
Toti copiii din lume au 
dreptul la copilărie
,
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Terre des hommes  

Are o prezență neîntreruptă în România 
începând din anul 1992, contribuind la 
îmbunătățirea sistemului de protecție a 
copilului, reforma asistenței sociale și 
facilitarea participării copiilor la dezvoltarea 
propriei comunități.  

Misiunea Terre des hommes este de a oferi 
ajutor imediat copiilor exploatați sau în 
situații de risc și de a schimba societatea în 
beneficiul generațiilor viitoare.  
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Istor iePrior i tăţ i

Protecția și promovarea drepturilor 
copilului prin întărirea sistemului de 
protecție astfel încât să fie prevenite 

situațiile de risc. 

Sperăm să putem transforma în realitate viziunea 
noastră despre o lume în care copiii pot crește demn, 
într-un mediu care-i protejează și care le răspunde 
nevoilor de dezvoltare. 

Strategia de dezvoltare 2016-2020 a Terre des hommes își 
concentrează atenția asupra copiilor vulnerabili afectați 
de migrație sau în contact cu sistemul juridic.  

Sprijinirea copiilor afectați de migrație

1960 » A fost înființată fundația Terre des hommes, la 
Lausanne – în Elveția, de către Edmond Kaiser. Numele 
fundației este inspirat dintr-o lucrare a lui Antoine de Saint-
Exupéry – “Terre des hommes” tradus în română ca “Pământ 
al oamenilor“.

1992  » Terre des hommes și-a început activitățile în 
România, prin stabilirea unor parteneriate cu organizații locale 
și a implementat primul proiect adresat mamelor aflate în 
dificultate pentru prevenirea abandonului copiilor. 

1997 » A lansat un program de protejare și reintegrare a 
copiilor în conflict cu legea prin furnizarea de ajutor legal 
și social și prin organizarea de cursuri de formare pentru 
specialiștii din domeniul protecției copilului. 

2000 »  A încheiat parteneriate pentru promovarea 
respectării drepturilor copiilor cu HIV.

2005  » În România s-au adoptat schimbări legislative care au 
permis Terre des hommes să ofere cursuri de formare în protecția 
copilului pentru actori cheie reprezentanți ai instituțiilor naționale. 

În același an, Terre des hommes România s-a alăturat sediului 
central Terre des hommes Elveția în lupta pentru combaterea 
traficului de copii din Europa de Est.

2006 » Reprezentanța fundației Terre des hommes în 
România a fost înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. A 
fost deschis un birou la Craiova, pe lângă cel existent la București.

2013 »  A început un proiect amplu pentru incluziunea 
persoanelor de etnie romă prin care li s-a îmbunătățit accesul 
la educație, sănătate și condiții decente de locuire. 

2016 »  Terre des hommes România a ajutat direct 9883 
de persoane dintre care 3000 de copii au participat la 
activități educaționale de prevenire a discriminării și 2000 
de copii au beneficiat de servicii medicale de bază.

2017 »  A fost deschis un birou la Bacău și a demarat 
implementarea proiectului SHINE.

2018 »  11 proiecte în derulare care urmăresc susținerea 
comunităților rurale din județele Dolj, Gorj, Olt, Bacău; participarea 
activă a tinerilor, promovarea metodelor alternative la detenție și 
utilizarea metodei MGS – Mișcare, Joc și Sport pentru incluziunea 
socială a copiilor și a tinerilor vulnerabili.
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Justiția juvenilă 

În fiecare an, Terre des hommes România, prin echipa sa 
de specialiști în protecția copilului, psihologi, sociologi 
și experți organizaționali, implementează programe și 
proiecte în beneficiul a mii de copii.
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Toţi copiii din lume au dreptul la 
copilărie. Este atât de simplu.

10,500
de copii sunt încurajați 
să își exercite dreptul 

de a participa la luarea 
deciziilor care îi 

privesc

1,600
au beneficiat de 

educație și servicii 
de sănătate 
îmbunătățite 

3,800
de părinți și 

profesioniști au 
participat la sesiunile  

noastre de training

Statistici anuale.
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3 birouri 
în București, Bacău și Craiova

54 de comunități

Dolj

Bacău

București

Olt

Gorj

Craiova

Constanța
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Proiecte Terre des hommes România. 
Protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului.
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S H I N E .

