INFORMAȚII DE IMPORTANȚĂ
MAJORĂ CU PRIVIRE LA
RELOCAREA COPIILOR ÎN TIMPUL
UNEI CRIZE UMANITARE
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Acest ghid a fost elaborat pentru furnizorii de servicii care
lucrează cu copiii, familiile și copiii separați, în contextul
situației umanitare actuale din Ucraina și din țările
învecinate.

Î

n timpul unei crize umanitare, copiii sunt expuși unui risc major de a fi separați
de familiile sau îngrijitorii lor. În astfel de circumstanțe, este necesar să fie luate
toate măsurile pentru a ține copiii alături de familiile sau îngrijitorii lor și pentru
a preveni separarea acestora. Este important să se recunoască tensiunea dintre
necesitatea stringentă de a proteja copiii de orice pericol, contrapusă riscului
prejudiciului emoțional ce ar putea fi cauzat acestora în urma transferului către
o nouă locație. Acest document are ca scop să sintetizeze principiile de bază
și acțiunile concrete care trebuie să fie întreprinse când se ia în calcul relocarea
copiilor împreună cu familiile lor, precum și a copiilor care au fost separați. Acest
ghid este elaborat în baza unor documente globale recunoscute în domeniu.
Acesta nu trebuie să fie utilizat în locul, ci împreună cu ghidurile de bune practici
și instrumentele deja existente, care descriu modul în care trebuie să fie relocați
copii în cazul unei situații de urgență, punând pe primul loc drepturile, siguranța, și
interesele superioare ale acestora.
Pe parcursul situației umanitare curente din Ucraina și țările învecinate prestatorii de
servicii vor servi drept punte de legătură cu personalul de urgență și lucrătorii
umanitari, care sunt instruiți cum să lucreze cu copiii neînsoțiți și separați de
familiile lor și vor implementa acțiuni în corespundere cu standardele și practicile
internaționale. Acest ghid are drept scop să sprijine prestatorii de servicii în
obținerea rapidă a informației, inclusiv cu privire la principiile și acțiunile de bază,
care sunt necesare atunci când interacționează cu copiii și familiile și cu copiii
separați, în timpul unei situații de urgență.
Ghidul are trei părți. Partea I descrie principiile de bază care trebuie să servească
drept cadru pentru toate interacțiunile cu copiii expuși riscului de a fi separați sau
cei deja separați de familiile lor, în timpul unei crize umanitare. Partea II prezintă
acțiunile de bază ce trebuie să fie întreprinse în cursul pregătirii și relocării copiilor.
Partea III prezintă acțiunile de bază ce trebuie să fie întreprinse la recepționarea
copiilor neînsoțiți sau grupurilor de copii într-o nouă locație, inclusiv de peste
hotare. Pentru a furniza informații suplimentare și mai detaliate în document sunt
incluse referințe la documentele internaționale.
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Partea I

