
 
 

 

COPIII VOR PUTEREA 

Programul copiilor pentru bunăstarea lor 
 

 

Cine suntem? 

Noi, cei care îți scriem, suntem copii. 
 

Mesajul nostru ajunge la tine pentru că suntem sub aripa protectoare a World Vision 

România, care ne-a oferit un spațiu sigur și prietenos în care sa ne putem exprima liber 

opiniile, dar și pentru a ne asigura un proces real de consultare privind drepturile noastre. 

 

Noi reprezentăm astăzi aici vocea copiilor din mediul rural. Facem parte din program 

Vreau în clasa a 9-a, desfăşurat de World Vision România de 14 ani. Generaţii de elevi 

din mediul rural au avut norocul de a fi ajutaţi să-ţi continue studiile la liceu şi să-şi atingă 

potenţialul maxim de dezvoltare prin intermediul acestui program. Împreună identificăm 

problemele cu care se confruntă fiecare copil, iar apoi venim cu soluții concrete și sprijin 

în implementarea lor.  

 

 

CINCI SOLUȚII PRIORITARE pe care le-am indentificat și inclus în 

PROGRAMUL copiilor pentru bunăstarea lor.  
 

 

EDUCAȚIE   
 

1. Să învățăm când avem stomacul gol e greu pentru noi, copiii, iar în prezent 2 din 10 copii spun 

că familia le asigură uneori sau nu le asigură niciodată suficientă mâncare. Așadar, 

prima noastră recomandare este extinderea programului „Școală după școală” - masă caldă și 

ore de educaţie remedială - pentru reducerea abandonului școlar și creșterea performanţelor 

școlare ale copiilor.  

 

Doar 4 din 10 adulţi din mediul rural au promovat examenul de Bacalaureat, iar aproape jumătate 

dintre adolescenţi declară că de cele mai ori sau întotdeauna nu se simt bine la şcoală. Astfel, 

propunem dezvoltarea de programe de intervenţie pentru elevii de liceu din mediul 

rural, în vederea prevenirii abandonului şcolar şi a sprijinirii lor pentru a atingerea potenţialului 

maxim de dezvoltare. 

 

 



 
 

PROTECȚIE 
  

2. În al doilea rând, poți oare sa le vorbești unor copii despre dreptul la protecție, când peste un 

sfert (28%) dintre părinți spun că nu ar ști ce să facă dacă propriul copil ar fi victima 

unui abuz sau neglijențe? Să fii părinte nu este o meserie ușoară, să fii părinte la sat, acolo unde 

accesul la informație este redus, cu atât mai mult. În acest sens recomandăm extinderea 

programelor de educaţie parentală de tip „Școala Părinţilor” – care să ofere părinților 

sfaturi și informații avizate privind importanța educației, sănătatea și protecția copiilor.   

  

3. În plus, climatul școlar nu este sigur: 2 din 10 copii spun că violenţa este prezentă în şcoala 

lor mult sau foarte mult. Drept dovadă, ne aflăm pe locul 3 în Europa când vine vorba de 

fenomenul de bullying în școli. În acest sens, creșterea numărului consilierilor școlari pentru 

sprijinirea copiilor și asigurarea unui climat școlar sănătos este esenţială. De asemenea, considerăm 

absolut necesară operaționalizare grupurilor de acțiune anti-bullying de la nivelul fiecărei 

școli, formate din psihologi, consilieri, profesori, părinți și elevi care să decidă un protocol de 

identificare și soluționare a eventualelor situații de agresiune.   

 

Noi, copiii din World Vision România, milităm pentru ca drepturile copiilor să fie cunoscute și respectate. 

Ne dorim ca indiferent de mediul din care provenim, de vârstă, de etnie, să fim ascultați și consultați. 

Dorim ca politicile să nu se facă pentru noi, ci cu noi, iar oamenii cu putere de decizie să nu aștepte 

pâna devenim majori pentru a ne lua în considerare.  

 

PARTICIPARE    
  

4. În acest sens, solicităm ca participarea copilului în procesul de luare a 

deciziilor să fie clar și specific definită în legislație și să devină obligatorie 

pentru fiecare structură a autorităților publice cu responsabilități în domeniu.   

  

5. Totodată, solicităm ca în cadrul disciplinelor existente în curriculum să fie 

rezervate, obligatoriu, ore dedicate informării tuturor copiilor cu privire 

la drepturile și obligațiile lor. Copiii să primească informații de educație 

financiară, educație juridică, educație sexuală. Un copil informat va ști să ceară 

ajutor când drepturile sale vor fi încălcate și va deveni un adult care la rândul sau 

va respecta drepturile celor din jur.  

 

 

 

 

Noi, copiii, nu cerem imposibilul. Ne dorim ca aceste cereri care sunt importante 

pentru noi să devină realitate. Pentru asta suntem dispuși să vă fim parteneri și să 

vă sprijinim în ceea ce ne dorim să realizăm împreună, pentru bunăstarea tuturor 

copiilor din România.  

 

Ne punem încrederea în tine, 

Copiii din World Vision România 
 