Mara Matei,
manager proiect, Bacău

 Terre des hommes România se implică în 
comunitățile cele mai afectate de efectele sărăciei 
din județele Bacău, Dolj, Olt, Gorj pentru a ajuta 
creșterea nivelului de trai al copiilor și familiilor lor. 
    Proiectele fundației se concentrează pe 
prevenirea situațiilor în care copiii se află în risc, pe 
formarea și specializarea angajaților care lucrează 
în domeniul protecției copilului din România și pe 
asigurarea accesului la condiții minime de educație, 
sănătate și infrastructură. 

Prin proiectul SHINE, echipa noastră din Bacău sprijină 
infrastructura socială, de sănătate și educație în 37 de 
comunități dezavantajate din județul Bacău cu scopul de 
a îmbunătăți condițiile de viață ale copiilor. Astfel, în prima 
fază a proiectului, a fost încurajată contribuția și participarea 
activă a copiilor la întâlnirile consultative cu comunitatea 
pentru a defini nevoile reale ale copiilor.  

2,523 
participanți din 38 

de comunități

37 
de investiții în 
infrastructură 

necesare comunităților 
dezavantajate

15,000
de copii au 

condiții de viață 
îmbunătățite

Copiii și-au creat designul propriilor locuri 
de joacă, terenuri de sport și mobilier școlar 
iar echipa a implementat în proporție de 70% 

sugestiile tlor.

”

”
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LEAP. 
Împotriva violenţei sexuale

„LEAP împotriva violenței sexuale” a urmărit dezvoltarea 
competențelor specialiștilor de a dezvolta servicii etice 
și participatorii pentru copiii și tinerii afectați de violența 
sexuală, precum și sprijinirea și împuternicirea victimelor 
abuzurilor.

Prin proiectul LEAP s-a dezvoltat un program de training 
pentru specialiști, promovând practicile participatorii în 
lucrul cu tinerii și copiii abuzați sexual. De asemenea, 
s-au format tineri facilitatori în aplicarea programului de 
Leadership și Abilități de viață. 

Tinerii implicați în proiect au realizat mai multe produse 
creative, ce au avut ca obiectiv împuternicirea tinerilor 
și combaterea violenței sexuale. Ele au fost elaborate 
cu multă dăruire și au fost rodul unui proces participativ 
deosebit de creativ. 

Vă invităm să descoperiți ce a creat echipa tinerilor din 
România, accesând link-ul www.leap-openminds.ro. Veți 
descoperi astfel galeria lor de creații și veți putea viziona 
filmulețele realizate de aceștia. Nu în ultimul rând, de pe 
acest site veți putea descărca „Jurnalul cu și pentru tineri 
cu mintea deschisă”, jurnal creat de ei atât la nivel de 
concept cât și de conținut.
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PLAN Z

Este o inițiativă globală prin care se dorește crearea unor 

hub-uri creative conduse de copii și adolescenți, spații sigure 

în care copiii să dezvolte soluții de prevenire a violenței 

împotriva copiilor. Proiectul încurajează ideile inovatoare 

ale tinerilor și participarea lor activă pentru a veni cu soluții 

la problema bullying-ului la ei în școli prin instrumente de 

design thinking  facilitate de un expert în inovare socială.

O piesă de teatru forum scrisă chiar de tineri 
și jucată în fața colegilor din clasele a V-a, a VI-a, VII-a, a IX-a. 
Teatru forum este un tip de teatru social care oferă posibilitatea 
de implicare din partea publicului pentru a schimba cursul pie-
sei și a găsi soluția la problema jucată împreună.

4 scenarii de role play 
scrise de tineri și inspirate din viața și experiențele lor reale. 
Metoda este explicată elevilor din clasele a V-a, scenariile fiind 
jucate tot de ei astfel încât elevii să simtă pe pielea lor cum este 
să fii agresor sau agresat.

