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VOCEA COPIILOR DIN REPUBLICA
MOLDOVA A FOST EXPRIMATĂ, LA
GENEVA, LA SEDIUL COMITETULUI
ONU PENTRU DREPTURILE
COPILULUI. Daniela Gancear, unul
dintre cei 20 de co-autori ai
Raportului Copiilor din Moldova, a
formulat propuneri de îmbunătăţire a
procesului de raportare asupra
Convenţiei privind Drepturile
Copilului.
6 MII DE MANUALE PENTRU
PĂRINŢI ŞI GHIDURI PENTRU
PROFESIONIŞTI: răspuns
transfrontalier la fenomenul copiilor
rămaşi singuri acasă în Republica
Moldova şi România.
RFI: MIGRANŢII STABILIŢI ÎN
FRANŢA VOR AVEA UN GHID DE
COMUNICARE, ELABORAT LA
CHIŞINĂU. O carte, scrisă în
Republica Moldova, pentru părinţii
care pleacă la muncă în străinătate,
va fi tradusă şi adaptată în limba
franceză, pentru a fi folosită ca
resursă de comunicare între părinţii
emigranţi din Franţa şi copiii lor care
au rămas acasă în ţările de origine,
părinţi şi copii de naţionalitate
română, bulgară, ucraineană,
nigeriană sau marocană.
ATELIERUL VIDEO „ONE MINUTES
JUNIOR”
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La atelierul de la Geneva, consacrat extinderii participării copiilor la procesul de raportare în domeniul
drepturilor copilului, Republica Moldova a fost reprezentată de Daniela Gancear, unul dintre co-autorii
Primului Raport al Copiilor privind Drepturile Copilului în Moldova, şi Cezar Gavriliuc, Preşedintele
Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova.

Vocea copiilor din Republica Moldova a fost
exprimată, la Geneva, la sediul Comitetului
ONU pentru Drepturile Copilului
Vocea copiilor din Moldova despre propria implicare în monitorizarea
Convenţiei privind Drepturile Copilului a fost exprimată, în aceste
zile, la Geneva, la un atelier de lucru, de către unul dintre copiii care
a participat la elaborarea Primului Raport al Copiilor din Moldova
privind Drepturile Copilului.

D

aniela Gancear, unul dintre cei 20 de co-autori ai Raportului Copiilor din
Moldova, a formulat propuneri de îmbunătăţire a procesului de raportare
asupra Convenţiei privind Drepturile Copilului, în atelierul organizat la 25 şi
26 septembrie 2009, la sediul Comitetului pentru Drepturile Copilului de la
Geneva.
„Mă bucur că am avut posibilitatea să particip la şedinţe de acest rang şi m-a impresionat faptul
că am reuşit să atragem atenţia asupra unor detalii importante pentru noi – starea de spirit şi
emoţiile pe care le trăim – atunci când vorbim despre drepturile noastre în faţa Comitetului
pentru Drepturile Copilului”, spune Daniela Gancear.
Preşedintele Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, Cezar
Gavriliuc, care a vorbit în acest atelier despre experienţa de implicare a copiilor din Moldova în
monitorizarea propriilor drepturi, a remarcat, întors la Chişinău, că „membrii Comitetului au fost
acum mai deschişi ca de obicei să exploreze opiniile copiilor”.
În timpul sesiunilor de la Geneva, copiii reprezentând toate părţile lumii: Bangladesh, Hong
Kong (China), Kenya, Republica Moldova, Peru şi Ţara Galilor (Marea Britanie), au formulat
propuneri pentru îmbunătăţirea modului în care Comitetul de la Geneva examinează Rapoartele
statelor despre respectarea Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului, ajunsă în acest an la
cea de-a 20-a aniversare de la adoptare.
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În opinia copiilor, ei au nevoie de o atmosferă mai puţin încordată, de o atitudine prietenoasă,
mai puţină solemnitate şi de prezentarea raportului şi organizarea discuţiilor în limba maternă.
Atelierul de la Geneva, care a urmat primei reuniuni de la Londra, din aprilie 2009, a fost
organizat de Alianţa pentru Drepturile Copilului din Anglia (www.care.org.uk) şi Grupul ONGurilor pentru Convenţia ONU privind Drepturile Copilului (www.childrightsnet.org) şi a fost
consacrat îmbunătăţirii participării copiilor în procesul de raportare asupra Convenţiei privind
Drepturile Copilului. Unul dintre subiectele atelierului din septembrie a fost consacrat elaborării
a două ghiduri – primul adresat copiilor şi al doilea destinat organizaţiilor non-guvernamentale –
pentru a valorifica experienţa copiilor şi ONG-urilor în raportarea asupra Convenţiei privind
Drepturile Copilului.

