru persoanele juridice, cu modific'rile ulterioare, precum [i orice alte dispozi]ii contrare.

O. G. nr. 54 privind finan]area din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigur'ri sociale de s'n'tate [i din bugetele locale a unor activit']i [i programe în domeniul s'n't']ii publice, desf'[urate de organiza]ii neguvernamentale
Ministerul S'n't']ii, ministerele cu re]ea sanitar' proprie, casele de asigur'ri de s'n'tate jude]ene [i a mun. Bucure[ti, Casa Asigur'rilor de S'n'tate a Ap'r'rii, Ordinii Publice, Siguran]ei Na]ionale [i Autorit']ii Judec'tore[ti, Casa Asigur'rilor de S'n'tate a Transporturilor, organele administra]iei publice locale [i alte institu]ii publice cu atribu]ii în domeniul finan]'rii s'n't']ii pot realiza [i cofinan]a activit']i [i programe de s'n'tate public' împreun' cu organiza]ii neguvernamentale sau cu alte persoane juridice care au în obiectul lor de activitate furnizarea de servicii de s'n'tate public'. 

Valentina Cotorogea, Centrul de Informare>Coordonare

Colectiv redac]ional: Doina Cr`nga[u, Valentina Cotorogea, Laura-Maria B'lu]
Tehnoredactare computerizat' [i traduceri: Laura-Maria B'lu]
Pentru informa]ii [i sugestii ne pute]i contacta la adresa din antet.

