
 

 

 
 

Raport cu privire la activități în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului derulate în anul 2019 
 

A. Activități de celebrare a unor zile naționale, europene și internaționale cu incidență în domeniu 

Nr. 
crt. 

Activități de prevenire cu ocazia: Bifați 

Detalii 

Instituția/Instituțiile 
organizatoare membre 

EIL 

Tipul activității & alte 
informații  

(& titlul campaniei/ proiectului) 

Nr. 
beneficiari 
(estimat) 

1 Ziua internațională a familiei (15 mai) x 

DGASPC Brașov Comunicat de presă: DGASPC 

Brașov va înființa, cu fonduri neram-

bursabile, patru locuințe protejate și un 

centru de zi la Victoria 

>10.000 

2 Ziua internațională a copiilor dispăruți (25 mai) x DGASPC Brașov 
Comunicat de presă: 0800 500 333 

– linie telefonică gratuită pentru 

victimele violenței domestice 

>10.000 

3 Ziua internaţională a copilului (1 iunie) x DGASPC Brașov 

Sub motto-ul „Copiii colorează 

viața“, Ziua Internațională a 

Copilului a fost sărbătorită în toate 

centrele din subordinea Direcției 

Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Brașov. (copiii de 

la Complexul de Servicii Făgăraș au 

fost invitați la manifestările 

organizate de Primăria Făgăraș și 

Casa Municipală de Cultură; copiii 

de la centrele din Tărlungeni, 

Brașov, Zărnești, Râșnov, Rupea și 

Dacia au sărbătorit alături de 

prietenii lor din comunitate; copiii cu 

dizabilități care frecventează 

centrele de zi din subordinea 

DGASPC Brașov – Centrul de Zi 

„Rază de lumină“, Centrul de Zi 

pentru persoane cu Sindrom Down 

„Casa Soarelui“ și Centrul de 

Recuperare „Micul Prinț“ -, au 

450 



  

derulat o serie de activități 

individuale și de grup (pictură/desen, 

jocuri muzicale, dansuri, jocuri 

educaționale și tematice, jocuri 

distractive, karaoke etc) 

4 

Ziua mondială pentru prevenirea abuzului asupra 
copiilor (19 noiembrie)/ Campania zilelor de 
activism pentru prevenirea abuzurilor şi violenţei 
asupra copiilor şi tinerilor (1-19 noiembrie) 

x 

DGASPC Brașov 

„Festivalul Drepturilor“ în cadrul 

DGASPC Brașov – o suită de 

evenimente reunite sub o singură 

umbrelă, care se desfășoară între 20 

noiembrie și 20 decembrie 2019, prin 

care se serbează Ziua mondială 

pentru prevenirea abuzului asupra 

copiilor, Ziua internațională a 

drepturilor copilului, Ziua 

internațională pentru eliminarea 

violenței împotriva femeii, Ziua 

internațională a persoanelor cu 

dizabilități etc. 

>1200 

5 
Ziua internațională a drepturilor copilului (20 
noiembrie) 

x 

6 Ziua internaţională pentru eliminarea violenței 
împotriva femeii (25 noiembrie)/ Campania 
zilelor de activism împotriva violenței asupra 
femeii (25.11-10.12.2017) 

x DGASPC Brașov Comunicat de presă: Violența 

domestică: de la problemă privată la 

problemă a societății 
>10.000 

A TOTAL ACȚIUNI DE CELEBRARE 6 TOTAL BENEFICIARI >20.000 

 
 Tema violenței asupra copilului este reprezentată de una dintre formele de violență pe tema căreia s-a susținut informarea, 

conform HG nr. 49/2011, anexa 1: violența asupra copilului, abuz fizic, abuz emoțional/ psihologic, abuz sexual, neglijare, 
exploatare prin muncă, munci periculoase, exploatare sexuală, pornografie infantilă, pornografie infantilă prin internet, 
trafic de copii, violența prin internet, violența domestică/ în familie etc.   

 Temele corelate reprezintă cauze/ factori de risc pentru violență, consecințe ale violenței, contexte care sprijină 
soluționarea cazurilor de violență, fenomene aflate în strânsă conexiune cu violența, legislația internă, europeană și 
internațională cu incidență n domeniu. Exemple de teme corelate: educație parentală, prevenirea separării copilului de 
familie, copii la risc/ grupuri vulnerabile, prevenirea consumului de droguri, educație juridică, delincvența juvenilă, 
comportament deviant, drepturile copilului, copii lăsați singuri acasă (prin plecarea părinților la muncă în străinătate), 
discriminare, rasism, acces la justiție, management de caz, asistența socială, situații de criză/ urgență, victimizare/ victime 
ale infracțiunilor, trauma, consiliere, psihoterapie, alte terapii pentru copiii victime ale violenței, Directiva 29, HG nr. 
75/2015, Convenția Lanzarote ș.a. 

 



  

 

B. Activități de informare pentru copii, profesori și părinți în unitățile de învățământ 

Nr. 
crt. 

Activități de informare Bifați 

Detalii 

Instituția/ Instituțiile 
organizatoare membre 

EIL 

Unitatea/ unitățile de 
învățământ unde s-au derulat & 

alte informații 
(& titlul campaniei/ proiectului) 

Nr. 
beneficiari 
(estimat) 

1 
Informare a copiilor pe tema violenței asupra 
copilului ..... 

x DGASPC Brașov 

„Bullying-ul nu este ceva cool!“ 
– Școala Gimnazială nr. 2, Școala 
Gimnazială nr. 5, Școala 
Gimnazială nr. 13, Școala 
Gimnazială nr. 9 

2.800 

2 
Concursuri/ expoziții pe tema violenței asupra 
copilului ......../ pe tema corelată ...... 

x DGASPC Brașov 

Competiția „Drepturile copilului 

prin ochii copilului”, care constă în 

realizarea de către copiii din centre a 

unor desene artistice cu tema 

drepturile copilului, care vor fi 

folosite drept imagini pentru 

realizarea unui calendar personalizat. 

450 

B 
TOTAL ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ÎN 
UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT & TOTAL UNITĂȚI 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT & TOTAL BENEFICIARI 

2 
 

3.250 

 

Întocmit, 

Mailat Radu 

Consilier EGS 

 
 


