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În anul 1959 a fost elaborată Declaraţia 
Drepturilor Copilului, iar în 1989 Convenţia 
cu privire la Drepturile Copilului, pe care 
România a semnat-o în 1990. 

Pentru ca toţi copiii din lume să ducă o viaţă liniştită, lipsită de griji, Organizaţia 
Naţiunilor Unite ( ONU) a elaborat anumite documente ce conţin drepturile de care 
trebuie să se bucure toţi copiii. Aceste documente obligă toate ţările să-i 
ocrotescă şi să-i ajute pe copii, pentru ca aceştia să se dezvolte, să se bucure de 
copilăria lor. 



Dreptul la  : 

Supraviețuire 

Dezvoltare 

Protecție 

Participare 



Dreptul la viață 
Supraviețuirea/dezvoltarea 

Nume și cetățenie 

      Egalitate 

Familie 

Educație 

Protecția împotriva  

abuzurilor 

Asistență medicală 

Cine trebuie să protejeze  
drepturile copiilor? 

 
Fiecare membru al societății are datoria 

de a proteja copiii și drepturile lor.  
Părinții, dascălii, membrii comunității, 

lideri locali, lideri religioși, doctori, 
membrii ai parlamentului, chiar 

președintele! 
 

Protejarea copiiilor este importantă pentru 
fiecare dintre noi. 



Copii au drepturi speciale 

Toți copiii au 

dreptul la viață și 

la dezvoltare 

Nici un copil nu 

trebuie 

discriminat 

Toți copiii au 

dreptul să fie 

ascultați 

Interesul 

copilului trebuie 

să primeze 





Supraviețuirea și dezvoltarea copilului 

Orice copil are, prin naștere, dreptul la un nume, dreptul de a 
dobândi o cetățenie și de a fi îngrijit de părinții săi. 

Fiecare copil are dreptul la viață și la supraviețuire. Statul 
trebuie să asigure condițiile astfel încât copiii și tinerii să se 
poată dezvolta bine. 



Supraviețuirea și dezvoltarea copilului 



Copilul este inregistrat chiar dupa nastere si 
are de la aceasta data, dreptul la un nume, la o 

cetatenie, de a-si cunoaste parintii si de a fi 
crescut de acestia. 

Acum el primeste primul sau act de identitate, 
numit Certificat de nastere. 

Un copil este o persoana   
care are mai putin  de 18 ani. 
Binele copilului este crucial. 

Dreptul la un nume, la o cetățenie 

Nume Cetățenie 



Orice copil are dreptul să aparțină unei 
familii, să fie ingrijit și iubit 

Dreptul la o familie 

Tinerii fără familie 
 

Orice copil care nu locuiește cu 
familia sa are dreptul la 

protecție speciala și la sprijin.  
De asemenea, are dreptul la 

plasament familial sau la 
îngrijire într-o instituție 

adecvată, în care să se țină cont 
de convingerile sale religioase, 
de originile sale culturale sau 

lingvistice 

Copiii au dreptul să crească alături de părinţii lor.  

Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor. 





Egalitate  

Toţi copiii sunt egali în drepturi:  

fete, băieţi, de orice origine ar fi ei sau părinţii lor. 

 



Supraviețuirea și dezvoltarea copilului 



Copiii cu dizabilități 



Dreptul  la PROTECȚIE  

Dreptul  la PROTECȚIE  

Orice copil trebuie protejat 
împotriva oricărei forme 

de  
neglijență, discriminare, 

abuz, violență, exploatare 

  

Ce este Telefonul Copilului ? 
Asociația Telefonul Copilului este o organizație 
neguvernamentală, non-profit, activă în domeniul 
protecției drepturilor copilului. În fiecare zi a 
săptămânii, în intervalul orar 08.00-00.00, la 
Telefonul Copilului sună copii și părinți la linia de 
asistență gratuită, unică la nivel european, 116 111, 
specializată în domeniul protecției drepturilor 
copilului 



Protecție 

Munca copiilor, exploatarea copiilor! 

Fiecare copil are dreptul să fie protejat de 
orice formă de exploatare și de muncă ce 
i-ar putea dăuna educației și dezvoltării 
sale. 

Statul trebuie să stabilească vârsta 
minimă la care permite nui copil să 
muncească, numărul de ore de muncă pe 
zi și condițiile de lucru 



Protecție 

Protecția contra exploatării sexuale, 
și a traficului de persoane 

Fiecare copil are dreptul la protecție 
contra exploatării și abuzului sexual, 

pornografiei și prostituției, cerșetoriei. 

 

   

Statul trebuie să ia toate măsurile posibile 
pentru a preveni și combate răpirea și traficul 
de copii și tineri. 



Protecție 

Protecția împotriva violenței  
verbale și psihice. 

 

   





De noi, depinde cum va crește și cum se va comporta copilul nostru! 









    Durerea va dispărea, dar, amintirea ramâne! 

SEMNELE 
VIOLENȚEI/ABUZULUI  
ASUPRA COPILULUI  

 stima redusă de sine, timiditate, interiorizare, neîncredere, dificultăți de 
comunicare.  

 modificări bruște în comportament sau în evoluția școlară;  

 dificultăți de concentrare și probleme de învățare, nejustificate de vreo 
afecțiune a copilului;  

 o atitudine speriată în mod constant, de parca s-ar teme că ceva rău urmează 
să se întâmple;  

 o atitudine fie rezervată și retrasă, fie ostilă și agresivă în raport cu alte 
persoane;  

 o postură a corpului ce exprimă copleșire, greutate;  





Educație 

Orice copil are dreptul la educație 
și la învățământ. Statul are 
datoria de a furniza învățământ 
primar gratuit și obligatoriu și, de 
asemenea, să facă învățământul 
secundar accesibil tuturor 
copiilor și tinerilor. Statul trebuie 
să se asigure că tinerii și copiii 
sunt tratați corespunzător în școli 
și că drepturile nu le spun 
încălcate. 



Asistență  medicală  și socială  

Fiecare copil are dreptul la cea mai bună îngrijire 
medicală posbilă. Statul are datoria de a combate 
mortalitatea infantilă, de a asigura servicii medicale 
tinerilor, de a combate malnutriția și maladiile, de a 
garanta îngrijire medicală femeilor însărcinate și 
proaspetelor mămici, de a face accesibilă educația 
pentru sănătate și de a dezvolta servicii de prevenire în 
sectorul sănătății publice și de a aboli practicilor 
tradiționale dăunatoare sănătății copiilor. 

Orice copil are dreptul de a beneficia de 
asistență socială, inclusiv de asigurări 
sociale. Statul garantează indemnizații care 
iau în considerare situația financiară a 
familiei sau a persoanelor responsabile de 
întreținerea copilului. 



Orice copil are dreptul la odihnă și la timp liber, astfel încât să se poată 
juca și să poată participa liber la viața culturală și artistică. 

Odihnă, joacă, timp liber 



Dreptul la opine  
și  

liberă exprimare 





Viața și bunăstarea  
copiilor noștri  

trebuie să fie prioritară! 



Drepturile copiilor ilustrate (Cartonaşe cu drepturile copiilor) - Living 

Democracy (living-democracy.com) 

Imagini si informatții preluate și prelucrate din surse internet. 
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