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Iar lumea eşti tu.

Sărăcia naşte violenţă. La fel şi excluziunea socială. 
Dar cea mai multă violenţă se naşte chiar din 
violenţă. Violenţa se învârte în cercul vicios al sără-
ciei. În România 48,5% dintre copii se află în risc de 
sărăcie şi deprivare materială,  în timp ce 34,1 % se 
află în stare de deprivare materială severă. Cel 
puţin 1 milion şi jumătate de copii din 
România sunt expuşi direct la un mediu 
degradant şi violent. 

Oficial, în 2016 au fost raportate 14.323 de 
cazuri de abuz, neglijare şi exploatare  a 
copiilor, cu peste 700 de cazuri mai mult 
decât în 2015.
 
90% dintre cazurile de violenţă asupra 
copiilor se petrec în familie. 
Conform Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Copilului, în România, în fiecare oră, doi copii sunt 
victime ale unei forme de violenţă raportate autori-
tăţilor. Cele mai multe violenţe însă, cele tăcute, care 
lasă răni deschise toată viaţa, se întâmplă în spatele 
uşilor închise şi nu apar niciodată în statisticile naţio-
nale. Violenţa în familie este încă un non-subiect 
pentru societatea românească. Pentru că este 
tolerată, pentru că adesea nici măcar nu trece drept 
o formă de violenţă.

Fiecare cifră oficială ascunde realitatea a alte 
sute de cazuri neraportate. Şi asta pentru că 
trăim într-o societate în care corecţiile fizice sunt 
considerate o formă de educaţie, în care ce se 
întâmplă în familie rămâne în familie şi foarte rar 
martorii violenţelor domestice se simt datori să 
intervină, o societate în care neglijarea nu este 
recunoscută ca formă de violenţă.

Fundaţia World Vision a aderat la campania 
mondială de luptă împotriva violenţei asupra 
copiilor – End  Violence  Against Children - care se 
va desfăşura în peste 80 de ţări din lume: România va 
avea un rol special în regiune; în următorii cinci ani va 
fi un laborator social de teste şi soluţii de luptă 
împotriva violenţei asupra copiilor, în care se vor 
pilota programe inovative evaluate de comisii 
internaţionale şi apoi replicate la nivel mondial. 

În România: 
cel puţin 1,5 mil. 
de copii sunt expuşi
direct la un mediu 
degradant şi violent.
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World Vision România este o fundaţie creştină care 
pune în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. 

Suntem parte din marea familie World Vision 
International, prezentă în aproape 100 de ţări din 
întreaga lume. 

Inspiraţi de valorile creştine, lucrăm cu persoanele 
cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, 
rasă, etnie sau gen. 

Din 1990, de când ne-am început activitatea în 
România, am sprijinit peste 500.000 de copii şi adulţi, 
în 400 de comunităţi din 8 judeţe. 

Noi credem în dreptul copiilor la şanse egale şi de 
aceea în localităţile rurale în care suntem prezenţi 
desfăşurăm programe de dezvoltare comunitară pe 
termen lung, cu accent pe educaţie şi reducerea 
abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, 
agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi 
creştin. 

Totodată, desfăşurăm programe de advocacy prin 
care milităm pentru respectarea drepturilor copiilor, 
precum şi programe de intervenţie umanitară de 
urgenţă prin care pregătim comunităţile pentru 
catastrofe naturale şi le sprijinim în momentul în 
care se confruntă cu astfel de probleme. 

Prin tot ceea ce facem ne propunem un singur lucru 
– să le asigurăm copiilor, în special celor mai 
vulnerabili, şansa de a-şi dezvolta potenţialul şi de a 
porni pe drumul spre o viaţă demnă.

    Eforturile Fundaţiei sunt susţinute de copii şi tineri 
care nu sunt doar beneficiari ai activităţilor, ci sunt 
implicaţi activ pentru că  World Vision România susţine şi 
crede în potenţialul acestora    , adaugă tinerii din Consi-
liul Consultativ al Copiilor. 

World Vision România 

Pentru World Vision România a-i asculta pe copii nu este un eveniment, ci o parte 
firească din modul în care construim împreună comunităţi mai puternice. În urmă 
cu aproape 5 ani, am pornit alături de tineri un demers cu care ne mândrim – 
Consiliul Consultativ al Copiilor. Prin întâlniri periodice cu Consiliul Director al 
Fundaţiei, acest grup contribuie la o mai bună înţelegere a fenomenelor cu care se 
întâlnesc copiii din mediul rural şi la planificarea direcţiilor strategice ale fundaţiei. 

Tinerii sunt copii din mediul rural care, zi de zi, întâlnesc dramele unor copii pentru 
care abuzul, în toate formele sale, persistă. Copii pentru care dreptul la o familie, la 
educaţie, la opinie este reprimat de condiţiile dificile de trai, de neajunsurile 
părinţilor şi de neputinţa unei comunităţi care a uitat să asculte vocea şi opiniile lor. 

În toate demersurile noastre, noi, cei de la Fundaţia World Vision România, le 
asigurăm un cadru propice pentru a-şi face auzită vocea. Iar acum, când am aderat la 
campania mondială de luptă împotriva violenţei asupra copiilor – End Violence 
Against Children – Consiliul Consultativ al Copiilor a decis să ne susţină activ în 
acest demers. 

Avem convingerea că aceşti tineri privesc cu responsabilitate realitatea lumii 
contemporane, înţeleg problemele copiilor din comunităţile mici şi, cu sprijinul lor, 
vom putea înţelege mai bine fenomenul şi vom putea găsi soluţii împotriva acestei 
violenţe.

Vă invit să citiţi cu atenţie cercetarea făcută de o mână de tineri din Negreşti, să 
vedeţi ce soluţii simple şi la îndemâna tuturor găsesc aceştia, dar şi activităţile 
gândite de alţi reprezentanţi din Consiliul Consultaiv al Copiilor pentru colegii lor, 
activităţi ce se pot replica în orice şcoală, în orice comunitate, cu un efort minim, 
însă cu efecte pozitive asupra copiilor noştri.