PRINCIPII FUNDAMENTALE CARE VOR STA LA BAZA TUTUROR
DECIZIILOR ȘI ACȚIUNILOR ÎN CURSUL RELOCĂRII COPIILOR ÎN
TIMPUL UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ
1. ”Nu dăuna” asigură-te că toate procesele de îngrijire și tranziție, mai ales
cele desfășurate în timpul unei situații de urgență, au drept scop prevenirea
prejudiciului, abuzului și oricăror forme de violență, traumă și suferință psihologică
a copiilor.
2. Interesul superior al copilului se referă la plasarea bunăstării, drepturilor și
protecției copiilor în centrul tuturor deciziilor, proceselor și acțiunilor.
3. Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare a copilului oferă tuturor copiilor,
inclusiv celor neînsoțiți și separați de familiile lor, dreptul de a le fi protejată viața,
de a crește și de a se dezvolta sănătoși, inclusiv având acces la resursele necesare
pentru a-și atinge potențialul uman maxim.
4. Protejarea copiilor trebuie să fie în centrul tuturor acțiunilor și deciziilor.
Relocarea copiilor, inclusiv a celor însoțiți de membrii familiilor/îngrijitori sau a
celor separați de familiile lor, necesită protocoale și practici specifice de protecție.
Protocoalele existente pentru asigurarea protecției copiilor înainte, în timpul sau
după relocarea lor, trebuie să fie stabilite, înțelese și respectate de toate persoanele
adulte care participă la relocarea copiilor, poartă răspundere pentru ei și pentru
susținerea lor. Tot personalul care lucrează în timpul unei crize umanitare, contra
plată sau voluntar, trebuie să fie recrutat cu respectarea celor mai bune practici
de protecție. A se vedea paginile 9-15 pentru informații cu privire la riscurile și
măsurile de protecție a copiilor.
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5. Respectarea instrumentelor și bunelor practici internaționale în domeniul
drepturilor copiilor în materie de relocare și recepție a copiilor, inclusiv a copiilor
neînsoțiți și separați de familiile lor, peste hotare. Dacă copilul este evacuat peste
frontierele naționale, el/ea trebuie să fie însoțit de un membru al familiei (dacă
este posibil) sau de către un îngrijitor adult cunoscut de către copil.
6. Prioritizarea îngrijirii de tip familial pentru copii, inclusiv pentru cei separați
de părinte(-ți) sau îngrijitori. Când este necesară relocarea familiilor, prioritar
trebuie să se facă tot posibilul pentru a păstra familiile împreună. Utilizarea unor
forme alternative de îngrijiri de tip familial și reîntregirea eventuală cu părintele/
tutorele trebuie să fie calea prioritară atunci când este posibil și în interesul
superior al copilului. Totuși, este necesară o evaluare adecvată a familiilor
alternative, aplicarea procedurilor de protecție și monitorizarea sistematică.
Plasamentele pe termen scurt pot fi accelerate în situații de urgență, dar este
esențial ca o evaluare cuprinzătoare a familiei să fie efectuată și elaborat planul
pentru copil pe termen mai lung. De asemenea, este esențial ca în organizațiile
care gestionează plasamentele să existe și să fie puse în aplicare politici de
protecție solide și să se efectueze o monitorizare frecventă. Trebuie să fie depuse
eforturi pentru a menține comunicarea cu părintele/tutorele pentru a facilita o
eventuală reunificare.
7. Non-discriminarea este dreptul copilului de a fi protejat indiferent de rasă, etnie,
religie, vârstă, sex, orientare sexuală, abilități sau statut familial.
8. Participarea și capacitatea de decizie a copilului este un drept al copilului și o
bună practică. Este responsabilitatea adulților să informeze, să pregătească și să
implice copiii în deciziile care au impact asupra vieții lor. În timpul unei situații de
urgență, este important să li se explice copiilor, într-un limbaj adecvat vârstei lor,
ce se întâmplă, de ce se întâmplă, unde se duc și dacă membrii familiei lor au fost
informați. Comunicarea ar trebui să fie continuă și să includă orice modificări ale
situației sau decizii privind schimbarea locației.
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ACȚIUNI FUNDAMENTALE CE TREBUIE SĂ FIE ÎNTREPRINSE ÎN
TIMPUL RELOCĂRII COPIILOR DINTR-O ȚARĂ ÎN ALTĂ, INCLUSIV
A COPIILOR DIN INSTITUȚII REZIDENȚIALE, ÎN TIMPUL UNEI
SITUAȚII DE URGENȚĂ

Partea II

INSTRUCȚIUNILE GENERALE PRIVIND ACȚIUNILE CE TREBUIE SĂ
FIE ÎNTREPRINSE ÎN TIMPUL RELOCĂRII COPIILOR ȘI FAMILIILOR
DINTR-O ȚARĂ ÎN ALTA ÎN CAZUL UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ,
PREVĂD:
•
•

