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Comunicat de presa
Data de 21 martie pe plan mondial a fost aleasa ca Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Este mai
degrabă un moment dedicat tragerii unui semnal de alarmă, decât unul de sărbătoare.
Copiii străzii sunt copii care, însă, nu s-au născut pe stradă, care au familii, care aparţin
comunităţii noastre. Toţi au trecut prin calvarul de a trăi pe stradă: abandonaţi, murdari, flămânzi şi
ţintă a dispreţului şi a nepăsării multora dintre noi. Unii cersesc, altii castiga din furtisaguri, unii au fost
batuti, altii pleaca de acasa de dragul calatoriei- toti insa provin din familii cu grave disfunctionalitati sau
au parinti care ridica din umeri la nevoile copilariei.
Pentru toti acestia, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara
deruleaza incepand de luni, 22 martie actiunea „ Strada-adapost sau capcana?” Este de fapt o
campanie prin care se vor distribui materiale informative trecatorilor si se vor face cunoscute
problemele acestei categorii de copii , precum si serviciile oferite copiilor aflati în dificultate. In acelasi
timp, specialistii DGASPC vor incerca sa identifice copiii lipsiti de supraveghere sau pe cei care prefera
sa-si petreaca timpul pe strazile din Deva. Celor care au nevoie de interventie urgenta le vor fi oferite
solutii si sprijin pentru a depasi perioada care pentru multi reprezinta „ timpul cand am stat pe strada”.
In judetul Hunedoara, fenomenul copiii strazii continua sa ia amploare: in anul 2009 numarul
cazurilor de copii ai strazii aproape s-a dublat fata de anul anterior (80 de cazuri in 2009, fata de 48-in
2008. In acest an, in numai doua luni au fost depistati 20 de copii care isi petreceau timpul pe strada,
dintre care 5 cerseau.
Este bine de stiut ca acesti copii nu trebuie incurajati sa cerseasca prin oferirea unor sume de
bani. Acest gest amplifica fenomenul si le prelungeste practic sederea in strada, in detrimentul educatiei
obtinute in scoala. Acesti copii locuind pe strada sunt privati de asistenta medicala, au conditii de viata
precare si, in lipsa unui model familial, ar putea deveni in scurt timp delincventi. De aceea este necesar
ca persoanele care cunosc copii care isi petrec timpul pe strada nesupravegheati sa anunte DGASPC prin
telefonul de urgenta 0800 110203 sau prin telefonul unic european 116111.
Tot in aceasta perioada DGASPC militeaza pentru drepturile copiilor prin alte doua proiecte:
„Toti copiii au drepturi egale” si „Activ pentru comunitate”. Proiectele, finantate initial de catre Uniunea
Europeana sunt sustinute acum integral de catre DGASPC Hunedoara, alegand scoala si asociatiile de
proprietari ca promotori in diseminarea informatiilor.
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