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Salvaţi Copiii desiäşoară, din anul 1990, programul "Şi noi avem drepturil", având ca scop informarea
copiilor In vederea conştientiiării drepturilor şi responsabilităţilor lor, sensibilizarea adulţilor cu privire la

copil şldrepturile sale, sporirea gradului de respectare a drepturilor copilului şi, nu în ultimul rând,
stimularea copiilor şi tinerilor să participe in programe şi acţiuni sc; ' ” › ' l 'ul programului, se
desfăşoară concursul Drepturile Copilului. Concursul din acest an p .. . .

› '
_

'i Loplicarea mea
contează!" şi are drept scop principal conştientizarea de către copii, tineri şi adulţi a ioiportanţei respectării
dreptului la participare.

Perioada de desfăşurare a concursuluieste 21 aprilie-IOiunie 2016. Competiţia se adresează copiilor din
clasele V-Vill, care vor participa individual sau în echipe ce pot fi coordonate/sprijinite de un profesor sau
părinte. Sub îndrumarea acestora. copiii se pot înscrie în concursîn cadrul a două secţiuni:

1. scrisori deschise prin care copiii pot exprima mesaje, puncte ile 'vedere cu privire la respectarea
drepturilor lor in comunitatea in care trăiesc ori şcoala în care i.i - \din Preşedintelui,

Primvministrului, Ministrului Educaţiei ori Ministrului
`

.f ,î ›., primarilor uri
directorilor de şcoală);

2. pfüplllltşrl de proiecte privind următoarele teme de lili. l ~„ „ . . A a -. .luCaţlé ,uLiliil
sănătate. protecţia copiilor împotriva violenţei şi prevenirea ioiimncuuiu: L«\. otligng, educaţie pentru
siguranţă online, participarea copiilorla luarea deciziilor în comunite şi şcoală, acces la servicii sociale

şi medicale pentru toţi copiii etc.

Ministerul Educaţiei Naţionaleşi Cercetării Ştiinţifice susţine, încã din 2001, programul pentru promovarea
drepturilor copilului, sprijinind acţiunile organizaţiei, atât la nivel local, râl şi naţional. Pentru o participare
câtmai activă a copiilor şi tinerilor, vă adresăm rugamintea de u up 1.. .lin acestan prin
inflamarea şcolilor cu privire la desfăşurarea concursului nu;

'LiiiziVă rugăm să găsiţi în acest sens, anexat, regulamentul concursului şi zmexeliz îl

Rämânem la dispoziţia dumneavoastră pentru detalii suplirrientare la ii: o'. .i :„›'..„i i3.„1,76, sau i-ineiil

[persoana de Contact ~ Andrei Voinea, Coordonatorproiect).

Vä mulţumim şi vă asigurăm de intreggamşsträconsideraţie,
A n\

Gabriela Alexandrescu,
ş

.

Preşedinte Executiv
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drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990,în aro: d cu prevederi uiil. „J privire la DA.

Copilului, Programeleorganizaţiei sun! adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebitã catre cei aliaţi in si iuaţii diñcile. ln Lei 26

de ani de activitate, peste un milion de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de organizaţie. Salvaţi
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CONCURSDREPTURILE COPILULUI - 2016

Opinia şi implicarea mea contează!

Metodologie de organizare

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvemamentală, independentă, non-profit,
neimplicată politic sau religios, activă de 25 ani în domeniul promovării şi respectării
drepturilor copilului în conformitate cu prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile
copilului.

Concursul „Drepturile Copilului" este organizat anual, fiind incurajataparticipareaunui
număr cât mai mare de elevi din şcolile în care voluntari ai organizaţiei noastre sau cadre
didactice au desfăşuratdezbateri privind drepturile copilului, activităţi curriculare sau
extracurricularepe tema cunoaşterii şi promovării acestor drepturi, dar şi din şcolile care şi-
au exprimat interesulde a-i informa pe elevi cu privire la iniţiativele noastre privind
drepturile copilului.

Concursul din acest an va avea ca temă dreptul la participareal copiilor, ñe prin adresarea
propriilor opinii unor instituţii importante în respectarea drepturilor lor, fie prin redactarea
de propuneri de proiecte în vederea derulării lor în mediul şcolar sau în comunităţii locale din
care fac parte. Astfel, concursul va cuprinde, în ediţia din acest an, două secţiuni: l.
Redactarea unei scrisori deschise şi 2. Redactarea unei proiect.

1) Scrisori deschise 2) Propuneri de proiecte
Informaţii suplimentare: Informaţii suplimentare:

În cadrul acestei categorii, pot fi redactate
propuneri de proiecte ori campanii privind
următoarele teme:

- educaţie de calitate,
Posibile categorii de mesaje: - educaţie pentru sănătate,

- scrisori deschise adresate Preşedintelui - protecţia copiilor împotriva
României, Prim-ministrului, Ministrului violenţei şi prevenirea fenomenului
Educaţiei ori Ministrului Muncii, de bullying,
parlamentarilor, primarilor ori - educaţie pentru siguranţă online,
directorilor de şcoală; - participarea copiilor la luarea

- puncte de vedere publice care pot deciziilor în comunite şi şcoală,
cuprinde observaţii ale copiilor ori scurte - acces la servicii sociale şi medicale
analize, descrieri redactate de cätre copii pentru toţi copiii.

