Nr. 11 septembrie, 2011
Fundaţia noastră are ca obiect de activitate şi formarea continuă a profesioniştilor din serviciile
sociale din ţară şi din străinătate, având ca scop principal îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor. Vă
ţinem la curent cu programele de formare disponibile, cu ultimele materiale informative aﬂate la
dispoziţia dumneavoastră şi cu proiectele viitoare.

1 Formarea profesională la HHC

HHC România derulează programe de
formare profesională în domeniul serviciior
sociale din 2001.
HHC România este furnizor acreditat de
programe de formare profesională pentru
ocupaţiile:
• Pedagog de recuperare
• Asistent maternal
• Lucrător social
În plus, HHC România are o serie de ghiduri
de bune practici pentru serviciile alternative
din sistemul de protecţie a copilului. HHC
România poate desfăşura programe de
formare profesională la locaţia aleasă de
client.

apropie acum de ﬁnal. Membrii echipei
HHC România au auditat deja 19 DGASPCuri din ţară şi 91 de instituţii. Ei au aplicat
trei chestionare pentru a analiza instituţiile,
capacitatea instituţională de ansamblu şi
starea ﬁnanciară. În această lună vom face
analiza și sinteza datelor, iar la început de
octombrie vom avea concluziile și raportul
ﬁnal.
În momentul în care vom şti câte instituţii
mai sunt în ţară şi câţi copii locuiesc în ele
vom putea să ne facem un plan de acţiune
pentru închiderea tuturor instituţiilor vechi
şi vom crea o politică publică pentru
prevenirea abandonului. De această dată şi
copiii din instituţii au avut un cuvânt de
spus despre cum şi-ar dori să ﬁe sistemul
de protecţie a copilului din România, iar
managerii serviciilor sociale au adus
sugestii pentru îmbunăţirea sistemului.

2 Programe de formare în derulare
SUMAR
Proiecte naţionale
Pentru a avea o imagine clară asupra
sistemului de protecție a copilului din
România am demarat acţiunea de auditare
a ﬁecărei direcții de asistență socială din
consiliile județene (ﬁecare DGASPC).
Colectarea de date începută în luna iulie se
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3 Programe viitoare
•
În următoarea perioadă vom instrui
aproximativ 150 de persoane din judeţele
Mureş, Bistriţa Năsăud, Botoşani şi din
sectorul 6 al municipiului Bucureşti.

Dacă doriţi să vă înscrieţi pentru un curs,
vă rugăm selectaţi un pachet de curs din
lista de mai jos şi transmiteţi formularul de
înscriere la datele de contact din josul
paginii.

4 Materiale disponibile

Pe situl nostru www.hhc.ro, găsiţi lista
completă a publicaţiilor şi informaţii despre
cursurile dezvoltate pe baza lor.
• Ghidul metodologic de
dezinstituţionalizare, 2005
• Metode de prevenire a separării copilului
de familie, 2010
• Manualul de proceduri privind inserţia
socio-profesională a tinerilor care
părăsesc sistemul de protecţie a copilului,
2006 (disponibil şi în variantă tipărită)
• Practici de lucru în centrele de zi pentru
copii tipici, 2010
• Practici de lucru în centrele de zi pentru
copii cu nevoi speciale, 2010
• Principii de bună practică pentru Centrele
de primire în regim de urgenţă, 2010
• Principii, proceduri şi practici de lucru
pentru Centrele maternale, 2010
• Principii, proceduri şi practici de lucru
pentru servicii rezidenţiale alternative:
casele de tip familal pentru copii tipici,
2010
• Principii, proceduri şi practici de lucru
pentru servicii rezidenţiale alternative:

•

•

•

casele de tip familal pentru copii cu nevoi
speciale, 2010
Prevenirea şi intervenţia în
comportamentele diﬁcile la copiii şi tinerii
cu tulburări psihice, 2010
Ghid de bune practici pentru dezvoltarea
abilităţilor de trai independent la copii
tipici, 2010
Ghid de bune practici pentru dezvoltarea
abilităţilor de trai independent pentru
copii cu nevoi speciale, 2010
Auditul social pentru serviciile de
protecţie a copilului, 2010

5 Abonament / unsubscribe
Abonaţi-vă la ediţiile următoare printr-un
mesaj la oﬃce@hhc.ro. Dacă nu mai doriţi să
primiţi mesaje, dezactivaţi aici: oﬃce@hhc.ro.

