COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 27 – 28 septembrie 2016 va avea loc în Bucureşti, la Hotel IBIS – Palatul Parlamentului, sala
Eminescu, Conferința de prezentare a „Studiului de cercetare cu privire la educaţia parentală şi nevoia de
servicii de sprijin pentru părinţi” şi de evaluare intermediară a proiectului „Promovarea Strategiei Naționale
pentru Educație Parentală”, organizată de Fundaţia Copiii Noștri (FCN) în parteneriat cu organizația
elvețiană Formation des Parents-CH (Lausanne, Elveția) şi cu Federația Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Copil (FONPC).
Conferinţa este organizată cu asistența Reprezentanței UNICEF din România şi face parte din proiectul
„Promovarea Strategiei Naționale pentru Educație Parentală”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției,
prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
La acest eveniment sunt invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, ai
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii, ai Ministerului Sănătăţii, Inspectori
şcolari din Bucureşti şi din mai multe judeţe ale ţării, cadre didactice, reprezentanţi ai societăţii civile şi alţi
profesionişti cu preocupări în domeniul educaţiei, protecţiei şi sănătăţii copilului.
„Studiul de cercetare cu privire la educaţia parentală şi nevoia de servicii de sprijin pentru părinţi”,
care va fi prezentat în cadrul conferinţei, a fost realizat de Fundaţia Copiii Noştri cu sprijinul Reprezentanței
UNICEF România, în colaborare cu Inspectoratele şcolare din 16 judeţe ale ţării şi două sectoare din
Bucureşti.
Studiul s-a desfăşurat la nivel naţional în toate regiunile de dezvoltare economico-geografică ale ţării, din
fiecare regiune fiind selecţionate câte două judeţe şi a cuprins un eşantion de 470 persoane de decizie din
judeţele respective şi 703 părinţi, rezidenţi atât în mediul urban ca şi în mediul rural.
Studiul este menit să servească drept fundamentare pentru elaborarea Strategiei Naţionale pentru
Educaţie Parentală. Metodologia studiului permite, pe de o parte, identificarea nevoii de sprijin exprimată
de părinţi, a doleanţelor şi sugestiilor acestora, cât şi, pe de altă parte, identificarea viziunii pe care
profesioniştii şi decidenţii o au referitor la necesitatea educaţiei parentale şi a modului de aplicare a
acesteia.
Concluziile studiului vor fi preluate şi asimilate în conţinutul Strategiei Naţionale de Educaţie Parentală
pentru ca aceasta să conducă la iniţierea şi dezvoltarea unor servicii necesare, adecvate şi accesibile
părinţilor din toate categoriile şi din toate mediile. Totodată, pornind de la răspunsurile decidenţilor
Strategia Naţională de Educaţie Parentală va ţine cont şi de posibilităţile reale de aplicare, de direcţiile
propuse şi de modul concret de organizare, centralizat, descentralizat sau adoptând alte soluţii regăsite în
cadrul studiului.
Concluziile studiului pun în evidenţă interesul crescând al părinţilor pentru informare în domeniul
parentalității, nevoia de a fi susţinuţi în efortul lor de a oferi o cât mai bună educaţie copilului.
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Deşi până nu demult educaţia parentală nu a constituit o prioritate în cadrul politicilor educaţionale din
România, în ultimii ani, însă, aceasta a preluat un loc tot mai important devenind unul dintre obiectivele
majore ale strategiilor pe termen mediu şi lung al tuturor instituţiilor implicate în educaţia, protecţia şi
sănătatea copilului.
În cadrul Conferinţei sunt prezentate şi rezultatele proiectului „Promovarea Strategiei Naționale pentru
Educație Parentală” după 18 de luni de implementare. Scopul general al proiectului este îmbunătățirea
politicilor naționale în domeniul educației prin promovarea unei strategii naționale de educație parentală şi
crearea unui cadru legal general pentru acesta. Obiectivul final al proiectului este elaborarea şi
promovarea unui document legislativ coerent şi adecvat, adoptat de Guvernul României, care să asigure
servicii accesibile şi de calitate tuturor categoriilor de părinţi, indiferent de situaţia socială, de mediul unde
trăiesc şi de pregătirea şi educaţia lor. Acest document va fi elaborat de un Comitet de elaborare a
Strategiei format din 13 profesionişti, reprezentanţi ai autorităţilor guvernamentale, ai ONG-urilor, profesori
universitari, care oferă benevol timpul şi competentele lor profesionale pentru acest obiectiv.
Câteva dintre ideile valoroase decelate până în prezent în cadrul diverselor activităţi ale proiectului:
- Trebuie abandonată imaginea familiei „inadecvate” sau „disfuncţionale”, ȋn măsura ȋn care fiecare familie
posedă resurse potenţiale care pot fi dezvoltate;
- Relaţia între grădiniţă/scoala/instituţia de învăţământ şi familie reprezintă una din cele mai importante
verigi din „lanţul” dezvoltării armonioase şi a reuşitei copilului;
- Educaţia nu îi priveşte numai pe părinţi ci priveşte întreaga societate deoarece este vorba de a pregăti
copilul pentru viaţa lui în societate; educaţia trebuie să îl facă pe copil puternic, să-l ajute să-şi construiască
viitorul, să depăşească greutăţile şi să facă faţă provocărilor.
- Părinții trebuie sprijiniți în mod complex şi competent dar „prietenos” în eforturile lor de a oferi copilului o
viață şi o educație cât mai adecvate;
- Competențele parentale nefiind înăscute, părinţii au dreptul la sprijin şi susţinere.
În cadrul proiectului au avut loc până în prezent 4 seminarii de formare cu formatori elveţieni de care au
beneficiat aproape 90 de profesionişti (cadre didactice, asistenţi sociali, reprezentanţi ai societăţii civile), au
fost elaborate materiale informative şi de sprijin pentru profesionişti şi părinţi: „Ghid pentru profesionişti
care organizează cursuri de educaţie parentală”, „Studiu de cercetare cu privire la educaţia parentală şi
nevoia de servicii de sprijin pentru părinţi”, trei broşuri adresate profesioniştilor şi părinţilor (3000
exemplare).
Mesajul proiectului:
Să sprijinim părinții în vederea respectării interesului superior al copilului înseamnă să creăm o nouă
cultură a familiei, bazată pe dialog, cunoaștere și participare și să oferim șanse egale tuturor copiilor,
dându-le oportunitatea să devină cetățeni europeni activi și respectați.
„Fundaţia Copiii Noştri” este o organizaţie non-profit cu caracter filantropic, apolitic şi caritabil, înfiinţată
în 1992, conform legii 21/1924, având ca misiune respectarea şi promovarea drepturilor copilului,
consolidarea familiei, ca mediu optim de dezvoltare a copilului şi formarea personalului şi profesioniștilor
care lucrează cu copii. Viziunea Fundației Copiii Noștri: „O lume mai bună pentru toți copiii, prin proiectele
noastre”.
„Formation des parents – CH” este o organizație umbrelă, înființată în anul 1965, având o largă activitate
de formare în domeniul educației parentale precum şi în oferirea de servicii pentru sprijin parental, pe
întreg teritoriul Elveției.
FONPC este o reţea care cuprinde peste 75 de ONG-uri din România, înfiinţată în anul 1997, care
activează în domeniul protecţiei şi bunăstării copilului, fiind implicată în elaborarea şi redefinirea politicilor
publice vizând bunăstarea copilului.
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