Telefonul Copilului din Școala Ta
oferă posibilitatea victimelor sau martorilor unei situații de 
bullying să apeleze și să reclame incidentul. Mesajul este 
înregistrat și rezolvat de Comisia împotriva Violenței din 
liceu alcătuită din director, psiholog, profesor și președintele 
consiliului elevilor. 

Liceenii au venit cu 

3 idei inovatoare pentru a 
preveni bullying-ul şi violenţa 
în şcoli:

„Bullying-ul este foarte comun și divers, astfel că adesea tinerii 
nu mai iau în serios și nu fac nimic când văd o astfel de situație. 
Fiind implicată în Plan Z simt că fac o diferență. Opinia mea 
contează și sunt luată în serios.”
                                       Sofia, participantă în echipa Teatru Forum

Heroes Against 
Bullying
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PRAEVENIR. 
Proiectul asigură acces la cursuri de formare 

profesională pentru specialiști în domeniul protecției 

copilului dar și servicii de prevenire pentru copiii aflați 

în dificultate (sprijin individual, școală după școală, 

activități cu caracter psiho-social, activități cu părinții, 

servicii integrate). „Praevenir” încurajează participarea 

actorilor locali din mai multe domenii (în special membri 

Structurilor Comunitare Consultative) și sprijină schimbul 

de practici în comunități.

44 granturi 

către inițiative locale care 
se adresează copiilor în 

situații de risc și familiilor 
acestora

310 asistenți sociali
 

și persoane care lucrează 
în structuri pentru protecția 
copilului au făcut cursuri de 
formare pentru prevenirea 

situațiilor de risc  

191 participanți

la vizite de schimb de experiență.
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ChildHub.
Hub-ul pentru Protecția Copilului a fost inițiat de 
un grup de persoane și de organizații din 10 țări din 
Europa de Sud Est și din regiunea europeană mai 
extinsă. Ca și comunitate de profesioniști, depunem 
eforturi să creăm un mediu sigur, educativ și de 
incluziune pentru toți copiii. Ne-am alăturat la crearea 
acestui proiect ambițios pentru a oferi profesioniștilor 
în protecția copilului instrumentele pentru activitate 
și dezvoltare, un spațiu pentru învățarea continuă 
și pentru comunicare și cu posibilitatea de a deveni 
parte dintr-o comunitate puternică regională de 
practică.

Dezvoltăm cooperarea regională prin in-
teracțiune și schimb de idei atât offline, 
organizând cursuri de formare, conferințe 
și întâlniri constante, cât și online, prin in-

termediul platformei noastre web

www.childhub.org 

peste 4000 de profesioniști și experți în 
domeniul drepturilor și protecției copilului 

din Europa și nu numai.
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Sprijinirea copiilor aflaţi în 
situaţii de trafic şi migraţie



13

Move Together.
Sportul ca instrument de integrare 
şi incluziune socială a refugiaţilor .

Proiectul se adresează atât femeilor, copiilor, tinerilor cu 
statut de refugiat, cât și comunităților locale cu intenția: 

»  să îmbunătățească înțelegerea, respectul și toleranța 
dintre refugiați și comunitățile gazdă;

»  să reducă stigmatizarea și discriminarea față de refugiați 
din partea comunității gazdă ;

»  să contribuie la o mai bună incluziune socială și integrare 
a refugiaților în societatea românească, prin sport și activități 
conexe.

Scopul proiectului este formarea femeilor cu statut 
de refugiat și din comunitățile gazdă (este vorba de 
cea română și cele ale migranților), din București și 

Constanța, în metodologia Mișcare, Joc și Sport, dez-
voltată de Terre des hommes, pentru ca mai apoi ele 
să organizeze în comunitățile lor astfel de activități.

Metodologia utilizează jocurile și sportul pentru 
învățarea experiențială, participarea și transferul 

de competențe de la adulți la copii, prin oferirea de 
sprijin psiho-social. 

4
evenimente 
sportive în 

Bucureşti şi 
Constanţa 

› 200 
de participanți din 

Iran, Irak, Siria, 
Sudan, Palestina, 

Afganistan, 
România

2
traininguri de 6 

zile în București și 
Constanța cu 32 de 

participanți 

„Am învățat jocuri noi, cum să fiu mai activă și să-i accept pe 
ceilalți. Este interesant să afli despre obiceiuri și tradiții din țări 
precum Siria, Sudan, Iran sau Palestina și să descoperi că unele 
jocuri sunt practicate de copii din toate culturile.”
Participantă în cadrul proiectului
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41 persoane din 
sistemul sanitar 
instruite 

      Zefir. Împreună
pentru puterea de 
acţiune. 