6 mii de manuale pentru părinţi şi ghiduri
pentru profesionişti: răspuns transfrontalier
la fenomenul copiilor rămaşi singuri acasă
în Republica Moldova şi România
6 000 de manuale şi ghiduri distribuite şi 75 de profesionişti instruiţi
sunt câteva dintre beneficiile aduse copiilor rămaşi singuri acasă,
părinţilor care pleacă la muncă în străinătate şi specialiştilor care
lucrează cu copiii migranţilor din Republica Moldova şi România.

E

forturile aparţin celor doi parteneri-cheie în domeniul
protecţiei drepturilor copiilor singuri acasă din Republica
Moldova şi România – Centrul de Informare şi Documentare
privind Drepturile Copilului (CIDDC) şi Asociaţia „Alternative
Sociale” (AAS), şi au fost realizate în cadrul proiectului
„Colaborare transfrontalieră inter-instituţională pentru
protecţia drepturilor copiilor singuri acasă”.
Această iniţiativă comună a promovat, între septembrie 2008 şi septembrie
2009, o abordare la nivel transfrontalier a fenomenului copiilor rămaşi
singuri acasă şi a creat primul pachet transfrontalier de resurse în domeniu:
3 000 de manuale pentru profesionişti, 3 000 ghiduri pentru părinţi, 6 000
pliante şi 1 500 afişe. Acestea au fost distribuite serviciilor raionale de
asistenţă socială şi protecţie a familiei, direcţiilor de învăţământ, centrelor
comunitare şi centrelor de resurse pentru tineri din raioanele Călăraşi,
Teleneşti şi Făleşti şi, respectiv, direcţiilor generale de asistenţă socială şi
protecţie a copilului, inspectoratelor şcolare judeţene, inspectoratelor de
poliţie judeţene din judeţele Iaşi, Botoşani şi Vaslui.

„MANUALUL
PENTRU
PROFESIONIŞTII
care lucrează cu
copiii rămaşi singuri
acasă ca urmare a
plecării părinţilor la
muncă în
străinătate” poate fi
descărcat de la
adresa:
http://singuracasa.r
o/_images/img_asist
enta_sociala/manual
.pdf
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Preşedintele Centrului de Informare şi Documentare privind Drepturile
Copilului din Republica Moldova, Cezar Gavriliuc afirmă: "În Republica
Moldova, situaţia este şi mai gravă decât in România, datorită, în primul
rând, faptului că foarte mulţi părinţi pleacă din ţară şi nu se pot întoarce
pe o perioadă mai lungă de timp. Dar, ca şi cifre oficiale, putem spune că,
în jur de 110 mii de copii au cel puţin un părinte plecat la munca peste
hotare. În comunităţile noastre în care lucrăm, profesorii noştri
raportează, de obicei, o cifră mult mai mare, cel puţin o treime din copiii
din Republica Moldova."
Pe lângă obţinerea unui pachet transfrontalier de resurse comune
constând în manuale pentru profesionişti, ghiduri pentru părinţi şi pliante
informative, proiectul a contribuit la consolidarea capacităţii
profesioniştilor din Republica Moldova şi România din domeniul protecţiei
copiilor care au părinţi la muncă în străinătate, prin organizarea a două
întâlniri de lucru cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi prin
instruirea celor 75 de profesionişti pe parcursul a patru seminare, axate
pe schimb de informaţii şi bune practici şi pe utilizarea pachetului
transfrontalier de resurse pentru copiii singuri acasă.
Resursele create şi distribuite în Republica Moldova şi România valorifică
resursele elaborate de Centrul de Informare şi Documentare privind
Drepturile Copilului: „COPILUL MEU E SINGUR ACASĂ. Carte pentru
părinţii care pleacă la muncă în străinătate” şi „GHID PENTRU
PROFESIONIŞTI care lucrează cu copiii migranţilor”.

Cartea „GHID PENTRU
PĂRINŢII care pleacă
la muncă în
străinătate” poate fi
descărcată de la
adresa:
http://www.alternative
sociale.ro/_images/ser
vicii_sociale/ghid.pdf

Proiectul „Colaborare transfrontalieră interinstituţională pentru protecţia drepturilor copiilor
singuri acasă” a fost finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul de
Vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006.
Un reportaj video cu acest subiect poate fi vizionat la adresa
http://telem.telem.ro/telem/index.php?option=com_
content&task=view&id=19765&Itemid=130
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RADIO FRANCE INTERNATIONAL:
Migranţii stabiliţi în Franţa vor avea un
ghid de comunicare, elaborat la Chişinău
O carte, scrisă în Republica Moldova, pentru părinţii care pleacă la
muncă în străinătate, va fi tradusă şi adaptată în limba franceză,
pentru a fi folosită ca resursă de comunicare între părinţii emigranţi
din Franţa şi copiii lor care au rămas acasă în ţările de origine, părinţi
şi copii de naţionalitate română, bulgară, ucraineană, nigeriană sau
marocană, anunţă Radio France International, într-o corespondenţă
de la Chişinău, semnată de Ilona Spătaru.
Această iniţiativă rezultă dintr-un parteneriat al Centrului de
Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Republica
Moldova (www.childrights.md) şi al Asociaţiei franceze ALC
(www.association-alc.org), ce lucrează cu persoane în dificultate şi
situaţii de risc. Anunţul a fost făcut, la Chişinău, la 30 august 2009,
cu ocazia primei reuniuni a echipelor din Republica Moldova şi
Franţa, care au lansat proiectul „Sprijin pentru copiii şi părinţii
afectaţi de migraţie”.

