12 Aprilie 2014, Ziua Internaţională a Copiilor Strazii – Conştientizarea fenomenului copiilor
care dorm în condiţii improprii pe străzile Europei
Şi in acest an, pe 12 Aprilie 2014, copiii străzii, ONG-uri, celebrităţi, factori de decizie, oameni de
afaceri şi alte persoane interesate din întreaga lume vor marca Ziua Internaţională a Copiilor
Strazii. Această dedicare anuală pentru un grup deosebit de vulnerabil în societatea noastră a
fost lansată în 2011 de către Consorţiul pentru Copiii Străzii (CSC), principala reţea dedicată
garantării drepturilor copiilor străzii din întreaga lume.
Proiectul „Copiii care dorm in condiţii improprii”, finantat prin Programul DAPHNE III al Comisiei
Europene, cu ocazia zilei de 12 aprilie 2014, doreşte sa crească gradul de conștientizare cu
privire la numărul ce creşte an de an al minorilor care dorm în condiţii improprii în intreaga
Europa.
Acești copii din marile centre urbane din Europa sunt rareori recunoscuţi sau chiar observaţi de
către rezidenţi și autorităţile locale, deși numărul lor continuă să fie în creștere. Cu toate
acestea, dincolo de aceste numere în creștere, există relativ puţine informaţii cu privire la copiii
care dorm pe străzi, în condiţii dificile. Cifrele indică faptul că peste 140.000 copii dispar în
fiecare an, numai in Marea Britanie. In Europa, copiii care dorm în condiţii improprii sunt
reprezentaţi de copiii fugari care pleacă de acasă din diferite motive sau ca urmare a evacuării
de către membri ai familiei, copiii care aleg sa renunţe la centrele ce le oferă găzduire, tinerii
care încearcă să scape de îngrijirea instituţională, minorii străini neînsoţiţi care intră în Europa
prin ţările vecine de la graniţe sau cei care circulă singuri dintr-o ţară europeană în alta.
Problema copiilor şi tinerilor care dorm în condiţii dificile este una majoră în întreaga Europă, în
special în climatul economic actual, în care guvernele pun în aplicare măsuri de austeritate
pentru a reduce deficitele bugetare. Mai mult, nivelul de sprijin acordat de autorităţile locale
pentru acest grup variază de la regiune la regiune.
Rareori se recunoaşte faptul că acești copii sunt deosebit de vulnerabili la ameninţările
reprezentate de abuzul de substanţe, exploatarea sexuală și violuri. De asemenea, pentru a
supravieţui de pe stradă, aceşti copii prezintă un risc ridicat de a deveni la rândul lor autori ai
actelor de violenţă și delicte împotriva persoanelor mai slabe sau a altor minori.
Se pot face mult mai multe lucruri pentru a reduce numarul de copii care dorm în condiţii dure,
mai ales în privinţa strategiilor de prevenire și prin creșterea vizibilităţii acestor copii cu scopul
de a le acorda sprijin în moduri concrete pentru a ieşi din această situaţie.
În acest sens , rezultatele cercetării realizate de profesioniștii din proiectul „Copiii care dorm in
condiţii improprii” ne dau deja indicaţii clare, arătând paşi ce pot fi făcuţi de ministerele
naţionale, precum și la nivel guvernelor naţionale și locale. Acestea măsuri sunt reprezentate de
un sprijin mai mare pentru copiii care trăiesc în case și / sau familii disfuncţionale, urmat de

serviciile sociale . Într-adevăr , așa cum arată aceste studii , aproape toţi copiii care trăiesc pe
străzi au avut anterior o formă de contact cu serviciile sociale . Prin urmare, nu rămâne decât
nevoia urgentă de a sprijini copiii deja cazaţi în centre instituţionale și sociale. Totusi aceste
centre reprezintă un segment deosebit de slab pentru aceşti minori care ajung atât de des pe
străzi. Soluţiile includ realizarea de opţiuni de adăpost adecvat pentru copiii care trăiesc pe
străzi, în scopul de a-i urmări și sprijini, cu ajutorul unor echipe de profesionişti adulţi de
încredere. Acest lucru s-a dovedit a fi o opţiune potenţial câștigătoare în abordarea cu
responsabilitate a dormitului pe străzi in randul copiilor.
De asemenea, avem nevoie sa facem auzite vocile operatorilor sociali , ONG-urilor , asistenţilor
sociali și organizaţiilor de voluntari care lucrează pe străzile din Europa, astfel încât să putem
deveni mai atenţi la ideile lor, opţiunile și cele mai bune practici cu privire la acest fenomen.
Proiectul „Copiii care dorm in condiţii improprii” – proiectul CRS – este finanţat de Comisia
Europeană în cadrul programului Daphne III (nr. referinţă proiect JUST/2011/DAP/AG/3022).
Mai multe informaţii despre proiect pot fi găsite pe website-ul: www.childrenroughsleepers.tk;
Twitter : @ CRS_Project
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/childrenroughsleepers