Prin acest proiect am dorit reducerea disparităților 
dintre romi și alte grupuri defavorizate (cu 
precădere copii și mame) și populația majoritară 
din 12 comunități din județele Dolj, Gorj și Olt (prin 
dezvoltare comunitară, educație, acces la sănătate, 
condiții mai bune de locuit și dezvoltare economică). 

Fondul pentru Incluziunea Romilor 
şi a altor grupuri dezavantajate

www.zefirincomunitate.ro

116 profesori instruiţi în 
educaţie interculturală 
în 12 şcoli 

6 centre medico-
sociale și un centru 
de igienă înființate

4 grupe de grădiniţă 
interculturale 
înfiinţate

1500 copii din 10 
comunități iau parte la 
activităţi after school 
și activităţi psiho-
sociale  

Peste 4500 de 
persoane cu acces 
mai bun la servicii 
de sănătate primare 
și de prevenție 

Renovări pentru 331 
de locuinţe pentru 
a oferi condiţii mai 
bune de studiu pentru 
cel puţin 400 copii  

> 30 de campanii de 
informare și educație 
sanitară desfășurate 
cu peste 1500 de 
participanți

41 persoane din 
sistemul sanitar 
instruite

Rezultate

Educaţie Sănătate 
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110 femei și tineri 
au participat în 
activități de mentorat 
și educație socio-
financiară  

290 membri ai gru-
purilor de iniţiativă 
formați

30 de inițiative 
comunitare finanțate 
și implementate

Finanțarea cu sume 
între 2500 și 15000 
franci elvețieni 
a 30 de activități 
economice 

Dezvoltare comunitară şi  
economică  

zefiR este un proiect implementat de un 
consorțiu de organizații condus de Terre 
des hommes România. Din consorțiu fac 
parte: Amare Rromentza, Agenția Împreună, 
Fundația PACT, Fundația Pestalozzi România, 
SASTIPEN, Habitat for Humanity, Fundația 
NESsT România.

8 organizații în total, împreună cu 12 
comunități locale și 3 consilii județene.  

Proiect co-finanţat printr-un grant din 
partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei 
Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.  
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Proiectul Mario s-a bazat pe un parteneriat solid stabilit 
în anul 2009, atunci când ONG-uri care se ocupă cu 
protecția copiilor în Europa, printre care ECPAT, Terre 
des hommes, Save the Children din Albania și Fundația 
Nobody’s Children și-au unit forțele pentru a asigura 
o capacitate de reacție și un proces de advocacy mai 
eficient pentru copiii migranți din Europa Centrală și de 
Sud-Est (EC/ESE), expuși riscului de a deveni victime 
ale exploatării și traficului. 

Am găsit soluții multilaterale – studii de cercetare cu 
acoperire transnațională, acțiuni de advocacy, formări 
și asistență directă acordată specialiștilor – la 
problemele cu care se confruntă copiii înainte, în timpul 
și după migrație și care necesită scheme de protecție 
coordonate pentru fiecare copil. În relația cu serviciile 
care protejează copiii migranți expuși riscului din 
EC/ESE împotriva abuzului, exploatării sau a altor 
încălcări ale drepturilor acestora se va pune un accent 
special pe participarea copiilor.   

Cum am făcut asta? Descriere 

Rezultate

MARIO. 

5
sesiuni de formare pentru 
106 specialiști din toată 

țara

210 
tineri vulnerabili au 

beneficiat de servicii de 
suport-educaționale, 
consiliere și terapie 

23
 de consilii consultative 

ale tinerilor care au 
contribuit la cercetare și 
la acțiuni de advocacy 
privind sistemele de 
asistentă și protecție 

socială a copiilor. 

