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Comunicat de presă 
 

 
DGASPC Brașov organizează între 19 și 26 noiembrie o serie de manifestări 

dedicate „Zilei Internaționale a Drepturilor copilului“ și „Zilei Internaționale pentru 
Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor“ 
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov va organiza, 
în perioada 19-26 noiembrie 2015, o serie de manifestări dedicate „Zilei Internaționale a 
Drepturilor Copilului“, respectiv „Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței 
Împotriva Femeilor“. Manifestările se adresează atât copiilor din centrele de plasament 
aflate în subordinea instituției și elevilor din școlile brașovene, cât și femeilor din 
comunitățile unde incidența violenței domestice este crescută. 

Seria de evenimente va fi deschisă joi, 19 noiembrie, la Complexul de Servicii 
Victoria, unde copiii instituționalizați vor expune desene și compuneri realizate special 
pentru acest eveniment, iar ulterior vor participa la o discuție despre prevederile 
Convenției ONU cu privire la drepturile familiei. În aceeași zi, la Feldioara, specialiștii 
DGASPC Brașov vor organiza la sediul Primăriei, începând cu ora 10.00, seminarul 
„Spune „NU“ violenței împotriva femeilor“, iar începând cu ora 12.00, la școala din 
localitate, seminarul „Drepturile internaționale ale copiilor“. 

O zi mai târziu, pe 20 noiembrie, la sediul DGASPC Brașov, se va desfășura 
workshop-ul „Vrem să ne înțelegem drepturile“, la care vor participa copii cu vârste între 
10 și 14 ani aflați în plasament AMP, familial sau rezidențial. Specialiștii DGASPC 
Brașov se vor deplasa la școlile gimnaziale nr. 3 și 11 din Brașov, respectiv la cea din 
Moeciu de Jos, pentru a derula Campania de informare „Drepturile copilului sunt lege“. 

Tot pe 20 noiembrie, la Centrul de plasament „Casa Ioana“ din Rupea va avea 
loc masa rotundă cu tema „Prevenirea abuzului asupra copilului“, iar la Complexul de 
Servicii Făgăraș se va desfășura manifestarea „Ziua fructelor primite în dar“, acțiune 
comună a copiilor instituționalizați la centrul din Făgăraș și elevii de la Colegiul Tehnic 
„Aurel Vijoli“. 

Pe 24 noiembrie, specialiștii DGASPC Brașov vor organiza la sediul Primăriei 
Augustin, respectiv Făgăraș, seminarul „Spune „NU“ violenței împotriva femeilor“, iar 
începând cu ora 12.00, la școala din Augustin, seminarul „Drepturile internaționale ale 
copiilor“. 

Seminarii cu tema „Spune „NU“ violenței împotriva femeilor“, vor avea loc în 25 
noiembrie și la sediile primăriiilor Prejmer și Râșnov, iar la Centrul de plasament Dacia, 
respectiv la Școala Gimnazială Prejmer, vor avea loc mese rotunde cu tema 
„Prevenirea abuzului asupra copilului“.  
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Seria de manifestări se va încheia joi, 26 noiembrie, la sediul Primăriei Săcele, 
cu Campania de informare-prevenire a violenței domestice în familie.  
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