Scurtă descriere a proiectelor Terre des hommes
ROBIN - Reinforcing cOmpetences to Build Inclusion through a New learning methodology
Copiii aflaţi în situaţie de migraţie* trec peste graniţe – administrative sau teritoriale – în căutarea
unei vieţi mai bune. Fenomenul de migraţie la care sunt expuşi îi face vulnerabili şi nesiguri în
stabilirea de legături, diminuându-le şansele de a se dezvolta şi de a-şi realiza potenţialul. În plus,
este de două ori mai probabil că tinerii şi copiii în situaţie de migraţie să renunţe la şcoală decât
colegii lor, ceea ce îi expune şi mai mult excluziunii sociale (cf. raportului CE “Prevenirea
abandonului şcolar timpuriu în Europa – Lecţii învăţate din programele educaţionale A Două
Şansă”, 2013).
Fundaţia Terre des hommes-Elveţia (Tdh) a descoperit că bună parte dintre copiii aflaţi în situaţie
de migraţie frecventează programele ADS. Pentru a preveni renunţarea acestora la studii, este
necesar ca programa de învăţare să fie mult mai flexibilă şi să includă activităţi creative, în
şcoală, răspunzând astfel recomandărilor făcute de UNICEF – “Abandonul şcolar timpuriu: cauze
şi posibile cai de prevenire”, 2009.
În întâmpinarea acestei nevoi, Tdh dezvoltă, în prezent, o nouă metodologie de învăţare incluzivă
care să fie utilizată de cadrele didactice ce lucrează cu copiii şi tinerii din situaţii de migraţie,
beneficiari ai programului ADS.
Metodologia este realizată în cadrul proiectul transnaţional ROBIN, finanţat prin programul
Erasmus+ KA3 şi implementat în 5 ţări – România, Austria, Bulgaria, Italia şi Spania.
În cadrul proiectului, experţi din cele 5 ţări desfăşoară următoarele activităţi:
• Cercetare privind metodele actuale de predare, folosite în programele ADS în relația cu
copiii/tinerii afectaţi de migraţie;
• Analiza nevoilor de formare ale cadrelor didactice privind incluziunea socială a copiilor afectaţi
de migraţie;
• Dezvoltarea unei metode pedagogice potrivită acestor nevoi;
• Transferul noii metodologii prin organizarea unor cursuri de formare pentru cadrele didactice
(câte 100 persoane/ţară);
• Crearea şi diseminarea unui manual final pentru aplicarea continuă a metodologiei.
Parteneri: Terre des Hommes Lausanne România (aplicant), CSC Danilo Dolci (Italy), die
Berater® (Austria), Know and Can Association (Bulgaria), Foundation INTRAS (Spain)
Sursa finanțării: Comisia Europeană (Erasmus+/KA2. Parteneriate strategice în domeniul
educației adulților)
Perioada implementării proiectului: 2015-2017
Website: https://en.danilodolci.org/early-school-leaving/robin/
***
Curtea Drepturilor Copiilor
Curtea Drepturilor Copiilor este un proiect finanţat de Comisia Europeană (JUST / 2014 / Action
Grants), prin care 6 parteneri de la nivel transnaţional vor crea un joc serios de simulare online,
informându-i pe copii şi tineri despre drepturile lor în timpul diferitelor proceduri judiciare civile,
administrative şi penale. Jocul va fi conceptualizat şi adaptat specificului fiecărei ţări partenere,
beneficiind de expertiza unor consultanți naţionali, şi îi va sprijini pe tinerii viitori utilizatori să
devină conştienţi de propriile drepturi şi obligaţii, imputernicindu-i să le folosească pentru evitarea
situaţiilor de risc.
Proiectul a fost lansat în octombrie 2015 şi, de atunci, un total de 40 de tineri din trei licee din
Bucureşti şi unul din Constanţa au fost implicaţi în activităţile din România. În cadrul proiectului a
fost stabilită şi o o comunitate de practică în materie de justiţie juvenilă (implicând atât experţi
adulţi, cât şi tineri) şi s-au colectat informaţiile necesare dezvoltării jocului, prin vizite de
documentare, focus-grupuri şi sondaje. O primă variantă a jocului va fi lansată în cursul lunii
aprilie 2017.

Parteneri: Terre des hommes Lausanne Ungaria (aplicant), Reteaua Nationala pentru Copii din
Bulgaria, Brave Phone Croatia, Fundatia Terre des hommes Italia, Fundatia Terre des hommes
Romania si Victim Support U.K.
Sursa finanțării: Comisia Europeană (JUST / 2014 / Action Grants)
Perioada implementării proiectului: 2015-2017
***
ChildHub
Hub-ul pentru Protecţia Copilului sau ChildHub (www.childhub.org) este o platformă interactivă
folosită de către specialiştii în protecţia copilului pentru a schimba cunoştinţe, pentru a învăța unii
de la alţii, pentru a oferi şi a primi sprijin.
