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20 noiembrie - Ziua Internationala a Drepturilor Copilului

Toti copiii vor sa fie fericiti , sa invete ~i sa se joace liberi, sa fie iubiti ~i lipsiti de
gnJ1, atat copiii aflati in familiile naturale cat ~i cei aflati in familiile substitutive, in
institutiile de protectie a copiilor sau in ~coli. Sunt drepturile lor ~i ziua de 20 noiembrie Ziua lnternationala a Drepturilor Copilului vine sa ne reaminteasca tuturor, parinti sau
speciali~ti care lucreaza cu copiii, ca trebuie sa cunoa~tem ~i sa respectam aceste drepturi .
Toate aceste drepturi au fost prevazute in Declaratia drepturilor copilului din 1959
~i in Conventia cu privire la drepturile copilului din 1989 adoptata de catre Adunarea
Generala a Organizatiei Natiunilor Unite. Romania a fost printre primele state care au
ratificat Conventia ONU cu privire la drepturile copilului, la un an dupa adoptarea sa in
cadrul Natiunilor Unite prin Legea nr. 18 din 27 septembrie 1990.
D.G.A.S.P.C. Hunedoara a lansat incepand cu )una octqrpbrie, in randul copiilor de
clasa a III - a ~i a IV- a din 5 unitati ~colare din mediul rural, concursul ,,Sa ne coloram
copi laria". Drepturile conferite prin lege, dar ~i obligatiile ce le revin au fost prezentate
copiilor intr-un format atractiv, prin jocuri ~i prezentari power-point. Tot ceea ce copiii au
invatat au a~ezat frumos pe coala de desen, iar la final vor fi acordate premii ~i diplome
pentru toti copiii.
Tot pentru marcarea zilei de 20 noiembrie in cadrul centrelor rezidentiale pentru
copii, aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara, sub titlul ,,Un zambet de copil, un
drept ca~tigat" au fost dezbatute drepturile ~i obligatiile copiilor intr-o maniera interactiva,
potrivita varstei acestora.
Materiale informative cu tema ,,Sa ne cunoa~tem drepturile, dar ~i obligatiile" vor ti
distribuite de asemenea ~i in comunitatile locale prin intermediul primariilor/SPAS-urilor ~i
unitatile de invatamant din zona municipiilor Deva, Brad, Hunedoara, Ora~tie, Hateg ~i zona Vaii
Jiului.
La sfar~itul trimestrului Ill 2016, in statisticile D.G.A.S.P.C. Hunedoara, figura un
numar de 170 de copii aflati cu masura de protectie in sistemul rezidential ~i 879 copii
aflati in serviciile de tip familial - in plasamente familiale, in tutele ~i la asistenti maternali
profesioni~ti.
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