Mesaj din partea 
                  Directorului Naţional

Daniela Buzducea
Director Naţional

„

” 
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Membrii Consiliului Consultativ 
al Copiilor 2017-2019 

Avarvari Vlăduţ-Marian - 17 ani, elev la Colegiul Naţional “Grigore Moisil” 
                                                                                     Urziceni, judeţul Ialomiţa 

Sandu Andreea -Teodora -14 ani, elevă la Şcoală Gimnazială Dridu - Dridu, 
                                                                                                      judeţul Ialomiţa 

Fodorica Valentina Teodora - 15 ani, elevă la Colegiul Naţional ,,Alexandru 
                                                         Lahovari” Râmnicu Vâlcea - Ioneşti, judeţul Vâlcea

„Din punctul meu de vedere, CCC reprezintă cea mai mare oportunitate pentru un adolescent, care, deşi nu îşi cunoaşte bine drumul, 
vrea să aibă parte de cele mai frumoase emoţii, de cele mai multe relaţii de prietenie cu persoane care îşi doresc aceleaşi lucruri şi vor 
să clădim ceva aparte pentru viitor. Totodată, consider că, prin CCC, noi putem să fim vocea celor neauziţi, deoarece avem această 
şansă şi o putem fructifica, ajutându-i pe ceilalţi, prin noi.” 

„Pentru mine CCC înseamnă o adevărată provocare. Pe lângă faptul că îmi ajut ţară să se dezvolte într-un mod frumos şi să treacă 
peste anumite probleme, îmi îmbogăţesc cunoştinţele şi mă stimulează să progresez. De asemenea, este uimitor să ştim faptul că în 
spatele nostru, al CCC, sunt atâţia copii care contează pe noi că vom schimba ceva, pentru un viitor mai bun. Mă bucur că am avut 
oportunitatea să fac parte din acest grup şi să cunosc atât de mulţi oameni minunaţi.” 

„Pentru mine CCC, pe lângă faptul că este un grup care ajută, într-o anumită măsură, la ameliorarea problemelor din România, este o 
familie. O famile în care fiecare are un caracter diferit, dar ne leagă voinţa de a ajuta!” 

Popa Nicoleta - 15 ani, elevă la Şcoala Gimnazială Dezrobiţi - Dezrobiţi, udeţul âlceaj V

„Pentru mine CCC reprezintă un mod de a ajuta alte persoane, de a putea face o schimbare şi de a mă afirmă în acelaşi timp, 
maturizându-mă şi totdeodată o oportunitate de a evolua personal, ieşind din zona de confort.” 

Bobai  Rebecca Vasilic  ţă ă - 15 ani, Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan Velovan" 
                                                                                         Cernăteşti, udeţul Doljj

„CCC şi implicarea în activităţile ce au survenit odată cu acesta reprezintă, pentru mine, dăruire şi responsabilitate. Pe 
de o parte, dăruire pentru că trebuie să faci totul din propria iniţiativă şi ca totul să iasă cum ţi-ai dorit ai nevoie de 
implicare. Pe de altă parte, responsabilitate deoarece fiecare membru CCC reprezintă vocea copiilor şi tinerilor din 
judeţul său şi, totodată, eşti şi persoana care trebuie să le asculte problemele şi nemulţumirile în context social şi 
familial şi să încerce să găsească soluţii convenabile.” 

Enea Adrian-Ionuţ - 15 ani, elev la Colegiul "Ştefan Odobleja" Craiova - Cleanov, 
                                                                                                             judeţul Dolj 

„Nu numai că CCC este o oportunitate de a schimba ceva în comunitatea mea, dar este şi un privilegiu de a-mi susţine părerile, 
propunerile şi gândurile cu un grup care are interese comune cu ale mele. Este foarte plăcut să aud părerile a diferite persoane din 
anumite zone ale ţării, cu diferite mentalităţi, opinii şi gânduri, care vor să schimbe ceva la fel ca mine. CCC este unul din cele mai 
bune lucruri care mi s-au întâmplat.” 

Gavriluţă Andreea - Alexandra - 15 ani, elevă la Şcoala Gimnazială „Nicolae 
                                                                        Ciubotaru"  Vultureşti, judeţul Vaslui 

„Pentru mine CCC reprezintă o oportunitate de a reprezenta vocea copiilor, de a remedia unele probleme din 
comunitatea mea, de a învaţă lucruri noi, de a mă dezvolta pe plan personal şi de a lega numeroase prietenii cu 
persoane minunate.” 

Harbuzariu Giorgiana- Florentina - 16 ani, elevă la Liceul Tehnologic “Nicolae 
                                                                         Iorga” Negreşti - Todireşti, Judeţul Vaslui 

„Pentru mine CCC înseamnă modul în care reprezint vocea unor copii, cunoaşterea şi învăţarea unor lucruri noi ce mă 
vor ajută pe parcurs şi mă vor dezvolta. Până acum CCC ne-a ajutat în a ne contura personalitatea, în a ne putea 
descoperi pe noi înşine, să socializăm şi să legăm numeroase prietenii. Prin intermediul lui am creionat activităţi ce mai 
târziu le-am prezentat în comunităţile noastre. Pe mine CCC m-a ajutat să mă dezvolt şi mă bucur enorm că pot face 
parte din el.” 

Faifer Arlett-Evelyn - 15 ani, elevă la Şcoală “Mihai David” Negreşti, judeţul Vaslui 

„CCC înseamnă, în primul rând, un grup care are ca obiectiv principal aducerea în prim-plan a vocii copiilor 
din comunităţi diferite, înseamnă oportunitatea de a schimba mentalităţi şi de a face viaţa celor aflaţi în 
situaţii dificile mai bună, dar CCC reprezintă şi un mediu prielnic de a evolua pe diferite planuri şi, nu în 
ultimul rând, de a cunoaşte persoane noi şi de a lega prietenii.” 