 O analiză comprehensivă a situației copiilor afectați de 
migrație din România, Bulgaria, Kosovo, Italia, Olanda 
și Grecia.  

www.marioproject.org 
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BRIDGE. 
Building Relationships through Innovative 
Development of Gender Based Violence 
Awareness in Europe   

Dezvoltarea unei comunități regionale de bune practici 
în lucrul cu tineri și copii migranți victime ale violenței 
de gen; 

Implicarea tinerilor cu vârste între 16 și 24 de ani și a 
copiilor migranți în crearea și elaborarea a cel puțin 5 
materiale de conștientizare și combatere a violenței 
de gen; 
 
10 tineri vor constitui un grup consultativ și vor 
contribui la dezvoltarea materialelor de conștientizare 
și se vor implica în toate activitătile proiectului.  

Prin proiectul BRIDGE intărim capacitatea 
specialiștilor din sistemul public și ONG-uri de a 
identifica, gestiona și preveni formele specifice ale 
violenței de gen (GBV) care pot afecta tinerii și copiii 
migranți (refugiați, solicitanți de azil, resortisanți ai 
țărilor terțe, persoane cu statut de tolerat).  

Sesiuni de training (față în față și online) dedicate 
specialiștilor care lucrează cu tineri și copii migranți 
pe teme legate de violență de gen; 

Obiectivul proiectului va fi atins prin:
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MIŞTO AVILEAN! 
Migration = Integration: Service 
Transfer Optimisation 

În limba romani Mișto Avilean! înseamnă
Bine ai venit!

Crearea unui mecanism transnațional de 
cooperare între școli din 3 state membere EU 
(Franța, Spania și România) pentru a facilita 
accesul copiilor romi aflați în mișcare la educație 
continuă, gratuită și nediscriminatorie; 

Dezvoltarea capacității specialiștilor din educație 
de a oferi educație gratuită și nediscriminatorie 
copiilor romi aflați în mișcare în Europa;

Combaterea reprezentărilor negative ale romilor 
printr-o campanie condusă și implementată de 
copii;  

570 de specialiști din educație (învățători, 
profesori, administratori de școli) vor beneficia 
de sesiuni de training pentru a oferi educație 
continuă, gratuită și nediscriminatorie.

Obiectivul proiectului MIȘTO este de a promova 
integrarea în sistemul de educație.

Scopul este de a facilita integrarea în sistemele 
educaționale din țările gazdă a copiilor romi aflați în 
migrație.

Metode



Justiţie Juvenilă
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AWAY. Modalităţi alternative în 
administrarea justiţiei pentru 
minori şi tineri

6 training-uri de specializare în Craiova, Brașov și 
București pentru specialiștii din domeniul justiției 
juvenile, protecției copilului și educației, care 
lucrează direct cu minorii aflați în conflict cu legea; 

11 întâlniri consultative cu 15 tineri din Centrul de 
Detenție pentru Minori din Craiova și din D.G.A.S.P.C. 

București; 

O cercetare comprehensivă -“Alternative la trimiterea 
în judecată a minorilor în România”-  scrisă de Prof. 

Ioan Durnescu și Corina Popa;

Un curs de e-learning – Explorarea unor măsuri 
alternative la procesul penal și adaptate la sistemul 

de justiție juvenilă. 

Mai multe informații pe Justice.childhub.org/ en/Away 

Proiectul AWAY abordează subiectul justiției 
juvenile inclusiv prin promovarea de măsuri al-
ternative/restaurative la procesul penal pentru 
minorii aflați în conflict cu legea. 
Proiectul este co-finanțat de Programul REC al 
Uniunii Europene.
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Curtea Drepturilor Copiilor .
În viața reală, a ajunge în instanță, pentru un copil, ar 
putea însemna “stop joc”. Acest risc poate apărea 
atunci când copilul nu-și cunoaște drepturile și 
obligațiile în situațiile în care ar fi suspect, martor, 
infractor sau victimă. 
Curtea Drepturilor Copiilor este un proiect care vrea 
să schimbe jocul ajutând copiii și tinerii să devină 
conștienți de propriile drepturi și obligații printr-un 
joc online care poate fi jucat aici: 
http://game.storylab.io 

Jocul a fost creat în urma mai multor întâlniri 
consultative cu: 

» adolescenți din mai multe licee din România, Bulgaria, 
Croația, Ungaria, Italia, Moldova și Marea Britanie;

» și experți din partea Poliției – Institutului de 
Cercetare și Prevenire a Criminalității, Direcției 
Generale de Protecție a Copilului, FONPC și Asociației 
Justiție pentru România. 
 