•

Atunci când este posibil, evacuarea copiilor împreună cu membrii adulți de
familie.
Colectarea, organizarea și securizarea tuturor informațiilor privind copiii și
membrii familiilor acestora (inclusiv certificatelor de naștere sau altor documente juridice relevante, rapoartelor, fotografiilor) într-un recipient rezistent la
foc și apă care poate fi ușor transportat. În funcție de context, ar putea fi necesar
schimbul de informații cu principalele părți implicate, cum ar fi administrația locală
sau agențiile ONU, menținând întotdeauna confidențialitatea. Documentația
pentru copii ar trebui să includă suficiente documente de călătorie pentru a permite întoarcerea cu ușurință în țara de origine.
Comunicarea cu copiii. Este necesar de pregătit copiii pentru relocare într-o
manieră prietenoasă și adecvată vârstei. Accentul trebuie pus pe ascultarea, discutarea și abordarea temerilor lor și pe furnizarea informațiilor suficiente, astfel
încât să înțeleagă ce se întâmplă într-un limbaj adecvat vârstei lor. Cel puțin, copiii
trebuie să înțeleagă de ce sunt relocați și unde se îndreaptă. De asemenea, ei trebuie să fie informați dacă părinții/îngrijitorii lor știu despre relocarea lor. Încurajați
copiii să ia cu ei un obiect care îi liniștește.
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•

•

•

•

Asigurarea că toți copii au cu ei informații care să-i identifice. Aceasta trebuie
să includă numele, data nașterii, numele/prenumele și datele de contact ale
părinților/tutorilor lor1 și/sau a personalului de îngrijire din instituțiile rezidențiale,
informații despre orice probleme de sănătate fizică sau mentală, medicamentele
prescrise, alergiile sau dizabilitățile, limba vorbită, și originea copilului. Trebuie să
fie atașate de copil și ambalate într-un material rezistent la apă.
Copiii trebuie să fie pregătiți din timp cu informații despre ce trebuie să facă
dacă vor fi separați de membrii familiilor. În mod ideal, informația trebuie să fie
împărtășită oral și imprimată pe un suport de hârtie pentru a putea fi luată cu ei. Vă
rugăm să apăsați aici, pagina 35, pentru instrucțiuni.
Asigurarea că toți copii, inclusiv cei cu dizabilități, sunt pregătiți, sprijiniți și
apți să fie transferați în alte locații. Este posibil să fie necesară o planificare și
echipamente speciale, iar acest lucru ar trebui să facă parte din procesul de planificare. Serviciile de sănătate sau alte servicii sau resurse necesare pentru copiii cu
dizabilități ar trebui să fie organizate și asigurate în noua locație.
Asigurarea politicilor și practicilor adecvate de protecție pentru astfel de
circumstanțe. Toți furnizorii de servicii ar trebui să aplice politici și practici de
protecție. Acestea ar trebui să stea la baza practicilor de protecție în timpul
oricărei deplasări sau relocări. Este esențial să se identifice, să se atenueze și să

1 În prezentul document, prin părinte/tutore se înțelege părintele/părinții biologici, iar prin tutore se
înțelege persoana recunoscută legal ca fiind responsabilă pentru copil. Îngrijitorul se referă la un membru al
personalului de îngrijire rezidențială care ar putea călători cu copilul.
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se reacționeze la riscurile2 suplimentare ce țin de protecție și locurile în care ar
putea apărea riscuri, atunci când se efectuează relocarea copiilor. Cel puțin, protocoalele de protecție ce țin de asigurarea unui loc adecvat pentru dormit, accesul la

•

grup sanitar și protocoalele ce țin de acțiunile în cazul în care copiii sunt separați și
de căile de raportare a oricăror preocupări privitoare la protecția copiilor, ar trebui
să fie stabilite și diseminate în mod clar tuturor adulților, copiilor și adolescenților.
Prioritizarea evacuării în cel mai apropiat și potrivit loc, asigurarea, atunci
când este posibil, a legăturilor culturale/lingvistice pentru a facilita revenirea lor.
Este esențial ca acești copii să rămână cât mai aproape de originea geografică
și familiile lor. Pentru informații privind adăpostirea temporară de urgență, vă
rugăm să consultați Setul de instrumente de îngrijiri alternative în situații de
urgență aici și standardele minime aici, Instrumentul 47. Trebuie să fie întreprinse
toate măsurile pentru a furniza îngrijiri alternative de tip familial pentru copiii
separați de familiile lor.