6 Contact
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să
contactaţi departamentul de proiecte,
formare şi dezvoltare al HHC România.
Persoane de contact:
Otto Sestak
Manager Departament Cercetare,
Dezvoltare, Formare
Research, Development and Training
Department Manager
Hope and Homes For Children Romania
mobil/cell +40 740 245 903
email: otto@hhc.ro
Cecilia Repede
Administrator programe
Hope and Homes For Children Romania
mobil/cell +40 742 042 064
email: cici@hhc.ro
email: oﬃce@hhc.ro

7 Informatii suplimentare

Disclaimer: Opiniile sau punctele de vedere
prezentate în acest mesaj aparţin semnatarilor şi
nu reﬂectă în mod necesar opiniile ori punctele
de vedere ale Fundaţiei Hope and Homes for
Children România. Hope and Homes for
Children România este o organizaţie
nonguvernamentală, înregistrată în România.
Adresa de contact: Bulevardul Bucureşti 2A,
430281 Baia Mare, judeţul Maramureş,
telefon/fax: +40 262 227149, email:
oﬃce@hhc.ro.

Pentru detalii: http//www.hhc.ro

Ne puteți urmări activitatea și pe:
http://www.facebook.com/hhcromania
http://twitter.com/protectiecopii
http://protectiecopii.ro/ro

8 Povestea lunii

Oameni care te fac să-ți vină
inima la loc
de Bianca Stegeran, Project Manager, de 10
ani în echipa HHC România
Sunt convinsă că, din afară, sistemul de
protecție a copilului din România este o
mașinărie de oameni rigizi și indiferenți,
birocrați până în măduva oaselor, care iau
decizii în legătură cu viețile copiilor fără să-i
întâlnească niciodată, care se uită la ei ca la
un vraf de dosare prost întocmite și care
mânuiesc destine cu o ștampilă și o
semnătură. Dacă vreți să știți cum se vede
din interiorul sistemului, ei bine, se vede la
fel.

Vechiul sistem se învârte în gol
E aproape imposibil să te uiți în ochii
copiilor, să-i strângi în brațe în momentul în
care se agață cu disperare de tine și să le
spui: o să ﬁe bine, o să mergi acasă. Pentru
că nu o să ﬁe; cel puțin nu prea curând.
Pentru că, deși eu știu că este posibil, deși
de foarte multe ori întâlnirile pe care noi le
organizăm între părinți și copiii abandonați
sunt atât de puternice și emoționante încât
refac aproape miraculos punți între părinți și
copii, deși știu că de-aici mai este un pas
mic și atât de posibil către întoarcerea
copilului acasă, vechiul sistem, cu toate
bubele lui cronice, continuă să se învârtă
în gol.
Oamenii îmi zâmbesc binevoitor
Mă izbesc zilnic de un zid de indiferență
periculos de binevoitoare, rânjind fals către
copii, cu personal gata să ne ajute, supus
unei comenzi venite “de sus”. La ce ne-ajută
asta? Aproape la nimic. În fața dosarelor
copiilor, se bâlbâie și se încurcă în propriile
declarații. Adevărul este că habar nu au câți
copii au în grijă, dacă vin sau nu părinții să-i
viziteze, ce șanse au să se întoarcă acasă…
Şi nici nu le pasă.
Și așa îmi vine inima la loc
Și totuși… în tot acest mecanism greoi, care
strivește în rotițele lui, de-a valma, vieți de
copii, mese de prânz, spații de joacă
betonate, adulți indiferenți, neajutorați,
furioși și frustrați, buletine prost întocmite,
vizite ale părinților neconsemnate în
dosarele copiilor… în tot acest mecanism
care pare să se miște cu o forță de neoprit,
există și oameni. Oameni cu viziune și cu
suﬂet; oameni în care recunoști din prima
secundă camarazii tăi de luptă pentru
schimbarea sistemului de protecție. De
obicei sunt oameni care lucrează în sistem
de mulți ani. Îi știu birocrațiile și
sensibilitățile, secretele și viciile. Sunt
oameni care tot timpul au încercat să mişte,
să dărâme, se reconstruiască. Doar că
maşinăria asta este prea mare pentru