Activităţile încadrate la această categorie vor
include mesaje şi puncte de vedere a căror
finalitate este respectarea drepturilor copilului.

referitoare la modul în care drepturile
lor la educaţie, sănătate, protecţie
împotriva violenţei şi dreptul la

participare sunt respectate.
Mesajele pot fi formulate subforma unei

Propunerile de proiecte trebuie să conţină
un obiectiv general, 1-3 obiective
specifice, grupul ţintă, durată, activităţi,
rezultate şi un buget aferent care să nu
depăşească 2.500 de lei. Participarea a
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scrisori/compoziţii adresate direct ori ca o două sau mai multe unităţi şcolare în
relatare documentară a unei situaţii de interes cadrul aceleiaşi propuneri poate constitui
pentru copii şi autorităţi. Ele pot descrie bune un avantaj la evaluare.
practici, pot conţine soluţii la o problemă
generală ori pot semnala anumite îngrijorări cu Proiectele trebuie redactate în limita a 5

privire la respectarea drepturilor copilului. pagini.

Mesajele trebuie să conţină cel puţin 2 pagini
(aproximativ 5.000 de caractere incluzând
spaţiile dintre cuvinte) şi să fie redactate de
către un copil ori un grup de copii.

Mesajele şi propunerile pot fi redactate şi trimise de către copii la nivel individual, la
nivelul unei clase sau la nivelul unei şcoli.

REGULAMENTULCONCURSULUI:

v Concursul se adreseazăcopiilor din clasele V-Vlll din toate şcolile din România.

- Pot ñ înscrise mai multe mesaje şi propuneri de proiectedin cadrul unei singure
instituţii de învăţământ, dar înscrierea se va face separat pentru fiecare dintre acestea.

o Fiecare participantsau echipă poate avea un cadru didactic sau un părinte care va avea
rolul de a ghida şi sprijini activitatea copiilor fără a se substitui acestora în redactarea
mesajelor sau a propunerilortrimise.

PERIOADA DE DESFÄŞURARE

18 - 20 aprilie 2016 - anunţarea concursului

21 aprilie 2016 - 25 mai 2016 - trimiterea formularelor de înscriere la adresa
n ile 'l ' i .c

21 aprilie 2016 - 10 iunie 2016 - realizarea mesajelor şi a propunerilorde proiecte

1 mai 2016 - 10 iunie 2016 - trimiterea mesajelor şi a propunerilorde proiecte

Mesajele şi propunerilede proiectevor ñ trimise în formatelectronic, pe email, la adresa

 ,
acestea putând ñ însoţite şi de alte materiale

elaborate de copii (fotografii, filmuleţe, afişe. videoclipuri, documente etc.).

13 - 17 iunie 2016 - jurizarea proiectelor
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Condiţii de acceptarea participării în concurs:

o respectarea categoriei de vârstă corespunzătoare:clasele V-Vlll;
o respectarea datei limită de trimitere a scrisorilorşi propunerilorde proiecte;
o mesajele/propunerilede proiecte nu trebuie să conţină materiale aflate sub incidenţa

drepturilor de autor.

Criterii de iurizare pentru Secţiunea 1:

a) Relevanţă pentru drepturile copilului;
b) Caracterul de reprezentativitate a mesajului şi pentru alţi copii;
c) Claritate, coerentă şi corectitudineîn exprimareşi dezvoltare a conţinutului;
d) Prezentarea în mod creativ şi convingător a unei concluzii;
e) Impact emoţional.

Criterii de jurizare pentru Secţiunea 2:

a) Relevanţă pentru tema aleasă;
b) claritate, coerentă şi corectitudine în exprimareşi dezvoltare a conţinutului;
c) Reflectarea obiectivelor în activităţile propuse şi rezultate preconizate;
d) Număr de copii incluşi în proiectul ori campania propusă;
e) Potential în multiplicarea propunerii în alte şcoli sau la nivel naţional.

Iurizarea constă în acordareapunctajului de către membrii juriului pentru proiectele validate
să participe în concurs. Punctarea se va face pentru fiecare criteriu în parte cu note de la 1 la

10. Nota finală a unui proiectva fi suma notelor acordate de cãtre membrii juriului.

Iuri-zarea se va realiza separat pentru fiecare categorie a concursului: [1] Mesaje ale copiilor;
2) Propuneri de proiecte. Vor fi premiate şi promovate3 scrisori deschise şi proiecte
care au acumulatpunctajul cel mai mare din fiecare categorie a concursului. Înmânarea
premiilor va avea loc în cadrul unui evenimentpublic în care copiii:

- vor înmâna mesajele destinatarilor ori reprezentanţilor lor sau
- vor prezenta proiectele câştigătoare.

Juriul va fi compus din: reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice, reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Elevilor, voluntari Salvaţi Copiii, specialişti
şi persoane publice.

Detalii şi informatii suplimentarepot ñ obţinute de la Andrei Voinea, coordonatorproiect -
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FORMULAR DE insemana

Concursul privinddrepturile copilului
Opinia şi implicarea mea contează!

Vă invităm să ne transmiteţi până la data de 10 iunie 2016, următoarele informaţii la adresa
adăugând ca subiect al mesajului următorul text:

Concurs drepturile copilului şi speciñcaţi numele oraşului.

Unitatea de învăţământ
(denumirea completă]
Localitatea, ludeţul
Datele de contact Telefon
instituţie de învăţământ E-mail

I

Numele proiectului
|

Secţiuni înscriere in concurs

Se va bifa cu căsuţa corespunzătoare
o Mesaje ale copiilor
o Propuneri de proiecte

Membrii echipei
Vorfi menţionaţi toţi copiii implicaţi direct în realizarea activităţilor; tabelul poate fi
continuat dacă sunt mai mult de 4 copii.

Nr. Nume şi prenume Clasa Vârsta

Crt.
PWNP

Facilitator proiect (profesor, părinte)
Facilitatorul este persoana care a avut rolul de a ghida şi sprijini activitatea copiilor fără a se

substitui acestora în redactarea mesajelor sau propunerilortrimise.

Nume şi prenume
Funcţia
Instituţia
Număr de telefon
Adresă e-mail