PE LÂNGĂ INFORMAȚIILE DE MAI SUS, AR TREBUI SĂ SE ȚINĂ
CONT ȘI DE URMĂTOARELE ASPECTE ÎN CAZUL COPIILOR
SEPARAȚI DE FAMILIILE LOR, INCLUSIV AL CELOR DIN CENTRELE
DE PLASAMENT:
•

•

•

Trebuie să se colecteze, organizeze și să se țină în siguranță toate informațiile
despre copil conținute în dosar (inclusiv certificatele de naștere sau alte
documente juridice relevante, rapoarte, fotografii) într-un recipient rezistent
la foc și la apă, care poate fi transportat cu ușurință. Trebuie să se asigure că
în documentație sunt incluse informații despre părinții/tutorele sau despre
persoana responsabilă din sistemul de îngrijire. În funcție de context, ar putea fi
necesar să se facă schimb de informații cu principalele părți implicate, cum ar fi
administrația locală sau agențiile ONU, menținând întotdeauna confidențialitatea.
Documentația pentru copii ar trebui să includă suficiente documente de călătorie
pentru a permite întoarcerea cu ușurință în țara de origine.
Trebuie să fie informat părintele sau tutorele despre relocare. În cazul în care
un copil are un părinte sau un tutore, unitatea de îngrijire rezidențială trebuie să
informeze părintele (părinții) sau tutorele, în timp util, ÎNAINTE ca copilul să fie
relocat. Dacă se stabilește că este în interesul superior al copilului, este important
să se discute opțiunile de reunificare cu familia sau de plasament în familia extinsă
(rude), în cazurile în care familia nu dorește relocarea copilului.
Rudele/frații trebuie să rămână împreună. Trebuie să fie depuse toate eforturile
pentru a ține rudele/frații împreună înainte, în timpul și după mutarea dintr-un
centru de plasament în altul.

2 Acestea includ, dar nu se limitează la: riscul de separare; riscul de violență, abuz, exploatare; riscul de exploatare sexuală și abuz de către îngrijitori, membri ai personalului sau alte persoane; suferință psihologică;
riscul de trafic; și stigmatizare. A se vedea aici pentru riscurile înainte, în timpul și după deplasarea copiilor.
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Partea III

ACȚIUNI FUNDAMENTALE LA SOSIREA COPIILOR
ÎNTR-O ALTĂ ȚARĂ

INSTRUCȚIUNI GENERALE ATUNCI CÂND COPIII ȘI FAMILIILE
LOR SOSESC ÎNTR-O ALTĂ ȚARĂ ÎN TIMPUL UNEI SITUAȚII DE
URGENȚĂ:
•

•

•

•

Personalul agenției/organizației ar trebui să se întâlnească cu familiile sau
grupurile de copii la stațiile de sosire pentru a se asigura că toți membrii
familiei sau grupurile de copii sunt împreună. În cazul în care lipsește vreun copil,
începeți imediat căutarea copiilor care ar fi putut fi separați în timpul procesului
de transport și informați și luați legătura cu autoritățile locale de protecție a
copilului, precum și cu orice organizație de coordonare a protecției copilului în
situații de urgență (de exemplu, UNICEF/UNHCR/ICRC).
Urați bun venit copiilor și familiilor și explicați cine sunteți și pentru cine
lucrați. Într-un limbaj adecvat vârstei, explicați copilului unde se află, cu cine va
sta și de ce se află acolo. De asemenea, întrebați copiii cine sunt adulții cu care
călătoresc.
Țineți cont de faptul că copilul și familia tocmai au trecut printr-un eveniment
traumatizant. Vorbiți încet, asigurați-i că sunt în siguranță și stabiliți dacă este
nevoie de sprijin medical sau psihologic imediat și, în cazul în care este nevoie,
trimiteți-i imediat la specialistul relevant.
Asigurați-vă că toți copiii au asupra lor informații de identificare. Acestea
ar trebui să includă numele lor, data nașterii, numele și datele de contact ale
părinților/tutorelui și ale personalului de îngrijire rezidențială, informație despre
orice probleme de sănătate fizică sau mintală, medicamentele primite, alergii
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•

