„Copiii pot face lucruri mai mărețe decât ne-am putea închipui. Tinerii
au un uriaș potențial de a schimba lumea într-una mai bună ! ACUM.”
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celebrează dreptul tuturor tinerilor
de a participa în societate și se desfășoară în fiecare an în luna noiembrie,
cu ocazia Zilei Internaționale a semnării Convenției privitoare la Drepturile
Copilului, care are loc pe 20 noiembrie.
Prima ediție a avut loc în 2012, fiind inspirată de modelul de „Takeover Day ”
din Anglia și Scoția.
Initiațiva, ajunsă în prezent la cea de-a patra ediție, este implementată de
Fundația Terre des hommes în parteneriat cu Ministerul Educației, F.O.N.P.C,
Ambasade, Asociații, ONG-uri, instituții de stat și private din toată țara, ce
recunosc potențialul deosebit al tinerilor.
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Mesaj creat de tinerii din
Școala Nr.4, Bistrița pe tema
dreptului la participare

„ Experiența de a participa în calitate
de coordonator la Ziua Ștafetei a
fost o experiență unică, așa cum sunt
toate care influențează, în mod
pozitiv, alegerile copiilor noștri. Mi-aș
dori ca fiecare elev să aibă parte de o
astfel de experiență.”
D-na Monalissa, Școala Nr.7, Galați
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acestui proiect este facilitarea participării copiilor și tinerilor la
deciziile importante ce le pot influența viața și comunitatea în care trăiesc.
le permite copiilor să aibă un cuvânt de spus în
ceea ce priveşte vieţile lor. Acestea le oferă copiilor posibilitatea de a-şi
exprima părerile, de a discuta problemele pe care ei le consideră
importante, precum şi de a căuta şi a primi informaţii relevante pentru ei.

Acest eveniment oferă copiilor
, de a-şi
consolida stima de sine, de a-şi pune în valoare aptitudinile şi de a fi un
exemplu pentru comunitatea din care provin. Astfel, ei vor fi puşi în situaţia
de a lua decizii, de a se exprima liber şi de a fi parte a unei echipe,
beneficiind de experienţa, cunoştinţele şi deschiderea mentorilor lor.
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“ Ziua Stafetei va ramane unul din cele mai extraordinare proiecte la care am
participat ” (Ariana,o tânără adolescentă, participantă la edițiile 2013-2014)

•Recunoașterea dreptului la participare a copiilor și tinerilor în România
•Introducerea unui model educațional modern implementat la nivel național
•Crearea unui spațiu de explorare vocațională și de exprimare personală ce le
dezvoltă potențialul
•Facilitarea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor vulnerabili şi respectarea
drepturilor acestora. Ziua Ştafetei este o iniţiativă ce se adresează tuturor
categoriilor de tineri şi le valorizează dreptul la participare.
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de către tineri cu vârste cuprinse între 12-18 ani, într-o manieră pozitivă,
prin trei modalitaţi :
simulare – un copil sau un grup de copii experimentează atribuţiile unei
meserii sau toate meseriile ce funcţionează în cadrul unei instituţii
însoţire a mentorului – un copil sau un grup de copii observă mentorul
desfăşurându-şi activitatea
participare la soluţionarea unor provocări întâmpinate de o companie –
copiii oferă posibile soluţii la problemele întâmpinate.

este următorul: pentru o zi, tinerii „preiau” meseria visată, pe
care au decis singuri că vor s-o experimenteze. Această zi specială este
apoi pregătită și organizată atent în compania respectivă, astfel încât
aceștia să o poată trăi la intensitatea maximă, să fie consultați în domeniul
respectiv, să-și exprime propria lor viziune și să experimenteze cu adevărat
acea meserie.
Profesionistul care predă ștafeta va deveni mentorul tânărului, având
rolul de a ghida și facilita reușita întregii experiențe.
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Coordonatorii sunt profesioniștii implicați în organizarea evenimentului Ziua
Ștafetei, ce facilitează la nivel de grup sau județean buna desfășurare a
acestuia.
sprijină un grup de maxim 15 tineri, cu vârste
cuprinse între 12 – 18 ani, pentru a participa la „Ziua Stafetei” facilitând
înscrierea pe platforma www.acumdecid.eu a meseriilor pe care tinerii le
aleg, întrucât doresc să le experimenteze activ, cu ocazia acestui eveniment
în

Înscrierea opțiunilor profesionale ale tinerilor pe platforma
www.acumdecid.eu se va realiza doar în varianta de grup de către
coordonatorul responsabil. Acesta are responsabilitatea de a identifica
posibilele „locuri de muncă” și este responsabil de identificarea

mentorilor care vor preda „ştafeta” copiilor.
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răspund solicitării organizatorilor în legătură cu
demersurile privind organizarea evenimentului:
•semnează CPP (Politica de protecţie a Copilului din Carta Tdh) și
promovează dreptul copilului la opinie şi participare pe toata durata
evenimentului.
•se asigură că deţin datele de contact ale Coordonatorului județean și ale
Fundaţiei Terre des hommes, ale copiilor, însoţitorilor, mentorilor,
asociaţiei/fundaţiei/instituţiei implicate în eveniment. De asemenea, trebuie
să aibă un telefon mobil asupra lor pe toata durata coordonării activităţilor.
•respectă politica de protecţie a copilului pe toată perioada desfăşurării
activităţilor ce vor avea loc de „Ziua Stafetei”(ex: vor asigura condiţii
adecvate copilului care are un regim alimentar special sau alte probleme de
sănătate şi/sau nevoi speciale).
•cunosc conţinutul ghidurilor adresate însoţitorilor, mentorilor şi copiilor
participanţi la „Ziua Stafetei”.
•instruiesc adecvat însoţitorii şi mentorii pentru a se asigura de buna
desfăşurare a activităţilor prevăzute.
•pregătesc tinerii participanţi, asigurându-se că aceştia şi-au exprimat în
mod voluntar opţiunile privind preluarea ştafetei în domeniul ales şi sunt
informaţi privind programul „Zilei Ştafetei”.
8