Storylab este un joc interactiv care dezvoltă 
cunoștințele copiilor în legătură cu drepturile lor 
civile, administrative și a procedurilor judiciare, fie ca 
acuzat, martor sau victimă.

http://game.storylab.io
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Ziua Ştafetei. 
Campanie naţională pe care 
o organizăm în fiecare an.

„Ziua Ștafetei” celebrează dreptul tuturor copiilor și 
tinerilor de a participa în societate şi se desfăşoară 
în fiecare an în preajma Zilei Internaţionale a 
Drepturilor Copiilor. 

Prima ediţie a campaniei a avut loc în 2012, fiind inspirată 
de modelul „Take Over Day” din Marea Britanie. Iniţiativa 
este implementată de Fundaţia Terre des hommes România 
(Tdh) alături de partenerii săi din sectorul public și privat, 
ce recunosc potenţialul deosebit al tinerilor.

Conceptul campaniei este foarte simplu: 
sub îndrumarea unui coordonator, copii şi tineri cu 
vârste între 12-18 ani, din aceeași comunitate, își 
aleg meseriile pe care vor să le preia și apoi se 
înscriu în campanie prin completarea unui formular 
online.

Coordonatorul grupului identifică mentorii potriviţi 
(profesioniştii care vor preda ştafeta meseriei) și 
facilitează predarea-preluarea ștafetei într-o zi stabilită 
prin consultarea tuturor părţilor (copil, mentor, însoţitor). 
De regulă, predările-preluările de ștafetă au loc zi după zi, 
timp de una sau două săptămâni. Chiar dacă, în perioada 
implementării campaniei sunt predate numeroase profesii, 
totuși interacţiunea dintre un copil şi mentorul său are 
loc într-o singură zi, de aici și numele campaniei de „Ziua 
Ștafetei”. 

Ziua de lucru a unui copil poate dura între 2-6 ore, iar 
siguranţa acestuia la locul de muncă va fi verificată de 
către un însoţitor (părinte, tutore, profesor, prieten etc)

Excelența Sa, 
doamna Päivi Pohjanheimo

A fost o plăcere să colaborez deja 
pentru a doua oară cu Fundația Terre 
des hommes România în organizarea 
evenimentului Ziua Ștafetei. Andreea 
și Ștefan, elevii care m-au însoțit în 
timpul zilei, au arătat o motivație și 
un interes real în diplomație și relații 
internaționale. Modul în care s-au 
pregătit în prealabil despre munca 
mea în România a fost impresionantă. 
Sper că, prin participarea mea la acest 
program am putut să le împărtășesc 
acestor elevi talentați, împreună cu 
echipa ambasadei Finlandei, câteva 
lecții utile despre această profesie!

„

„

Află mai multe pe:  www.ziuastafetei.ro

Parteneri de-a lungul anilor:
Ambasada Finlandei, Ambasada Republicii Croația, Aeroportul 
Henri Coandă, Inspectoratul General de Imigrări, Poliția Română, 
Ambasada Republicii Slovene, Președintele Autorității Naționale 
pentru Protecția Copilului și Adopții, Digi24.
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Pentru noi a fost o zi extraordinară 
și nu cred că aveam această oportu-
nitate dacă nu participam în proiect. 
Ne-a ajutat mult să conștientizăm 
pașii pe care îi avem de urmat în 
cariera de diplomat. Pare simplu 
însă este o responsabilitate foarte 
mare să reprezinți un stat într-o altă 
țară, să încerci să înțelegi cultura, 
structura politică și să te adap-
tezi astfel încât oamenii pe care îi 
reprezinți să fie în deplină siguranță

Andreea și Ștefan

Obiectivele generale 
ale campaniei

Rezultate:

» Recunoașterea dreptului la participare al copiilor și 
tinerilor din România; 

» Crearea unui cadru în care copiii și tinerii să-și 
exploreze vocaţia, să se exprime și să-și dezvolte 
potenţialul;  

» Facilitarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor 
vulnerabili și respectarea drepturilor acestora. Ziua 
Ștafetei valorizează participarea tuturor copiilor și 
tinerilor. 

