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București, orașul tuturor copiilor. De ce avem încă pe străzi copii? 

 

Facilitator: Voica Pop, UNICEF 

Puncte de vedere:  

 Liliana Bibac, Asociația Salvați Copiii România 

 Nicoleta Preda, SOS Satele Copiiilor România 

 Irina Zaharia, Organizația Umanitară Concordia  

Dimensiunea problemei  

Organizația “Salvați Copiii România” estimează că în București sunt cel puțin 1500 de copiii ai străzii, 

între 300 – 500 de copii gâsindu-se permanent pe stradă, 1000 de copiii fiind exploatați prin muncă  

(cerșetorie, spălat parbrize, colectat deșeuri).  

 

Cine sunt copiii străzii? Copiii străzii sunt acei copii sau tineri care stau permanent pe stradă sau numai 

într-o anumită perioadă a zilei, procurându-și singuri și ilegal mijloacele de subzistență, fără să 

beneficieze de vreo formă de protecție din partea părinților ori a altor persoane abilitate de lege. 

Copiii care traiesc pe stradă provin în cele mai multe cazuri din familii dezorganizate şi numeroase. Ei pot 

fi în diverse relații cu familia: copiii străzii - cei care trăiesc permanent în stradă şi nu întreţin nici un fel 

de legături cu familia; copii în stradă - cei care se află circumstanţial în stradă şi care păstrează legături 

ocazionale cu familia; copii pe stradă - cei care se află pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga bani 

prin diverse munci, cerşit sau mici furturi si familii cu copii în stradă. Pentru mai multe detalii despre 

dimensiunea problemei și date statistice, puteți consulta prezentarea Organizației Salvați Copiii la 

această pagină:  

Cauzele fenomenului au fost identificate ca fiind: 

 Sărăcia – condițiile de trai cu familia sunt mai precare decât pe stradă, și implicit lipsa unor 

venituri stabile; 

 Familii dezorganizate, abuzuri în familie, lipsa 

de educație a familiei;  

 Incapacitatea instituțiilor abilitate de a oferi 

servicii de incluziune socială și educațională 

care duce la părăsirea instituțiilor de ocrotire 

– intrarea în anturaje nepotrivite,  lipsa de 

servicii care să răspundă nevoilor actuale ale 

celor din stradă (dezintoxicare); 

 Competență teritorială rigidă a instituțiilor 

abilitate în intervențiile directe. 

1500 de copiii ai străzii, 

300 – 500 de copii  permanent pe stradă, 

1000 de copiii exploatați prin muncă   (cerșetorie, 

spălat parbrize, colectat deșeuri). 

Estimarea numărului de copii şi tineri ai străzii din 

Bucureşti, Braşov şi Constanţa - Salvați Copiii, 

2009 

http://www.ies.org.ro/library/files/prezentare_salvati_copiii.pdf
http://www.ies.org.ro/library/files/prezentare_salvati_copiii.pdf
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Propuneri ale organizațiilor participante 

 Asumarea de către autorități a responsabilității pentru programele de prevenire; o mai bună 

cunoaștere a problemelor din comunitate, alături de depistarea precoce a cazurilor; 

 Comunicare deschisă între autoritățile publice locale, politicienii locali și ONG-urile cu programe 

pe tematică, și o colaborare strânsă între aceștia;   

 Crearea unei platforme comune de lucru ONG-autorități la nivel de Primărie Generală și să pună 

în comun date și servicii oferite; 

 Organizarea sistemului de beneficii sociale în concordanță cu principiile din Legea 292/2011. 

  

Mergem acolo unde este nevoia cea mai mare. Mergem și acolo unde alții nu 
ajung. La copiii de pe stradă și la tinerii din penitenciare. Le oferim hrană, îi 

ascultăm și încercăm să le câștigăm încrederea. Întindem o mână!  
Concordia 

Statul poate economisi  apelând la voluntarii ce luptă pentru o lume mai bună. 
Andreea C. Antoniu, Serviciul de Ajutor Maltez  

 

 


