
 

Actualitate National (21.05.2010) 
"SalvaŃi Copiii" a început să dezvolte programe pentru copiii rămaşi singuri acasă în urma plecării părinŃilor la muncă în străinătate, constatând că pe 
lângă problemele afective sau de educaŃie apar unele noi, precum proasta alimentare, efect al banilor tot mai puŃini trimişi în Ńară de părinŃi.Potrivit 
datelor oficiale, 85.605 de copii români sunt afectaŃi de plecarea părinŃilor în străinătate, iar peste 26.000 dintre aceştia au rămas fără nici unul dintre 
părinŃi.ReprezentanŃii organizaŃiei "SalvaŃi Copiii" susŃin că minorii rămaşi acasă resimt intens lipsa mamei şi comunicarea cu părinŃii. 

"Copiii rămaşi în grija bunicilor se confruntă cu probleme de comunicare, cauzate de diferenŃa mare de vârstă, de diferenŃele date de stilul de viaŃă şi 
de capacitatea redusă a celor în vârstă de a se adapta noilor valori sociale. Problemele de comunicare apărute s-au evidenŃiat a fi mai grave în cazul 
adolescenŃilor, asupra cărora bunicii nu mai au nici un control", a spus, ieri, preşedintele executiv al organizaŃiei "SalvaŃi Copiii" România, Gabriela 
Alexandrescu.OrganizaŃia neguvernamentală a dezvoltat un program de tipul "Şcoală după şcoală" pentru sprijinirea acestor copii, care este activ în 
opt unităŃi de învăŃământ din Bucureşti şi judeŃele Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Dolj, DâmboviŃa, Argeş şi ConstanŃa. 

"În fiecare program sunt implicaŃi un cadru didactic şi un asistent social sau psiholog. Personalul implicat în programe Ńine permanent legătura cu 
persoanele în a căror grijă se află copiii şi asigură orientarea, pregătirea şi consilierea acestora prin întâlniri şi vizite la domiciliu. Până în prezent, 234 
de copii sunt beneficiarii direcŃi ai acestui program", a mai spus Gabriela Alexandrescu. Preşedintele executiv al organizaŃiei neguvernamentale a 
precizat că minorii cuprinşi în program vor beneficia şi de asigurarea hranei, atrăgând atenŃia că mulŃi dintre ei au o alimentaŃie "sărăcăcioasă şi 
nesănătoasă". 

Ambasadorul Italiei la Bucureşti, Mario Cospito, a declarat că în Italia ar fi, în mod oficial, aproximativ 1.046.000 de români, însă neoficial numărul 
acestora ar ajunge la 1,2 milioane. Mario Cospito a precizat că sumele trimise de aceştia în Ńară au scăzut semnificativ, de la aproximativ 1,2 miliarde 
de euro în 2008, la aproximativ 825 de milioane de euro în 2009. 

Reprezentantul AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia Familiei şi Drepturilor Copilului (ANPFDC), Monalisa Cârstea, a declarat că astfel de programe 
ar trebui extinse la nivel naŃional. "MigraŃia este o realitate contemporană, dar efectele asupra copilului trebuie limitate", a mai spus reprezentantul 
ANPFDC. 

Ministrul EducaŃiei, Daniel Funeriu, prezent la lansarea programului, a declarat că România are unul dintre cele mai inechitabile sisteme de educaŃie, 
care provine din mai mulŃi factori istorici, unul dintre aceştia, mai nou apărut, fiind cel al copiilor fără părinŃi. "Ministerul a încercat, chiar înainte de 
venirea mea, să le ofere educaŃie, dar problema trebuie tratată mai serios. Ştiu din proprie experienŃă ce înseamnă să creşti fără un părinte, mai ales 
acum, când România trece printr-o perioadă dificilă", a spus Funeriu. 

Programul iniŃiat de "SalvaŃi Copiii", în colaborare cu organizaŃia Enel Cuore şi una dintre băncile prezente pe piaŃa românească, vizează acordarea de 
servicii pentru aproximativ 600 de copii, având prioritate cei care au ambii părinŃi plecaŃi să muncească în străinătate. 