Hub-ul pentru Protecţia Copilului a fost iniţiat de un grup de persoane şi de organizaţii din 10 ţări
diferite din Europa de Sud Est şi din regiunea europeană mai extinsă. Ca şi comunitate de
profesionişti, membrii ChildHub folosesc mediul virtual pentru a:
•
ÎNVĂŢA şi EXPLORA: platforma aduce laolaltă ştiri, o bogată colecţie de resurse, bune
practici, cursuri online, resurse pentru formatori, webinarii, materiale multimedia şi multe alte
instrumente pentru studiu individual;
•
CREA REŢELE DE ÎNVĂŢARE şi SCHIMBA INFORMAŢII: devenind membru al
comunităţii ChildHub, puteţi lua legătură cu alţi profesionişti din regiune, puteţi comunica cu ei pe
forum sau în cadrul webinariilor, puteţi să aflaţi ce evenimente vor avea loc în apropierea
dumneavoastră şi să participaţi la ele;
•
AFLA MAI MULTE despre domeniul protecţiei copilului: ce posturi vacanţe sunt
disponibile momentan, ce noi resurse au apărut, care sunt ultimele trenduri la nivel european, etc.
Parteneri: Terre des hommes – biroul regional pentru Europa de Sud-Est, Terre des hommes România, Albania & Kosovo, Slavați Copiii Balcanii de Nord Vest, Centrul de îngrijire alternativă
pentru copii Bulgaria, Brave Phone Croația, Terre des hommes - Moldova, Centrul pentru
Integrarea Tinerilor Serbia, Centrul de Excelență pentru Copiii Asistați Scoția (CELCIS)
Sursa finanțării: Comisia Europeană, Oak Foundation, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare
Perioada implementării proiectului: 2015-2017
Website: www.childhub.org
***
PRAEVENIR
PRAEVENIR – cunoscut și sub sub numele de "Parteneriat pentru reducerea abuzului, exploatării
și violenței împotriva copiilor, pentru nediscriminarea și pentru incluziunea socială în România" este un program multianual implementat de Tdh România în regiunea de sud-vest a României.
Prin acest proiect ne-am propus ca toți copiii din zona de intervenție să fie protejați și să se
bucure de respectarea drepturilor. Ne dorim ca numărul de copii care necesită servicii
specializate de protecție (intensive și costisitoare) să scadă datorită existenței unor servicii
eficiente de intervenție și de prevenire a situațiilor de risc. Obiectivul principal este ca "până la
sfârșitul anului 2018, în județele Dolj, Olt si Gorj, copiii vulnerabili să fie protejați în cadrul
propriilor comunități locale”. În mod specific, ne dorim să producem următoarele schimbări:
- Membrii comunităților și autoritățile locale să fie mobilizate și implicate activ în prevenirea și
gestionarea riscurilor legate de copii;
- Profesioniștii din domeniul protecției copilului să participe la prevenirea situațiilor de risc;
- Componenta de prevenție a Strategiei naționale de protecție a copilului să fie adoptată de
autoritățile locale.
Parteneri: Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție; DGASCP Dolj, Gorj și Olt,
Comitete Consultative Comunitare (CCC), Haute d’Ecole Lausanne - HES-SO
Sursa finanțării: Canton Vaud, Ville de Lausanne
Perioada implementării proiectului: 2016-2018
***

Ziua Ștafetei
„Ziua Ştafetei” celebrează dreptul tuturor copiilor şi 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 Elveţia (Tdh) alături de partenerii săi
din sectorul public şi privat, ce recunosc potenţialul deosebit al tinerilor.
Obiectivele generale ale campaniei sunt:
 Recunoaşterea dreptului la participare al copiilor şi tinerilor din România;
 Introducerea unui model educaţional modern, implementat la nivel naţional;
 Crearea unui cadru în care copiii şi tinerii să-şi exploreze vocaţia, să se exprime şi
să-şi dezvolte potenţialul;
 Facilitarea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor vulnerabili şi respectarea drepturilor
acestora. Ziua Ştafetei valorizează participarea tuturor copiilor şi tinerilor.
Conceptul campaniei este foarte simplu: sub îndrumarea unui coordonator, copii şi tineri cu
vârste între 12-18 ani, din aceeaşi comunitate, îşi aleg meseriile pe care vor să le preia şi apoi se
înscriu în campanie prin completarea unui formular online.
Coordonatorul grupului identifică mentorii potriviţi (profesioniştii care vor preda ştafeta meseriei) şi
facilitează predarea-preluarea ştafetei într-o zi stabilită prin consultarea tuturor părţilor (copil,
mentor, însoţitor). De regulă, predările-preluările de ştafetă au loc zi după zi, timp de una sau
două săptămâni. Chiar dacă în perioada implementării campaniei sunt predate numeroase
profesii, totuşi interacţiunea dintre un copil şi mentorul său are loc într-o singură zi, de aici şi
numele campaniei de „Ziua Ştafetei”.
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).
În 2016, predarea şi preluarea ştafetei a avut loc în perioada 15-25 Noiembrie. Ca în fiecare an,
copii şi tineri din întreagă ţară au fost sprijiniţi să preia meseria mult visată pentru o zi, iar adulţii
sunt încurajaţi să-i ajute în acest demers, în calitate de coordonatori de grup, mentori şi însoţitori.
Campania va fi reluată şi în 2017, în preajma Zilei Internaţionale a Drepturilor Copiilor (20
Noiembrie).