•

•

sau dizabilități, limba și locul de origine a copilului. Aceste informații trebui să fie
fixate pe copil, într-un ambalaj rezistent la apă. Acestea ar trebui să se afle deja la
copil, iar o copie ar trebui să se afle la părinte sau la adultul împuternicit să aibă
grijă de acesta. În caz contrar, înregistrați imediat aceste informații pe un card
rezistent la apă cu șnur și dați-l copilului. Informațiile ar trebui să fie, de asemenea,
documentate de către agenția/persoana care primește copiii. Introduceți
informațiile într-un sistem de identificare și urmărire stabilit.
Asigurați înregistrarea imediată a copiilor și a membrilor familiilor acestora
la autoritățile locale de protecție a copilului și la organizațiile internaționale,
de exemplu, UNICEF, UNHCR și/sau ICRC, în funcție de context. Informațiile
despre copil ar trebui să includă cel puțin următoarele: numele, data nașterii,
limba, locul din care vine copilul, inclusiv numele instituției de îngrijire rezidențială,
orașul/regiunea, numele și data nașterii fratelui sau a surorii, dacă călătoresc
împreună, numele părinților/tutorelui sau al persoanei care se ocupă de copil și
datele de contact, dacă există, numele și datele de contact ale persoanei care se
ocupă de copil cu care călătorește, orice problemă de sănătate sau dizabilitate,
orice medicament primit și locul în care copilul va locui temporar.
Asigurați o comunicare cu copilul (copiii), sistematică și adecvată vârstei.
Agenția primitoare ar trebui să facă un efort concertat pentru a calma temerile
copilului (copiilor), ținând cont de faptul că se află în mijlocul unui eveniment
extrem de traumatizant și să ofere suficiente informații pentru ca acesta (aceștia)
să nu fie luat (luați) prin surprindere. Cel puțin, copiii trebuie să înțeleagă de ce au
fost relocați, unde vor sta și cât timp vor sta acolo. De asemenea, trebuie să li se
spună dacă părinții/tutorele au fost informați despre relocarea lor.
Asigurați-vă că toți copiii, inclusiv cei cu dizabilități, beneficiază de asistență
medicală adecvată sau de alt sprijin în noua locație. De asemenea, ar trebui să se
acorde o atenție deosebită protecției acestora și identificării oricăror probleme
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suplimentare de protecție, precum și a protocoalelor sau procedurilor pentru a
le aborda. Ar trebui să fie stabilite din timp mecanismele de coordonare pentru
sesizări.
•

Asigurați-vă că există politici și protocoale de protecție adecvate și că copiii
și adulții sunt informați cu privire la acestea. Acestea ar trebui să includă, cel
puțin, protocoale privind aranjamentele ce țin de condițiile în care vor dormi,
acces la grup sanitar, ce acțiuni trebuie să fie întreprinse în caz de separare,
cum să se raporteze orice preocupări legate de securitate sau alte informații
legate de bunăstarea și siguranța lor, precum și interacțiunea cu alți adulți decât
îngrijitorul/îngrijitorul identificat. Copiii ar trebui să fie informați cum și cui să
se adreseze pentru a raporta orice probleme de securitate. Oamenii doresc
adesea să ajute în caz de urgență, inclusiv personalul și voluntarii. Este esențial
să existe coduri de conduită, politici de securitate și procese clare de verificare
a voluntarilor pentru a asigura siguranța copiilor. Nu orice ajutor este un
ajutor bun.

PE LÂNGĂ TOATE INFORMAȚIILE DE MAI SUS, PENTRU COPIII
SEPARAȚI, INCLUSIV CEI DIN CENTRELE DE PLASAMENT, AR
TREBUI SĂ SE ȚINĂ CONT ȘI DE URMĂTOARELE ASPECTE:
•