Scafaru Petru Alexandru -17 ani, elev la Liceul Tehnologic”Nicolae Iorga” Negreşti 
                                                                                                   -Todireşti, judeţul Vaslui

„Dacă ar fi să sumarizez ceea ce înseamnă CCC pentru mine, pot spune că acesta înseamnă mult mai mult decât un 
context ce mă ajută să progresez, ci începe să devină o parte din mine. Ba mai mult, a devenit un mod de a fi care se 
manifestă şi în dorinţa de a reprezenta vocea atât a tinerilor din comunitatea din care fac parte, cât şi vocea unitară a 
unui grup.  A fi membru CCC pentru mine reprezintă o mică piesă din uriaşul puzzle pe care eu îl numesc "poţi FI TU 
schimbarea!",  însă o piesă care creşte odată cu grupul în sine.” 

Simiciuc Denisa-Gabriela - 17 ani, elevă la Liceul Teoretic “Petru-Maior” Gherla-
                                                                                                       Iclod, judeţul Cluj

„Pentru mine CCC înseamnă o şansă de a schimba ceva, de a face vocea copiilor auzită, prin proiectele pe 
care împreună cu ceilalţi colegi din proiect le derulăm.  Asta m-a ajutat să îmi întăresc personalitatea, să 
fac ceva important şi să fiu responsabilă pentru alte persoane. Sunt foarte recunoscătoare că sunt în acest 
proiect, alături de ceilalţi colegi.” 

Băran Liviu Vinicius - 17 ani, elev la Liceul Teoretic ”Petru Maior” Gherla - Livada, 
                                                                                                                  judeţul Cluj  

„CCC pentru mine, în primul rând, înseamnă responsabilitate şi încredere atât în mine, cât şi în ceilalţi. Poziţia pe care o 
am în CCC este una de admirat şi în acelaşi timp şi una nu foarte uşoară. Pentru mine CCC mai reprezintă şi o familie 
în care diferite persoane cu diferite personalităţi şi cu gândiri diferite dau ce au mai bun din ei ca la final să realizeze 
ceva important.” 

Din anul 2012, Consiliul Consultativ al Copiilor este vocea a peste 40.000 de copii din comunităţile rurale. Ei 
ne transmit problemele cu care se confruntă copiii şi propun soluţii pentru rezolvarea lor, pe care le includem 
în agenda noastră de lucru. Totodată, ei sunt vocea copiiilor în cadrul întâlnirilor de lucru cu autorităţilor 
locale, naţionale şi internaţionale. 

În activitatea lor, tinerii sunt ghidaţi de către Simona Mihai, coordonator naţional al sectorului voce şi 
participare din cadrul World Vision România. 
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Manifestul Consiliului Consultativ al Copiilor
World Vision România 

Suntem Consiliul Consultativ al Copiilor din 
cadrul Fundaţiei World Vision România şi 
acesta este manifestul nostru: 

Aţi văzut în jurul vostru copii exploataţi, care sunt 
victime ale abuzului?

Ştiţi că unii dintre noi nu suntem lăsaţi să mergem la 
şcoală şi rămânem acasă pentru a munci pământul, 
pentru a cerşi sau pentru a îngriji fraţii mai mici?

Ştiţi că unii dintre părinţii noştri consideră bătaia 
ruptă din Rai? V-aţi gândit vreodată ce înseamnă asta 
pentru noi?  V-aţi pus vreodată în locul nostru? 

Contează pentru cineva ce ne dorim şi noi? S-a 
gândit cineva că poate şi noi avem visuri? 

V-aţi întrebat vreodată de ce avem tendinţa de a 
rezolva conflictele prin violenţă? Oare am avut un alt 
exemplu sau urmăm exemplul părinţilor noştri?

V-aţi gândit vreodată de ce singurul mod în care unii 
dintre noi cred că pot fi respectaţi este să se impună 
prin teroare şi să îşi bată joc de ceilalţi copii?

V-aţi gândit vreodată că nici şcoala nu ne mai oferă 
modele demne de urmat, ci a devenit un mediu în 
care unii dintre cei care ar trebui să ne educe 
reprezintă un contra-exemplu pentru noi? Ştiţi că 
violenţă continuă şi după ce sună clopoţelul de 
intrare?

Dacă în familiile noastre şi în şcoala pe care o 
frecventăm suntem de cele mai multe ori victime, 
cum credeţi că ne simţim noi în comunitate?

Dacă pentru cei ce ne cunosc atât de bine, pentru 
părinţii şi profesorii noştri, nu valorăm nimic, cine 
suntem noi oare pentru comunitatea noastră?

Mai are vreo valoare opinia noastră? Mai contează 
vocea noastră sau devenim un simplu obiect de 
schimb?

Oare, în contextul acesta, ne putem contura stima 
de sine sau aşa devenim vulnerabili în faţa drogurilor, 
pornografiei şi traficului de persoane?

Oare, nu TOCMAI de aceea ne căutăm refugiul în 
lumea virtuală, încercând să fim CINEVA măcar 
acolo? Este asta o soluţie sau riscul de a deveni din 
nou o victimă este şi mai mare?

V-aţi gândit vreodată la toate aceste exemple sau aţi 
preferat să credeţi că se vor rezolva de la sine?
ACUM ESTE MOMENTUL SĂ NE IMPLICĂM!

Haideţi să recunoaştem că toate acestea se întâmplă 
şi că aceasta este realitatea în care trăim! 
HAIDEŢI SĂ NE IMPLICĂM CU TOŢII!

Avem nevoie ca voi, părinţii noştri să ne ascultaţi, să 
aveţi încredere în noi şi să ne protejaţi.  Avem nevoie 
de voi, profesorii noştri, pentru a ne educa şi pentru 
a ne fi adevărate modele în viaţă!

Avem nevoie de o comunitate în care să ne simţim în 
siguranţă şi care să ne sprijine să ne atingem 
potenţialul! Avem nevoie de o lume întreagă pentru 
a stopa violenţa asupra noastră!

Avem nevoie de DRAGOSTE, EMPATIE, RESURSE, 
CURAJ ŞI ATITUDINE, pentru a pune capăt acestui 
cerc vicios!

Este responsabilitatea mea, a ta, a tuturor - este 
misiunea noastră, este ceea ce trebuie să facem 
pentru o lume mai bună! Haideţi să începem acum, 
împreună putem reuşi!