E

ditarea în franceză a resursei „COPILUL MEU E
SINGUR ACASĂ. Carte pentru părinţii care pleacă la
muncă în străinătate” este una dintre activităţile acestui
proiect de 18 luni, susţinut de Comisia Europeană şi
Naţiunile Unite, care îşi propune să analizeze efectele
migraţiei părinţilor asupra copiilor şi să efectueze acţiuni
de sensibilizare şi formare pe plan social şi educativ,
adresate copiilor din Moldova şi părinţilor lor migranţi din
Franţa. De asemenea, în cadrul acestei iniţiative, care se
desfăşoară pe plan global cu genericul „Migraţiune pentru
dezvoltare”, va fi creată o nouă resursă, adresată deja
îngrijitorilor copiilor rămaşi acasă fără părinţi, ca urmare a
migraţiei.
În prefaţă, Marina Boboc, o femeie care acum 12 ani şi-a părăsit fetiţa de numai 2 ani, Cristina,
pentru a merge la lucru în Turcia, scrie că dacă ar fi să se reîntoarcă în timp, multe lucruri le-ar
face altfel. Ar face mai puţin dureroasă despărţirea, ar vorbi mai des la telefon cu fata, i-ar
spune mai degrabă un adevăr dur, decât o minciună alinătoare. Marina a plecat când fetiţa
dormea şi a putut suna acasă doar peste trei luni. Şi mama şi fiica plângeau în hohote la
telefon, prima nu putea vorbi de emoţii, iar cealaltă ţipa cât o ţinea gura doar un cuvânt pe care
atunci îl ştia – mama. Acum Cristina are 14 ani şi parcă s-a mai obişnuit cu despărţirea. Ea
locuieşte la Călăraşi, iar mama sa la Istambul.
Sute de mii de familii din Republica Moldova trăiesc istorii asemănătoare. Pentru a le ajuta să
depăşească mai uşor situaţia în care s-au pomenit, Centrul de Informare şi Documentare
privind Drepturile Copilului şi Asociaţia franceză ALC au lansat un proiect „Sprijin pentru copiii şi
părinţii afectaţi de migraţie”, din care a rezultat şi cartea pe care o prezentăm.
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Iată ce spune la RFI, Cezar Gavriliuc, Preşedintele Centrului de Informare şi Documentare
privind Drepturile Copilului (CIDDC). „Cartea „Copilul meu e singur acasă” explică de ce într-o
relaţie la distanţă vorbele sunt la fel de importante ca şi coletele, afirmă Cezar Gavriliuc.
„În Franţa întâlnim de mai mult timp părinţi moldoveni care au nevoie de ajutor. Iar această
iniţiativă este prima care creează o comunicare directă între părinţii si copiii afectaţi de migraţie,
oferindu-le soluţii pe mai multe planuri”, a declarat la Chişinău, Directorul Asociaţiei franceze
ALC, Patrick Hauvuy.
Unul dintre co-autorii cărţii „Copilul meu e singur acasă”, Igor Guzun, conduce o agenţie care
ajută oamenii şi instituţiile să găsească soluţii de comunicare. L-am întrebat cum a fost adunat
materialul pentru lucrare. „Am pus în această carte vorbele, ideile, problemele şi soluţiile
părinţilor din Moldova. În această carte nu am inventat nimic, pentru că realitatea este mai
spectaculoasă şi mai dramatică decât ceea ce putem inventa”.
În Rusia, Italia, Spania, Portugalia, Franţa sau Turcia, oamenii din Moldova au plecat şi
continuă să plece în căutarea unei vieţi mai bune. Copiii lor cresc în familii incomplete, cu
cineva dintre rude, prieteni, ori vecini.
Nastea are 11 ani şi este din Drochia, ea nu şi-a văzut tatăl de multă vreme. Mama lucrează în
fiecare zi, iar fetei îi vine greu să se descurce cu şcoala şi gospodăria. Ca să înveţe să se
lămurească mai bine în toate, Nastea s-a înscris la Centrul „Căldura Casei”, o instituţie care
ajută copii aflaţi în situaţii de risc. Nastea spune că la centru educatorii le citesc mult, dar nu
numai din manuale de şcoală, ci din unele de viaţă.
Editarea în franceză a cărţii” Copilul meu e singur acasă” este doar una din activităţile
proiectului „Sprijin pentru copiii şi părinţii afectaţi de migraţie”, realizat de Centrul de Informare si
Documentare privind Drepturile Copilului şi Asociaţia franceză ALC. Experţii vor elabora o nouă
carte, de această dată adresată îngrijitorilor copiilor rămaşi acasă fără părinţi.
Resursa „Copilul meu e singur acasă”, care va fi tradusă în franceză, este un produs comun
CIDDC & „URMA ta” şi poate fi descărcată de la adresa:
http://www.childrights.md/ro/publications/copilul_meu_singur_acasa.pdf

