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îl înscrii la grădiniță sau la școală și 
la centrul de zi.

Dacă ți-e greu să-i cumperi haine sau 
caiete, cere ajutor la centrul de zi, la școală 
sau la biserică! Sigur vei gasi susținători!

Cere sprijinul personalului de la centrul de zi dacă vrei să fii 
ajutat în relația cu școala.

Ai grijă să nu lipsească de la școală. Dacă îl trimiți să 
muncească sau îl ții acasă să aibă grijă de frații mai mici, în 
loc să meargă la școală - îi faci un rău! Ţine cont că este 
copil și că are nevoie de joc, școală și interacțiune cu alți 
copii, iar orice muncă care duce la lipsa copilului de la 
scoală este considerată exploatare și este interzisă de lege.

Ai dreptul și datoria să vorbești cu educatorii sau cu            
profesorii ori de cate ori simți că nu este ușor să fii părinte: 
dacă nu știi să-ți ajuți copilul la lecții, dacă copilul are      
probleme la școală, dacă vrei să fii sfătuit cum să-și continue 
studiile. 

CU DRAG DE COPILUL TĂU,
TRIMITE-L LA ȘCOALĂ!



Copilul nu trebuie să fie lovit și nici 
pedepsit provocându-i-se suferință, 
lăsat fără mâncare sau închis. Toți 
membrii familiei trebuie să-l protejeze. 

Muncile grele și periculoase pentru copil sunt 
foarte dăunătoare: copilul se poate îmbolnavi, 
abanonează școala și poate fi exploatat de alții.

Dacă pleci la muncă în străinătate, este obligatoriu să de-
clari și să lași copilul în grija unei persoane din familie. Mergi 
la primărie și cere sprijin să faci formalitățile legale!

Ai dreptul și datoria să ceri sprijin la centrul de zi sau la 
școală dacă vrei sfaturi ca să fii un părinte mai bun. 

Când dai de greu, poți să ceri sprijin de la primărie (serviciul 
social)  - pentru a găsi un loc de muncă, pentru a învăța o 
meserie, pentru a beneficia de ajutor. Este bine să știi că nu 
ești singur!

CU DRAG DE COPILUL TĂU,
 AI GRIJĂ SĂ FIE PROTEJAT!
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Proiectul  beneficiază  de  un  grant  în  valoare  de € 954.209, oferit  de 
Islanda, Liechtenstein  și  Norvegia   prin   Granturile   SEE   în   cadrul         
Programului Dezvoltare locală.

Obiectivul proiectului este creșterea șanselor de  incluziune socială și o mai 
bună abilitare a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din 
comunităţi rurale și cartiere urbane defavorizate din judeţele Ialomiţa, Arad, 
Buzău și Mureș, asigurând dezvoltarea calităţii serviciilor acordate de 9 centre 
de zi.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Opera-
torului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanis-
mului  Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea 
exclusivă a autorilor.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE, accesaţi www.eeagrants.ro

DATE DE CONTACT

Site-ul oficial al proiectului:

www.dpcialomita.ro
office@dpcialomita.ro

Promotor: DGASPC Ialomița

www.dgaspc-arad.ro
secretariat@dgaspc-arad.ro

Partener 1: DGASPC Arad

www.dgaspc-buzau.ro
monitorizarebz@dgaspc-buzau.ro

Partener 2: DGASPC Buzău

www.dgaspcmures.ro
office@dgaspcmures.ro

Partener 3: DGASPC Mureș

www.crips.ro
crips1@crips.ro

Partener 4: CRIPS București