sprijină organizarea și implementarea la nivel
județean a proiectului „Ziua Ştafetei”, promovând astfel dreptul la participare
a copilului în societate şi în deciziile care îi afectează viaţa.
•susțin, prin intermediul Inspectoratului Școlar /a Palatului copiilor/ Cluburilor
copiilor în cadrul cărora profesează, participarea elevilor la platforma online
a Zilei Ştafetei www.acumdecid.eu .
•sprijină centralizarea înscrierilor de grup la nivel de județ. Înscrierea se va
face manual de către fiecare coordonator de grup (școală sau liceu) pe
platfoma www.acumdecid.eu . După finalizarea înscrierilor, coordonatorul
județean va avea acces la informația referitoare la toate unitățile școlare
înscrise pe platformă, având cont special de logare pe platformă.
• oferă suport tehnic coordonatorilor de grup locali în implementarea
proiectului și sprijină organizarea unei recepții / celebrări a evenimentului,
participând la identificarea unui posibl spațiu festiv.
•diseminează materialele informative adresate unităților școlare puse la
dispoziţie de Fundația Terre des hommes pe website-ul instituției în cadrul
căreia profesează.
•semnează, respectă CPP (Politica de protecţie a Copilului din Carta Tdh) și
promovează dreptul copilului la opinie şi
participare pe toata durata evenimentului.
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Termenul de participare se referă la procesul de împărţire a deciziilor care
afectează viaţa personală şi viaţa comunităţii în care copilul trăieşte.
Participarea adevărată apare prin acceptarea opiniei tinerilor ca
reprezentând o valoare şi ca fiind hotârătoare în deciziile şi acţiunile care îi
afectează.
Pentru noi, adulţii, participarea copilului şi tinerilor la viaţa societăţii este
extrem de importantă pentru că:
•Au drepturi depline de a participa la schimbarea şi dezvoltarea societăţii
•Sunt creativi, sinceri şi originali, au un potenţial uriaş
•Vor schimba lumea de azi în una mai bună
•Ideile lor ne pot ajuta să construim împreună tipuri de politici şi servicii
sociale mai bune pentru copii
•Participarea îi învaţă să se autoaprecieze, le lărgeşte sfera de
autocunoaştere
•Pot contribui semnificativ la soluţionarea problemelor care îi afectează
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Treapta 8: Tinerii inițiază și participă la luarea deciziilor împreună
cu adulţii
Treapta 7: Tinerii inițiază și conduc acțiunile
Treapta 6: Deciziile inițiate de adulți, sunt luate împreună cu tinerii
Treapta 5: Tinerii sunt consultați și informați
Treapta 4: Tinerilor li se dau atribuții și sunt informați
Treapta 3: Tinerii au o participare formală
Treapta 2: Participarea tinerilor este un decor
Treapta 1: Tinerii sunt manipulați
Notă: R. Hart explică faptul că ultimele trei trepte (nr.1,2,3) reflectă
non-participarea.
Extras ”Children’s participation from Tokenism to citizenship, by Roger Hart,
(Innocenti Essays No 4, Unicef – International Child Development Centre,
1992)
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•Creaţi o experienţă de succes pentru copii !
•Aveţi încredere în valoarea opiniilor exprimate de aceştia şi încurajaţi
exprimarea lor personală pe tot parcursul « Zilei Stafetei ».
•Împărtăşiti din emoţiile şi impresiile dvs ca urmare a interacţiunii voastre
şi fiţi deschişi la a asculta şi feedback-ul lor.
•Abordaţi o atmosferă informală şi destinsă de lucru ce îi va ajuta pe copii
să se simtă în largul lor de-a lungul Zilei Ştafetei.
•Stabiliţi de comun acord cu copiii programul de lucru al zilei în care le va
fi predată ștafeta şi asiguraţi-vă că acestia pot desfăşura cu succes
activităţile propuse. Ghidați-i în accesarea resurselor și calităților
personale!
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•

Utilizați un limbaj prietenos şi adaptat nivelului de înţelegere al
copiilor.

•

Participaţi la crearea unei relaţii de încredere, dând valoare părerilor
exprimate de copii şi luându-le în serios.

•

Încurajaţi copiii sa descopere şi să exploreze meseria. Fiţi dornic şi
bucuros să răspundeţi tuturor întrebărilor lor.

•

Asiguraţi-vă că pe întreaga perioadă a predării ştafetei la locul de
muncă, copiii se află în siguranţă şi că toate măsurile de securitate
sunt respectate.

București, Strada Franzelarilor,Nr.6,Sector 2
www.tdh.ch / www.tdh.ro

Cristina Vladescu
0728062960 / cristina.vladescu@tdh.ro
Tiberiu Nica
0731327376 / tiberiu.nica@tdh.ro
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