HAIDEŢI SĂ NE ASIGURĂM CĂ FIECARE COPIL 
SE BUCURĂ DE O COPILĂRIE FERICITĂ - DE O 
FAMILIE ÎN CARE SĂ SE SIMTĂ IUBIT ŞI PROTEJAT 
ŞI DE O COMUNITATE ÎN CARE ÎŞI POATE 
ÎNDEPLINI  VISURILE!
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It takes a world to end violence 
against children

Fară a ne da seama, violenţa ne înconjoară. Violenţa 
fizică, verbală, neglijarea, relele tratamente, violenţa 
mentală, sexuală, abuzul, traficul, exploatarea prin 
muncă, anumite practici şi tradiţii, toate acestea pun 
în pericol dezvoltarea copiilor.

Violenţa în familie, violenţa în comunitate şi violenţa 
în şcoală (bullying) au ajuns deja foarte cunoscute, 
simţindu-se o nevoie acută de luare a unor măsuri, 
precum lansarea unor campanii pentru a stopa 
efectele şi urmările asupra tinerilor şi copiilor.

În acest context, în martie 2017 a fost lansată 
Campania globală împotriva violenţei asupra 
copiilor care se va desfăşura pe o perioadă de cinci 
ani. Scopul campaniei este de a influenţa în mod 
pozitiv vieţile copiilor vulnerabili, contribuind în 
mod semnificativ la oprirea violenţei asupra lor şi la 
atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Astfel România este o ţară PATHFINDING – adică 
Guvernul şi-a luat un angajament la nivel de ţară în 
cadrul Parteneriatului global de luptă împotriva 
violenţei asupra copiilor. România face parte din 
grupul de ţări Pathfinding alături de El Salvador, 
Mexic, Jamaica, Indonezia, Paraguay, Tanzania, Suedia, 
Uganda, Sri Lanka şi Filipine.

Până în acest moment, în România s-a creat un grup 
de lucru aprobat de Consiliul de Coordonare şi 
condus de Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie. Grupul este format 
din reprezentanţi ai ONG-urilor: UNICEF, FONPC, 
Salvaţi Copiii, Fundaţia World Vision, urmând ca alţi 
parteneri să se alăture campaniei. 

Fundaţia World Vision contribuie la campania 
mondială de luptă împotriva violenţei asupra 
copiilor – It takes a world to end violence 
against children - care se va desfăşura în peste 80 
de ţări din lume. Prin programele şi proiectele sale, 
desfăşurate cu precădere în mediul rural, World  
Vis ion România ş i-a propus să abordeze 
problematica violenţei în mediul familial şi să implice 
în mod activ comunităţile, prin reprezentanţii lor, în 
lupta împotriva violenţei asupra copiilor.

Copiii şi tinerii vor avea un rol special în această 
campanie, fiind implicaţi atât prin intermediul 
grupurilor locale de iniţiativă a copiilor, cât şi la nivel 
naţional, prin intermediul Consiliului Consultativ al 
Copiilor.
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Campanii pentru prevenirea violenţei

Peste 1.600 de copii din România au aflat mai multe 
despre violenţă, în toate formele ei, efectele şi 
mijloacele pe care le au la dispoziţie pentru a preveni 
violenţa. Toate aceste informaţii au ajuns la ei prin 
intermediul unor serii de activităţi derulate de tinerii 

din Consiliul Consultativ al Copiilor, alături de cei 
din grupurile de iniţiativă locală, fiind îndrumaţi de 
către reprezentanţii World Vision România, 
profesori, părinţi şi chiar reprezentanţi ai Poliţiei.

În funcţie de nevoia identificată şi de specificul zonei, 
tinerii au iniţiat concursuri de desene, sesiuni de 
informare, au realizat şi împărţit pliante şi afişe, dar 
au organizat şi tabere de vară şi au publicat articole 
în Revista Elevilor. În plus, tinerii au realizat chiar şi o 
cercetare prin care au atras atenţia asupra faptului că 
tinerii, alături de părinţi, ar trebui să participe la mai 
multe campanii de informare privind pericolele pe 
care le ascund materialele cu caracter violent din 
media. 

De cele mai multe ori, activităţile au fost derulate în 
cadrul şcolilor gimnaziale din comunităţile în care 
World Vision România intervine pentru a avea un 
impact puternic asupra copiilor care, la rândul lor, 
vor putea împărtăşi cunoştinţele dobândite cu fraţii, 
prietenii, părinţii sau colegii lor. 

Reprezentanţii Consiliului Consultativ al Copiilor 
din Cluj, coordonaţi de reprezentanţii World Vision 
România, au organizat sesiuni de informare şi 
dezbateri cu elevii şcolilor din Iclod şi Livada. 

La Şcoala Gimnazială Iclod, activităţile au fost 
desfăşurate de către elevii claselor a IV-a, care, pe 
lângă sesiunea de informare, au participat şi la un 
concurs de desene pe tema „Violenţa asupra 
copilului”. La finalul campaniei au fost alese 3 desene 

care au fost folosite pentru realizarea unui afiş care a 
fost expus în toate cele 13 comunităţi din judeţul 
Cluj în care Fundaţia World Vision România lucrează. 

Tot în cadrul şcolii din Iclod, elevii au participat la un 
concurs desfăşurat la nivelul judeţului Cluj, pe tema 
prevenirii violenţei. Ulterior, elevii clasei a VII-a au 
fost implicaţi într-o discuţie liberă, în cadrul căreia a 
ieşit la iveală faptul că elevilor le e frică să ia atitudine 
în faţa violenţei de teama de a nu fi etichetaţi de 
către alţi copii drept „pârâcioşi". Elevii au fost foarte 
deschişi faţă de acest subiect, povestind chiar şi 
întâmplări ce au avut loc în şcoala lor. Cel mai 
relevant exemplu dat este cel al unei eleve din şcoală 
care, din cauza violenţei la care a fost expusă din 
partea unei colege, a ales să se transfere la altă 
şcoală.

În cadrul şcolii gimnaziale din Livada (judeţul Cluj) a 
fost organizată o discuţie liberă cu elevii claselor a 
III-a şi a IV-a, precum şi cu elevii clasei a VII-a. 