Subiectul audio RFI poate fi ascultat integral la: http://www.rfi.ro/fapt_divers/Migrantiistabiliti-in-Franta-vor-avea-un-ghid-de-comunicare-elaborat-la-Chisinau.html
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Atelierul Video „One Minutes Junior”
Pentru a doua oară în istoria sa, atelierul „One Minutes Jr.” a ajuns în Republica
Moldova, de data aceasta fiind găzduit la un internat pentru copii
Atelierul Video „One Minutes Junior” a devenit celebru
printre copiii din ţările din Europa, Balcani şi
Comunitatea Statelor Independente pentru faptul că
promovează vocile copiilor, aducându-le în atenţia
maturilor care iau decizii. În cadrul acestei iniţiative,
copiii produc singuri filmuleţe, cu durata de 1 minut,
pe temele care îi preocupă.
© UNICEF / Chris
Schuepp / 2009
Trei dintre participanţii la
atelierul One Minutes Jr.
Video, desfăşurat în
Moldova.

Prin intermediul acestor filme, participanţii vorbesc
despre problemele care îi afectează, despre lucrurile pe
care vor să le schimbe la ei în familie, şcoală, comunitate.
Copiii învaţă să scrie scenarii, să filmeze şi să editeze
propriile lor producţii care, ulterior, sunt arătate
oamenilor maturi atât din ţară, cât şi dincolo de hotare, cu scopul de a schimba viaţa
lor în bine.
De data aceasta, echipa „One Minutes Jr.” s-a aflat o săptămână în oraşul Străşeni, situat la 20
de kilometri vest de Chişinău, la internatul din localitate, unde trăiesc şi învaţă circa 350 de
copii, în clasele 1-9. Un grup de 21 de fete şi băieţi s-a adunat la prima sesiune a atelierului
audio-vizual, pentru a-şi mărturisi propriile istorii. Ei au avut sarcina să-şi scrie, să filmeze şi să
editeze filmele „One Minutes Jr.”, cu durata de exact 60 de secunde fiecare. Toţi au mărturisit
diferite istorii, fiecare având o explicaţie aparte.
Odată produse, filmele vor fi utilizate de UNICEF Moldova pentru a informa publicul despre
problemele şi visele copiilor care trăiesc în instituţii de tipul celei de la Străşeni. În acest scop,
producţiile video ale copiilor vor fi demonstrate în cadrul unei conferinţe regionale, care va avea
loc în noiembrie curent, la Chişinău. La fel ca şi în cazul atelierului „One Minutes Jr.”, la care au
participat copii din instituţii în Asia Centrală, aceste filmuleţe vor deveni instrumente importante,
menite să asigure faptul ca opiniile copiilor să facă parte din procesul decizional.
La sfârşit, filmele au fost traduse în engleză, pentru a fi mediatizate pe plan internaţional şi
plasate pe Internet. După runda de introducere, trainerii au demonstrat micilor participanţi
filmele produse de semenii lor din Kyrgyzstan şi Ucraina. Apoi a sosit momentul ca participanţii
să prezinte experţilor propriile lor istorii.
Una dintre participantele atelierului, Doina, o adolescentă în vârstă de 16 ani, ne-a mărturisit ce
vrea să filmeze. A spus că ar vrea să ajungă pe Jupiter. Şi să sară de acolo. Acest lucru ne-a
îngrijorat, aşa că continuam să-i punem întrebări. Doina refuză să dea detalii, dar a spus că o
să le înşire pe hârtie. Am aflat apoi că tatăl ei adoptiv o bate pe Doina şi pe mama ei, care, în
urmă cu o săptămână, a încercat să-şi pună capăt zilelor. Iar acum Doina este cea care vrea să
sară. Împreună am alcătuit un plan cum să filmăm istoria fetei, fără să zburăm pe Jupiter. În
acelaşi timp, ne gândeam cum să facem în aşa fel încât Doina să nu mai fie preocupată de
astfel de gânduri şi să depăşească sentimentele negative care o domină.
Chris Schuepp – Moldova – 7 Septembrie 2009
www.unicef.md
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