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Activitati desfasurate in cadrul SA7.4 "Protectia copiilor din comunitatile
marginalizate" - Workshop-uri si campanii de promovare a incluziunii sociale, in
perioada 01.02.2019 - 30.04.2019, proiect: Incluziune sociala prin interventii
integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/ 101899
In
perioada
11.04.2019
–
14.04.2019,
s-a
organizat
workshopul cu tema "Protectia
copiilor
din
comunitatile
marginalizate", fiind o completare a
atelierului 1.
La acest atelier au participat 5
persoane.
Workshopul pe aceasta tema a vizat
cunoasterea de catre participanti: a
facilitatilor de ordin structural ce
trebuie
acordate
copiilor
si
persoanelor minore, a drepturilor de
care ar trebui sa se bucure
persoanele
minore
conform
legislatiei nationale aplicabile si a
atitudinilor
si
regulilor
de
comportament corecte ce trebuie manifestate in relationarea cu un copil.
Workshopul a avut 4 sectiuni de program in care persoanele din grupul tinta au prezentat situatii
concrete pe care le-au trait impreuna cu copiii lor in societate cum ar fi incalcarea dreptului la
educatie prin refuzul unui profesor sa primeasca la clasa un copil de etnie roma sau cu o situatie
materiala precara sau prin refuzul unor parinti de a accepta ca proprii lor copii sa aiba contact cu un
copil cu dizabilitati, cu o anumita etnie sau situatie materiala etc.
Membrii grupului tinta prezenti la workshop impreuna cu trainerii au identificat directii strategice
ale politicilor sociale in favoarea protejarii drepturilor copiilor si anume:
a. Accesibilitatea la toate resursele de informare si comunicare;
b. Participarea la viata educationala si sociala;
c. Egalitatea la sansa, educatie si recompensa;
d. Protectia si securitatea psihica, emotionala si fizica;
e. Accesul complet la procesul educational;
f. Protectia sociala si culturala;
g. Sanatatea si accesul la servicii medicale fara discriminare.

In cadrul workshopului au fost abordate cu precadere 6 mari capitole:
Ce este egalitatea de sanse a copiilor?
Ce trebuie sa stii despre drepturile copiilor?
Prncipalele institutii care se ocupa de respectarea drepturilor copiilor
Discriminarea si respectarea drepturilor copiilor
Situatii concrete de incalcare a drepturilor copilului
Legislatie in vigoare ce protejeaja drepturilor copilului
Expertul animator grup tinta a facilitat comunicarea intre membrii grupului tinta si furnizorul de
servicii externalizate; a mobilizat si asigurat prezenta membrilor grupului tinta la workshopul cu
tema 4; a oferit informatii complete cu privire la desfasurarea workshopului.