Sesiuni de informare pentru sute de elevi

„Ne bucurăm că aţi ales şcoală noastră pentru 

această campanie mai ales pentru faptul că i-aţi 
implicat şi pe foştii nostri elevi (actualmente membri 
CCC). Violenţa e un fenomen real, căruia, de multe 
ori, nici noi nu putem să-i facem faţă cu succes. 
Avem nevoie de sprijinul familiei, comunităţii dar şi 
de un grad mai mare de înţelegere a violenţei la 
nivelul copiilor    , a menţionat Lavinia, una dintre 
profesoarele implicate în această campanie. 

” 

CLUJ
Numărul copiilor participanţi la activităţile desfă-
şurate de CCC:

279
Vaslui

143
Dolj

193
Ialomiţa

360
Cluj

641
Vâlcea
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În Dolj, una dintre componentele campaniei 
realizate de tinerii din CCC a avut ca scop realizarea 
unor desene de către copiii din ciclul primar prin 
care să analizăm cum percep aceştia problema 
violenţei în şcoală, familie şi comunitate. Acestea au 
fost realizate în afara orelor de curs, în cadrul 
programului de şcoală după şcoală, cu sprijinul 
cadrelor didactice de la diferite clase. Cu ajutorul 
specialiştilor World Vision România, cei mici au 
reuşit să dea frâu liber imaginaţiei şi să exprime prin 
desen exact formele violenţei pe care ei le surprind 
în comunitate. Reacţiile copiilor implicaţi în această 
activitate au evidenţiat nevoia lor de a se implica şi 
de a simţi că sunt ascultaţi:

„Mi-a plăcut că am putut să arăt prin desen violenţa 

din satul meu.

    Ieri, doi colegi se îmbrânceau. Am vrut să arăt prin 
desen asta şi să le spun că nu este bine.

    Mi-a plăcut că marea problema din satul meu a 
fost ascultată.

În Ialomiţa, tinerii au lipit afişe care ilustrau efectele 
violenţei asupra copiilor (,,O imagine face cât o mie 
de cuvinte”). În cadrul orelor de dirigenţie au avut 
loc prezentări suţinute de lucrătorii World Vision din 
comunităţile vizate, împreună cu consilieri şcolari şi 
cadre didactice. La aceste activităţi au luat parte elevi 
din ciclul gimnazial. 

La rândul lor, tinerii din Vaslui au împărţit pliante anti-
violenţă în timpul orelor de dirigenţie, iar mai apoi, 
doi membri ai grupului de iniţiativă din această zonă 

Discuţiile avute cu aceştia au avut rolul de a le 
aprofunda informaţiile legate de violenţă atât în 
şcoală, cât şi în cercul de prieteni, familie şi 
comunitate. 

În fiecare situaţie, discuţiile purtate au reuşit să le 
aprofundeze informaţiile legate de problematica 
violenţei şi i-au ajutat să înţeleagă gravitatea situaţiei. 
Ei au înţeles care este rolul pe care ei îl pot avea în 

eradicarea acestui fenomen, precum şi pârghiile 
legale pe care, împreună cu adulţii, le pot accesa. 

Întâlnirea la care am participat ne-a ajutat să 
înţelegem mai multe despre violenţă. Am observat faptul 
că suntem înconjuraţi de violenţă, dar, totodată, şi că 
putem face ceva ca acest lucru să nu se mai întâmple. 
Cel puţin nu între noi, colegii   , a mărturisit Larisa, elevă 
în clasa a VII-a. 

” 

„

„
” 

” 

au susţinut o prezentare prin care elevii au fost 
informaţi asupra tipurilor de violenţă şi efectele 
acesteia. Totul s-a desfăşurat sub forma unui dialog la 
care au participat şi reprezentanţi ai Poliţiei Locale, 
care le-au prezentat copiilor două filmuleţe pe 
aceeaşi temă. La aceste activităţi au participat elevii 
claselor V-VIII, precum şi o parte din copiii claselor 
primare. 

    Aceste activităţi nu doar ne explică ce este violenţa, 
ci ne arată că acest mod de a acţiona nu este bun 
pentru noi, copii şi adulţi deopotrivă. Fiecare dintre noi 
a acţionat violent la un moment dat, indiferent de 
cauză: din nervozitate sau furie şi nu este bun acest 
comportament. Din aceste activităţi putem 
concluziona că violenţa e peste tot (modul greşit de a 
vorbi, chiar şi comportamentul din unele desene 
animate, filme, emisiuni etc.). Acestea au o influenţă 
extrem de mare asupra modului violent în care se 
comportă adolescenţii între ei    , consideră Simona, 14 
ani, una dintre tinerele participante la activităţi.  

    Unii elevi s-au identificat cu agresorii, dar şi cu 
victimele, iar în urma vizionării materialelor au 
mărturisit că au fost profund impresionaţi de efectul 
violenţei asupra celorlalţi, situaţie pe care nu au 
conştientizat-o până în acel moment. În plus, li s-a 
reamintit căror persoane le pot cere ajutorul atunci 
când observă cazuri de violenţă    , a menţionat 
Gianina Gavriluţă, unul dintre adulţii implicaţi în 
activităţile derulate în Vaslui.  

Campania anti-violenţă derulată de tinerii din Vâlcea 
s-a adresat în prima fază copiilor din ciclul primar, 
cărora li s-a explicat importanţa cunoaşterii 

problemei şi mai ales gravitatea acesteia. Elevii au 
fost încurajaţi să vorbească cu părinţii, profesorii sau 
prietenii mai mari dacă se confruntă vreodată cu 
orice tip de violenţă. Cu ajutorul cadrelor didactice, 
a consiliului elevilor şi a elevilor implicaţi s-au strâns 
materiale şi s-au creat afişe, pe care elevii le-au afişat 
ulterior pe coridorul şcolii. 

Scopul activităţilor a fost de a conştientiza faptul că 
orice fel de violenţă poate influenţa prezentul şi 
viitorul unui copil şi mai ales, de a-i face să înţeleagă 
faptul că violenţa nu este soluţia  pentru rezolvarea 
conflictelor.