7 
ediții

16.956
de copii și 

tineri

2368
de coordo-

natori

5000 
de mentori

„

„

A 7-a ediţie de anul acesta
4.743 de copii participă, la nivel național.

Cum se desfășoara campania?

Cele mai râvnite meserii:

Categorii de vârstă:

Proveniența copiilor înscriși 

Adulții predau ștafeta propriilor meserii unor 
copii și tineri dornici să le înveţe.

polițist (16%), medic (15%), cadru didactic (15%), 
programator IT (7%). 

14 ani (22%) » 17 ani (17%) » 13 ani (16%)

București (8,5%), Bistrița Năsăud (7,8%), 
Bacău (7,4%) și Iași (7,2%).
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» De ce un consiliu consultativ al copiilor?

Terre des hommes România are un consiliu consultativ al 
copiilor deoarece ne intereseză cu adevărat participarea 
autentică a tinerilor - pentru că ne dorim proiecte nu despre 
copii, ci pentru copii și împreună cu ei. Pentru că astfel 
avem șansa extraordinară de a-i asculta, de a-i consulta, 
de a  învăța de la ei și de a descoperi zâmbetul, puterea și 
disponibilitatea lor uluitoare de a schimba lumea într-una 
mai bună.  

Consiliul consultativ al copiilor de la Terre des hommes 
România este format din tineri entuziaști și implicați civic. 
Participarea lor este atât de valoroasă pentru activitatea 

noastră, pentru că ei ne sprijină cel mai mult în a adresa 
nevoile reale ale tinerilor în cadrul proiectelor noastre. Ei 
ne ajută să concepem proiecte și să le implementăm astfel 
încât să fie adresate problemele și nevoile reale ale tinerilor.

» Când consultăm copiii? 

Ne-am consultat cu ei, i-am ascultat și i-am lăsat să decidă 
referitor la organizarea de evenimente pentru tineri, în 
oferirea granturilor pentru alți tineri, în crearea de materiale 
prietenoase pentru copii, în scrierea unor scrisori de pledare 
pentru autorități pe tema drepturilor copiilor și pentru găsirea 
unor soluții creative pentru a preveni bullying-ul.

Salut! Eu sunt Magda și am 17 ani, mă consider o persoană 
nonconformistă, iubesc tot ceea ce e legat de artă și vreau 
să urmez facultatea de psihologie. Desenez, pictez, scriu, 
cânt și uneori chiar joc, dar de cele mai multe ori visez cu 
ochii deschiși.
Sunt voluntar Terre des hommes România de aproape doi 
ani și sunt implicată în tot ceea ce fac, uneori sunt chiar 
perfecționistă. Mă consider curajoasă pentru că am speranța 
că pot schimbă ceva în bine.
Am fost implicată activ în proiectul LEAP, Move Together și 
Plan Z.

Sunt Andrei și sunt elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic 
Nicolae Iorga din București. Mă consider o persoană 
extrovertă, sociabilă, îmi place să mă implic în acțiuni de 
voluntariat, iar printre pasiunile mele se află filmele, serialele 
și geografia.
Am fost implicat activ în proiectul LEAP, Move Together și
Plan Z.

Consiliul Consultativ al Copiilor 
din Terre des hommes România.

Magdalena 
Gusatu

Andrei 
Constantin
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Bună sunt Andreea, am 21 de ani și am făcut parte din 
grupul pilot al tinerilor curajoși ce au participat în cadrul 
proiectului Ziua Ștafetei încă de la prima ediție din 2012. 
Ziua Ștafetei mi-a deschis perspectivele către lucruri 
noi și mi-a format o viziune mai clară despre viitor. Toate 
acestea cu ajutorul unor oameni foarte dedicați să 
construiască acest proiect pentru copiii din România. Prin 
participarea la acest proiect am început o nouă călătorie 
de cunoaștere care mi-a deschis din ce în ce mai multe 
oportunități în fiecare an. 