•

•

Informați părintele sau tutorele cu privire la locul unde se află copilul. În cazul
în care un copil are un părinte care nu se află cu el (de exemplu, se află în Ucraina),
agenția și/sau adultul împuternicit să aibă grijă de el trebuie să informeze părintele
(părinții)/tutorele unde se află copilul și să furnizeze informații de contact, precum
și să încurajeze comunicarea sistematică cu părintele/tutorele, atunci când este
posibil. În cazul în care copilul este transferat într-o altă locație, părintele/tutorele
trebuie să fie informat imediat.
Evaluați, în funcție de informațiile disponibile privind situația fiecărui copil,
dacă îngrijirea în familie este în prezent disponibilă, sigură și în interesul superior
al fiecărui copil. Trebuie să se acorde prioritate, atunci când este posibil,
plasamentului într-un cadru familial aprobat în prealabil.
Actualizați în mod sistematic dosarele copiilor și păstrați documentația într-un
loc sigur. Aceasta ar trebui să includă copii ale tuturor documentelor, informații
actualizate despre persoanele de contact, informații despre schimbări în ceea
ce privește sănătatea, siguranța, nevoile nutriționale sau psihosociale și de
dezvoltare ale copilului. De asemenea, ar trebui să includă orice comunicare cu
părintele sau cu persoana care are grijă de copil.
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INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE
Găsiți mai jos linkuri către ghidurile globale care descriu modalitățile de interacțiune
cu copiii separați și neînsoțiți în timpul unei crize umanitare. Toate cele de mai sus se
bazează pe și sintetizează punctele-cheie din documentele la care se face trimitere
mai jos.
1.
2.
3.
4.

Ghid cu privire la lucrul cu copiii neînsoțiți și copiii separați de părinți
Set de instrumente privind lucrul cu copiii neînsoțiți și copiii separați de părinți
Set de instrumente cu privire la îngrijirea alternativă în situații de urgență
Standarde minime pentru protecția copiilor în timpul acțiunilor umanitare

De asemenea, vedeți o listă de verificare pentru a asigura bunele practici și protecția
copiilor în timpul oricărei relocări cauzată de o criză umanitară. Această listă trebui
să fie utilizată de toate persoanele care lucrează direct cu copiii și familiile care se
deplasează în interiorul Ucrainei sau care sosesc în alte țări.
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ANEXA I INFORMAȚII DE IMPORTANȚĂ MAJORĂ CU PRIVIRE LA
RELOCAREA COPIILOR ÎN TIMPUL UNEI CRIZE UMANITARE
DESCRIERE

NOTE

ACȚIUNI CARE TREBUIE SĂ FIE ÎNTREPRINSE ÎN TIMPUL RELOCĂRII COPIILOR
DINTR-O ȚARĂ ÎN ALTĂ
INSTRUCȚIUNI GENERALE
Documentele juridice și de altă natură ale
copiilor și ale familiei sunt securizate pentru o
călătorie în siguranță.



Copiii au fost informați și pregătiți pentru
relocare



Copiii au la ei un obiect care îi liniștește



Copiilor le sunt atașate informații de
identificare



Copiii știu ce trebuie să facă în cazul în care
sunt separați de membrii familiei lor sau de
persoanele care îi îngrijesc



S-au făcut pregătiri pentru relocarea în
siguranță a copiilor cu dizabilități



Copiii cu dizabilități au fost informați și
pregătiți pentru relocare



Identificați riscurile potențiale de protecție
și de securitate legate de relocare (analizând
în special riscul de separare/ hărțuire/ trafic
de persoane, abuz (sexual), cele ce țin de
sănătate și siguranță).



Identificați acțiunile necesare pentru a
atenua și a răspunde la riscurile de protecție și
asigurare a securității în timpul transferului



Elaborați un plan concret de protejare a
copiilor în timpul relocării



INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE, INCLUSIV CU PRIVIRE LA COPIII AFLAȚI ÎN
CENTRE DE PLASAMENT
Dosarele copiilor sunt securizate pentru o
călătorie în siguranță



Părinții/tutorele copiilor au fost informați cu
privire la relocare



Asigurați-vă că există un plan de îngrijire
a copiilor (sigur și în interesul superior al
copilului) în cazul în care părinții/tutorele nu
doresc relocarea copiilor



Toți frații și surorile sunt relocați împreună
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DESCRIERE

NOTE

ACȚIUNI CE TREBUIE SĂ FIE ÎNTREPRINSE LA SOSIREA
COPIILOR ÎNTR-O ALTĂ ȚARĂ
INSTRUCȚIUNI GENERALE
Asigurați recepția copiilor, a familiilor și a
grupurilor de copii la punctul de sosire sau la
stațiile de sosire



Urați-le bun venit copiilor, familiilor și
grupurilor de copii, prezentați-vă și vorbiți-le
despre organizația Dumneavoastră și
explicați-le unde vor sta și care vor fi următorii
pași.