    Activităţile organizate m-au ajutat să îmi dau 
seama că anumite lucruri care se întâmplau în familia 
mea erau greşite. Acum ştiu că pot să cer ajutorul în 
aceste situaţii     , a spus Denisa, 13 ani, una dintre 
elevele participante. 

    În lume sunt mulţi copii care se confruntă cu astfel 
de probleme, mă bucur că s-a organizat o astfel de 
activitate la noi în şcoală. Multe persoane poate nici 
nu realizaeaza ce urmări provoacă folosind violenţa, 
sunt destul de sigură că această activitate a avut un 
impact asupra elevilor şi asupra modului lor de 
gândire    , crede Alexandra, 15 ani. 
 
Tot în Vâlcea, la biblioteca locală Frânceşti, discuţiile 
vizavi de problematica violenţei au fost mult mai 
personale, iar participanţii au putut înţelege mai bine 
ce anume pot face când se confruntă cu situaţii 
violente. 

Mai precis, elevii au aflat ce înseamnă violenţa, cât de 

„

„

” 

” 
” 

”  

„

„

IALOMITA

DOLJ

„

” 
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VÂLCEA
des este întâlnită şi ce pot face în cazul unei astfel de 
situaţii. Accentul a fost pus pe violenţa în şcoală, iar 
cei care au fost prezenţi au povestit în faţa 
reprezentanţilor World Vision şi a cadrelor didactice 
cum s-au comportat atunci când s-au confruntat cu 
situaţii de violenţă, cum au rezolvat situaţia 
respectivă, iar dacă nu au rezolvat-o, ce ar putea face 
sau chiar cum i-ar putea ajuta adulţii sau colegii. 

Discuţiile au vizat şi modul în care violenţa apare în 
rândul copiilor sub forma bullying-ului, un fenomen 
care cauzează zilnic cazuri de suicid în întreaga lume. 
   

    Întâlnirea aceasta a reprezentat oportunitatea 
perfectă de a socializa, de a ne distra, dar în acelaşi 
timp de a învăţa. Temele abordate ne-au arătat o faţă 
destul de tristă a realităţii: violenţa există, iar împreună 
putem să o oprim. Chiar şi noi putem reprezenta o 
schimbare, putem acţiona şi lua iniţiativă, lucru învăţat 
la activitatea la care am avut ocazia să particip  
explică Anisia, 15 ani. 

    Mie mi-a plăcut că am putut dezvolta lucrul în 
echipă şi că am discutat despre relaţia cu părinţii, fapt 
ce ne-ar putea ajuta să ne înţelegem mai bine pe 
viitor. De asemenea am vorbit şi despre violenţă, care 
nu este un lucru bun. Mii de copii sunt agresaţi anual 
de părinţi sau prieteni. Mă bucur că există fundaţii ca 
World Vision care încearcă să protejeze copiii de 
violenţă    , a menţionat Gabriel, 14 ani.  

” 

„

” 

„
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Chestionare şi materiale publicate 
în reviste destinate tinerilor

Şcoli de vară pentru promovarea campaniei 
„It Takes a World to End Violence 
Against Children!”

În şcoala de vara a Consiliului Copiilor din Ialomiţa 
au participat 53 de persoane care au aflat mai multe 
despre campania demarată de World  Vision 
România împotriva violenţei („It takes a world to 
end violence against children!”) şi a fost  lansat 
proiectul Photo Voice pe tema „Violenţa împotriva 
copiilor ne afectează pe toţi”. 

Pe lângă activităţile de instruire pentru implemen-
tarea unor proiecte cu impact asupra bunăstării 
celor mai vulnerabili copii, tinerii din tabără au 
participat la cursuri teoretice în care li s-au 
prezentat principiile de bază ale realizării 
fotografiilor pentru campanii de advocacy şi apoi au 
realizat fotografii respectând tema campaniei Photo 
Voice - “Violenţa împotriva copiilor ne afectează pe 
toţi”.

Activităţi anti-violenţă s-au derulat şi în cadrul 
taberei de vară organizate pentru bursierii „Vreau în 
clasa a noua” din Vâlcea.  Activităţile i-au ajutat pe 
tineri să se dezvolte pe plan personal, să îşi 
îmbunătăţească calităţile de lider, de coordonator, 
dar şi de speaker. 

    Am petrecut câteva zile minunate că voluntar în 
activităţile World Vision România, biroul Ialomiţa, zile în 
care am interacţionat cu două grupe de vârste diferite: 
adolescenţi şi adulţi. Am schimbat opinii, am încercat 
să ne înţelegem mai mult, să comunicăm şi să avem 
încredere în noi şi în părinţi. În acelaşi timp am 
încercat să găsim soluţii pentru copiii nevinovaţi care 
se confruntă cu violenţa. Nu a lipsit joaca, relaxarea şi 
energia pozitivă    , a menţionat Valentina, 24 ani, 
voluntar World Vision şi alumni „Vreau în clasa a 
noua!”.

    Mi-a plăcut mult proiectul Photo Voice şi abia aştept 
să continui şi acasă. În această şcoală de vară m-am 
reîmprietenit cu persoanele la care am ţinut mult 
cândva şi ne-am distrat împreună vizitând anumite 
locuri, cântând la chitară şi jucându-ne pe afară   , a 
spus Corina, 16 ani, membru în Consiliul Consultativ 
Urziceni.

” 

„

” 

„

43
de liceeni din Craiova 

au completat 
chestionare pe tema 

violenţei

de elevi din comuna Baciu 
au aflat mai multe despre 

campania „It Takes 
a World to End 

Violence Against 
Children!"

325

Pe lângă activităţile care au vizat implicarea directă a 
elevilor în realizarea unor afişe sau discuţii libere 
prin care să înţeleagă mai bine acest fenomen, tinerii 
din diferite zone în care World Vision intervine au 
încercat să atragă atenţia asupra violenţei prin alte 
metode. 

În cadrul comunităţii Baciu din judeţul Cluj, tinerii au 
avut acceptul şcolii pentru a scrie un articol în 
Revista Elevilor. Astfel, 325 de elevi au avut 
posibilitatea să afle mai multe despre violenţă, 
despre campania „It Takes a World to End 
Violence Against Children!” şi despre măsurile 
ce pot fi luate chiar de către ei. 