La fiecare ediție eram ca un copil în fața unui coș cu 
dulciuri, de fiecare dată voiam să încerc ceva nou și 
voiam să le arăt colegilor mei că participarea în astfel de 
proiecte te poate schimba numai în bine.

“Beau, mănânc și respir teatru “. Dar nu glumesc, vorbesc 
serios. Sunt actriță de 8 ani de zile și de 3 ani regizez și 
spectacole.
Eu consider că fiecare dintre noi este o persoană TARE 
SPECIALĂ și avem o grămadă să transmitem celor din jurul 
nostru și fiecare poate învăța de la celălalt.
Elena colaborează de aproape doi cu Terre des hommes 
România, a fost implicată în facilitarea unui program de 
dezvoltare personală pentru tineri, în regia și coordonarea 
piesei de teatru forum în cadrul proiectului plan Z cât și în 
crearea filmelor realizate în cadrul proiectului LEAP.

Bună, sunt Waad am 15 ani și sunt în clasa a X-a la Liceul 
Teoretic Hristo Botev din București. M-am născut în Sudan 
și trăiesc în România de 7 ani. 

Anul acesta am început să lucrez ca voluntar în cadrul 
Terre des hommes România, în proiectul „Move Together-  
Integrarea refugiaților prin sport”.  În calitate de voluntar, 
am fost implicată că animator în organizarea unor evenimente 
bazate pe joc și sport, cât și în design-ul și crearea conținutului 
unor materiale prietenoase pentru copii, care să-i învețe 
despre drepturile lor.

Andreea 
Osman

Waad 
Zumrawi

Elena
Nicolae

Din Consiliul Consultativ Terre des hommes 

România mai fac parte: Daria Stoica, Bogdan 

Iorgulescu, Sofia Ilie, Alexandru Capraru, 

Maria Nicolae, Henri de Hillerin, Sabina 

Enache, tineri extrem de speciali la care ținem 

foarte mult. 



26

Sarah Blakemore, Directorul Keeping Children Safe

Prin grija acordată siguranței copiilor în toate aspectele intervențiilor sale, 
Terre des hommes dă dovadă de leadership în domeniul asistenței pentru 
protecția copilului. Sperăm ca toate organizațiile să le urmeze exemplul în 
implementarea Standardelor Internaționale pentru Menținerea Siguranței 
Copiilor. Trebuie să ne asigurăm că, oriunde și oricând, copiii sunt protejați                      
de ceea ce le poate face rău.

„

”
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Analiza condusă de Keeping Children Safe a arătat 
că intervențiile Terre des hommes pentru menținerea 
siguranței copiilor au următoarele puncte tari:

» O politică de protecție a copilului cu adevărat 
globală a fost realizată și este disponibilă în diferite 
limbi atât pentru angajații organizației, cât și pentru 
copii și părinți. Politica este revizuită în mod regulat și 
consolidată în permanență;

» Terre des hommes a dezvoltat un set de materiale 
de instruire și orientare privind protecția copilului 
pentru noii angajați;

» Monitorizarea și revizuirea politicii privind 
protejarea copiilor se desfășoară în mod regulat, prin 
sesiuni de învățare activă.

Politica de Protecție a Copilului reafirmă și 
consolidează angajamentul nostru ca organizație 
față de menținerea siguranței copiilor și protejarea 
acestora împotriva oricărei forme de vătămare și 
abuz. Aceasta este o problemă de importanță critică 
pentru Terre des hommes și vedem protecția copiilor, 
promovarea bunăstării și respectarea drepturilor 
copilului ca fundamentul muncii noastre.

În urmă unei evaluări realizate de către 
mișcarea globală Keeping Children Safe, 
Terre des hommes a primit cea mai înaltă 

recunoaștere:
„Nivelul 1 de Certificare” pentru modul în care 

protejează copiii.
Nivelul 1 al Certificării în domeniul menținerii 
siguranței copiilor evaluează dacă politicile 
de lucru ale organizațiilor identifică în mod 
clar situațiile de risc pentru copii și pașii de 

urmat pentru combaterea acestora.

Certificări.
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