Întrebați copiii cine sunt adulții cu care
călătoresc și care este relația lor cu aceștia



Interacționați cu copiii și familiile într-un
mod sensibil, arătând empatie și înțelegere
cu privire la dificultățile cu care se confruntă
aceștia



Documentați cele mai importante informații
de identificare într-un registru, inclusiv cu
organizațiile internaționale și autoritățile locale
de protecție a copilului, după caz.



Observați și interacționați cu copiii și familiile
lor, evaluând nevoile imediate ale acestora în
materie de sănătate, servicii psihosociale sau
alte servicii



Îndrumați copiii către furnizorii de servicii
medicale, psihosociale și de altă natură, după
caz



Interacționați cu copiii și familiile lor pentru
a asigura că au asupra lor informațiile de
identificare



Furnizați informații de identificare pentru copiii
care nu le au.



Introduceți informații despre copii și familiile
lor într-un sistem oficial de identificare și
urmărire stabilit



Comunicați în mod sistematic cu copiii și
familiile și informați-i cu privire la ceea ce se
întâmplă și când se schimbă planurile



Oferiți îngrijire și sprijin adecvat copiilor cu
dizabilități și îngrijitorilor acestora
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DESCRIERE

NOTE

Îndrumați copiii și îngrijitorii acestora către
furnizorii de servicii ca răspuns la nevoile
imediate și anticipate



Identificați potențialele riscuri de protecție
legate de sosirea în noua locație



Identificați acțiunile necesare pentru a atenua
și a aborda riscurile de protecție în noua
locație.



Elaborați un plan concret pentru protejarea
copiilor în noua locație.



Asigurați-vă că copiii știu cum și cui să
raporteze problemele de protecție



Asigurați-vă că copiii știu ce trebuie să facă în
cazul în care sunt separați de membrii familiei
sau de persoanele care îi îngrijesc în noua
locație.



Asigurați-vă că există un cod de conduită și
un proces de verificare pentru personal și
voluntari.



INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE ÎN CAZUL COPIILOR SEPARAȚI DE FAMILIILE LOR,
INCLUSIV PRIVIND COPIII DIN CENTRE DE PLASAMENT
Asigurați-vă că dosarele copiilor au sosit
împreună cu aceștia și că sunt în siguranță în
noua locație.



Informați părinții/tutorele cu privire la locul
unde se află copiii lor



Facilitați contactul și comunicarea între copii și
părinții/tutorele acestora



Acordați prioritate plasamentului într-un cadru
familial aprobat în prealabil, atunci când se
consideră adecvat, sigur și în interesul superior
al copilului.



Monitorizați în mod sistematic copilul plasat și
actualizați dosarele copiilor.



Asigurați respectarea standardelor minime
în cazul în care copiii se află într-un adăpost
temporar.



Inițiativa Changing The Way We Care℠ (CTWWC) este implementată de către
Catholic Relief Services și Maestral International, împreună cu alți parteneri
locali, naționali și internaționali care lucrează împreună pentru a schimba
modul cum avem grijă de copiii din întreaga lume. Principalii noștri parteneri
sunt Better Care Network, Fundația Lumos și Faith to Action. CTWWC
este finanțată în parte de Alianța Globală de Dezvoltare USAID, Fundația
MacArthur și Fundația GHR.
Elaborarea acestei fișe informative a fost posibilă datorită sprijinului generos al
poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internațională (USAID). Conținutul este responsabilitatea organizației
Changing the Way We Care și nu reflectă neapărat punctul de vedere al USAID
sau al guvernului Statelor Unite.
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