Pe de altă parte, tinerii din Dolj au împărţit 
chestionare pe tema violenţei, care au fost 
completate anonim în diferite unităţi de învăţământ. 

Astfel, ei au încercat să afle şi să analizeze cauzele 
violenţei în şcoală (frecvenţa conflictelor elev-elev, 
elev-profesor, tipul de copii predispuşi violenţei, 
măsuri prevăzute de copii/tineri pentru diminuarea 
violenţei în şcoală, comunitate, familie, dar şi nivelul 
siguranţei în comunitate şi persoanele la care pot 
apela în cazul asistării la o situaţie conflictuală ce ar 
putea degenera în violenţă). 

Chestionarul a fost realizat de grupul de voluntari 
din Consiliul Consultativ al Copiilor din Dolj, cu 
sprijinul reprezentanţilor World  Vision România.

Chestionarele au fost completate la licee din 
Craiova, atât de tineri din mediul rural, cât şi urban. 
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În perioada aprilie - iulie 2017, în contextul 
campaniei globale „It takes a world to end violence 
against children", un grup de 15 copii din oraşul 
Negreşti), judeţul Vaslui (grupul de iniţiativă din 
cadrul Şcolii Gimnaziale „Mihai David", beneficiari ai 
programului de dezvoltare comunitară derulat de 
World Vision România şi membri ai grupului „Tineri 
în Negreşti"), au desfăşurat o cercetare la nivelul 
oraşului lor pentru a identifica impactul pe care îl are 
mediatizarea violenţei (prin intermediul televizi-
unilor şi a mediului online) asupra dezvoltării 
copiilor şi tinerilor.

Scopul acestei cercetări este de a trage un semnal de 
alarmă în rândul membrilor comunităţii cu privire la 
riscul expunerii copiilor la informaţii cu caracter 
violent. Totodată, pe baza rezultatelor obţinute, 
grupul „Tineri în Negreşti” îşi vor organiza 
activităţile viitoare, prin care să promoveze 
concluziile cercetării. 

Desfăşurarea cercetării a fost anticipată de 
numeroase întâlniri prin care au fost stabilite 
instrumentele folosite. Tinerii au decis că metoda 

focus-grupului, a interviului şi a chestionarului vor 
oferi informaţiile necesare atât calitativ, cât şi 
cantitativ. 

Astfel, ei au realizat un focus-grup la nivel local, cu 
profesionişti din domeniul protecţiei copilului 
(DGASPC Vaslui), reprezentanţi ai World Vision 
România, ai autorităţilor locale, ai bisericii şi ai 
instituţiilor de învăţământ din comunitate (Şcoala 
Gimnazială „Mihai David” şi Liceul Tehnologic 
„Nicolae Iorga”).

Totodată, tinerii au intervievat trei reprezentanţi ai 
mass-media ieşene: Maria Florea, jurnalist TVR Iaşi, 
George Onofrei, reprezentant Radio Hit şi Ovidiu 
Mihăiuc, realizator de programe în cadrul postului 
Digi 24 Iaşi.

Nu în ultimul rând, pentru această cercetare au fost 
aplicate 290 de chestionare, dintre care 219 s-au 
adresat tinerilor între 11 şi 18 ani, iar 71 părinţilor ai 
căror copii se încadrează în acest interval de vârstă. 

Tinerii şi copiii sunt cei care îşi petrec cel mai mult 

Impactul mediatizării 
violenţei asupra copiilorşi tinerilor din Negreşti

timp în faţa televizorului sau online, astfel ei trebuie 
să conştientizeze pericolele la care se expun şi să 
înţeleagă faptul că în majoritatea cazurilor, 
programele pe care le urmăresc – la TV sau online – 
nu promovează comportamente sau atitudini 
demne de a fi luate ca exemplu. 

Una dintre recomandările tinerilor ce au realizat 
cercetarea precizează faptul că televiziunile, în mod 
special, ar trebui să scoată din grilele de programe 

emisiunile sau talk-show-urile care promovează 
comportamentul violent. De asemenea, unul din 
aspectele surprinse în cadrul cercetării arată că cea 
mai mare parte dintre respondenţii chestionaţi, atât 
copii, cât şi părinţi, nu sesizează formele de violenţă 
mai puţin evidente, precum violenţa emoţională, 
bullying-ul sau altele de acest fel. 

Această problemă poate fi abordată prin realizarea 
unor sesiuni de informare atât în rândul tinerilor, cât 

Pe baza informaţiilor colectate, tinerii au identificat patru teme majore pentru cercetarea în cauză: 

    1.   Forme ale violenţei şi surse de transmitere 
2.   Relaţia dintre vârsta copilului şi riscul de a prelua comportamentul violent 
3.   Rolul adulţilor în prevenirea şi combaterea violenţei în mass-media 
4.   Rolul copiilor în prevenirea şi combaterea violenţei !

Analiza datelor calitative şi cantitative a evidenţiat faptul că atât copiii, cât şi adulţii, indiferent dacă ne 
referim la părinţi sau reprezentanţi media, menţionează internetul şi televiziunea drept principala 
sursă de informare pentru copii şi tineri. 

92%
83,4%

83,8%

40%

54%
dintre copii folosesc internetul că principala 
sursă de informare

dintre adulţi menţionează acelaşi lucru

din respondenţi susţin că televiziunea 
este principalul canal prin care este 
diseminată informaţia cu caracter violent 

dintre copiii chestionaţi menţionează 
Internetul ca fiind o sursă de promovare 
a violenţei

dintre părinţii chestionaţi menţionează 
Internetul ca fiind o sursă de promovare 
a violenţei

Recomandări
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şi a adulţilor, în cadrul cărora să fie explicată 
diversitatea formelor de violenţă. 

În urmă cercetării pe tema impactului mediatizării 
violenţei asupra tinerilor şi copiilor din oraşul 
Negreşti a ieşit la iveală faptul că unele materiale 
promovate de către mass-media, îndeosebi cele cu 
caracter violent, constituie o formă de influenţare 
subliminală ce afectează direct dezvoltarea copiilor 
şi tinerilor, reflectându-se mai târziu în comporta-
mentul lor. 

În ceea ce priveşte vârsta la care respondenţii 
consideră că riscul de a prelua anumite compor-
tamente negative este mai mare, 31% dintre părinţi 
consideră că tendinţa de a imita este mai degrabă 
specifică categoriei de vârstă 6-10 ani. 

Pe de altă parte, 49% dintre copiii şi tinerii 
chestionaţi sunt de părere că tendinţa de a imita este 
mai prezentă în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă 
între 11 şi 14 ani, aceasta fiind şi perioada în care se 
manifestă cu precădere dorinţa de a aparţine unui 
grup. 

69%
copii

9%
părinţi

În ceea ce priveşte vârsta la care respondenţii 
consideră că r iscul  de a prelua anumite 
comportamente negative este mai mare, 31% dintre 
părinţi consideră că tendinţa de a imita este mai 
degrabă specifică pentru categoria de vârstă 6-10 
ani. 

Pe de altă parte, 49% dintre copiii şi tinerii 
chestionaţi sunt de părere că tendinţa de a imita este 
mai prezentă în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă 
între 11 şi 14 ani, aceasta fiind şi perioada în care se 
manifestă cu precădere dorinţa de a aparţine unui 
grup. 

Maria Florea, realizator programe TVR Iaşi, atrage 
atenţia asupra violenţei transmise prin intermediul 
programelor de desene animate, programe adresate 
unui grup ţintă de o vârstă foarte mică. De cele mai 
multe ori, desenele animate prezintă sub forma 
umorului diferite forme de agresivitate şi violenţă 

atât la nivel de comportament, cât şi limbaj. Aceasta 
consideră că vizionarea de către copil a diferitelor 
emisiuni alături de părinte poate fi o soluţie pentru 
filtrarea materialelor la care este expus minorul, 
pentru că acesta nu poate fi ferit întotdeauna de ele, 
mai ales dacă acel copil este integrat în comunitate. 

Această părere este împărtăşită de către Gabriela 
Pitaru – şef serviciu Centru de Zi Negreşti – care 
susţine că părinţii ar trebui să petreacă mai mult timp 
cu copiii în aer liber şi să participe activ alături de 
aceştia la activităţi recreative. 

Datele obţinute în urma cercetării arată faptul că 
adulţii sunt responsabili de modul în care este 
afectată creşterea şi dezvoltarea copilului şi că 
aceştia trebuie să gestioneze accesul copiilor la 
materiale cu caracter violent, inadecvate primilor ani 
din viaţa unui copil, şi să dezbată cu aceştia ce a fost 
bine şi ce a fost rău în materialele vizualizate. 

86%
părinţi

71%
copii

În cadrul discuţiilor, reprezentanţii media au adus în 
discuţie rolul pe care Ministerul Educaţiei ar trebui 
să îl joace în informarea şi educarea copiilor şi 
tinerilor, ca parte a programei şcolare. Jurnalistul 
George Onofrei a subliniat faptul că „puterea e în 
mâna părinţilor din ziua de azi, ei trebuie să fie 
modele demne de urmat, să vegheze ca în familie să 
nu existe violenţă domestică, familia să nu 
funcţioneze după maxima „Bătaia e ruptă din Rai!” şi 
să utilizeze cu încredere funcţia de control parental”. 

Este indicat ca părinţii să petreacă majoritatea 
timpului liber alături de copii în aer liber, psihologii să 
militeze pentru interzicerea accesului copiilor cu 
vârsta de până la doi ani la tot ce înseamnă televizor, 
tabletă, telefon sau calculator deoarece acestea 
afectează dezvoltarea ulterioară a copilului. 

În ceea ce priveşte rolul copiilor în prevenirea şi 
combaterea violenţei, reprezentanţii mass-media au 
afirmat că tinerii şi copiii au un rol important, cu atât 
mai mult cu cât ei reuşesc să se implice în diferite 
activităţi, conştientizând riscurile la care ei şi ceilalţi 
copii şi tineri de vârstă lor se expun. Ovidiu Mihăiuc, 
realizator programe la Digi 24 Iaşi, îi sfătuieşte pe 
tineri şi copii să se implice activ în cât mai multe 
campanii, deoarece aceştia sunt expuşi la o gamă mai 
largă de informaţii şi au mai mult timp liber.

Riscurile la care se expun când vizionează o informaţie cu caracter violent sunt 
conştientizate de:

Materialele cu caracter violent nu ar trebui să mai fie difuzate, consideră:
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Implicarea părinţilor în viaţa copiilor în general, cu 
accent pe partea de monitorizare a modului în care 
copiii şi tinerii se informează, a atras o atenţie 
sporită a respondenţilor deoarece părerile sunt 
împărţite între cele două categorii de vârstă. În timp 
ce părinţii consideră că implicarea lor în viaţa 
copiilor, cu accent pe aspectele pe care cercetarea 
le-a vizat, este mare sau foarte mare, copiii întrebaţi 
consideră că părinţii nu se implică suficient sau se 
implică prea puţin. 

De aceea, copiii şi tinerii chestionaţi, dar şi specialiştii 
în protecţia copiilor sau reprezentanţii mass-media 
recomandă ca părinţii să îşi petreacă timpul alături 
de copii şi să urmărească informaţiile pe care aceştia 
le primesc. De asemenea, este vital să li se ofere 

Concluzii generale ale cercetării 

copiilor şi alte modalităţi de petrecere a timpului 
liber, iar accesul la televiziune şi internet să fie limitat. 

Tinerii implicaţi în cercetarea de faţă au conştien-
tizat că promovarea materialelor cu caracter violent 
în mass-media au un impact major asupra lor. De 
aceea sunt necesare cât mai multe campanii de 
informare privind pericolele vizionării materialelor 
cu caracter violent. Tocmai din această cauză, aceşti 
tineri vor demara campanii de informare despre 
cum se poate preveni violenţa şi vor căuta 
parteneriate cu alte grupuri de tineri şi persoane 
publice care să se alăture demersului lor. 

It`s time 
to end violence against 

children!
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