
Bucureștiul prin ochii copiilor 

 23 de muzee 

 6 parcuri 

 22 teatre  

 17 biblioteci 

 129 de grădinițe 

 180 de școli  

 104 licee 

 7 cluburi sportive școlare 

 6 cluburi ale copiilor și elevilor 



Ce le lipsește copiilor din București? 

 Implicarea în luarea deciziilor privind orașul lor 

 Participarea activă la îmbunătățirea vieții comunității lor 

 Participarea necondiționată la evenimente culturale 

 Traiul într-un mediu nepoluat 

 Siguranța pe străzi 

 Protecție împotriva exploatării, violenței și abuzului 

 Accesul la condiții de viață decente (apă curentă, canalizare, locuințe) 

 Accesul nediscriminatoriu la servicii medicale și educaționale de bază, indiferent 

de etnie, religie, venituri, gen sau dizabilitate 

 



Copiii străzii – în București 

Cine sunt copiii străzii? 

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: 

 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; 

 familii cu copii în stradă. 



Viața pe stradă 

 
 

 

 

Riscurile la care sunt expuși 

copiii străzii: 

 abuzuri (emoționale, fizice, 

sexuale) 

 exploatare (pentru comitere de 

infracțiuni, prin muncă, sexuală) 

 trafic  

 îmbolnăvire 

 consum de droguri 

 moarte 



Cauzele fenomenului  

Sărăcia – condițiile de trai cu familia sunt mai precare 

decât pe stradă 

Lipsa de educație a familiei, implicit lipsa unor 

venituri stabile 

Familii dezorganizate  

Abuzuri în familie 

Părăsirea instituțiilor  de ocrotire – intrarea în 

anturaje nepotrivite 

Incapacitatea instituțiilor abilitate de a oferi servicii 

de incluziune socială și educațională 

Competență teritorială rigidă a instituțiilor abilitate în 

intervențiile directe 

Lipsa de servicii care să răspundă nevoilor actuale ale 

celor din stradă (dezintoxicare) 

 

 

 

 

 



Cotele fenomenului 

Studiul național privind situația copiilor fără 

adăpost"– Salvați Copiii ,1998 

Evaluare rapidă privind copiii străzii care muncesc în 

București – Salvați Copiii, 2001 

Copiii străzii și drogurile – Salvați Copiii, 2003 

Estimarea numărului de copii şi tineri ai străzii din 

Bucureşti, Braşov şi Constanţa - Salvați Copiii, 2009 

 

~1500 de copiii ai străzii în București 

 

Între 300 – 500 de copii permanenți pe stradă 

~ 1000 de copiii care sunt exploatați prin muncă  

(cerșetorie, spălat parbrize, colectat deșeuri) 



Zonele unde pot fi întâlniți 

 Sectorul 1 – Gara de Nord, Arcul de Triumf, Charles 

de Gaulle,  Titulescu,  Amzei 

Sectorul 2 – Obor, Piața Muncii, Iancului, Șos 

Colentina 

Sectorul 3 –  Dristor, Mihai Bravu - stadionul 

Olimpia,  Costin Georgian, Sf. Gheorghe-Universitate, 

Hanul lui Manuc 

 Sectorul 4- Piața Morilor-Tineretului, Rond Coșbuc, 

Radu Vodă, Șerban Vodă - Eroii Revoluției   

Sectorul 5 - Sebastian, Eroilor 

Sectorul 6 - Cet Vest Militari, Grozăvești, Apaca, 

Cora Lujerului, Plaza România, Răzoare 



Cine  se ocupă de ei 

 Organizațiile neguvernamentale:   

Salvați Copiii  România, Fundația Parada România, Sf. Stelian, Viață și Lumină, 

Concordia, ASIS, Samusocial 

– desfășoară activități de asistență socială stradală (identificarea copiilor, 

acompanierea acestora la instituțiile medicale sau alte instituții în funcție de nevoi), 

sprijin material, consiliere juridică și demersuri pentru eliberarea actelor de identitate, 

cantină socială. 

 



Cine  se ocupă de ei 

DGASPC-urile din cele șase sectoare și DGASMB 

 

Serviciile oferite sunt: 

 Centre rezidențiale 

 Centre maternale 

 Centre de zi 

 Asistenți maternali 

 Servicii de asistență socială 

 stradală 

 



Un viitor mai bun pentru copii 

    

    

     

 

 

Dezvoltarea serviciilor oferite de autorități și de sectorul neguvernamental 

copiilor străzii; 

 Finanțarea unor programe care să acorde sprijin direct copiilor și familiilor 

acestora pe termen lung; 

 Asigurarea accesului la educație pentru copiii din grupuri vulnerabile;  

 Imbunătățirea și implemetarea mecanismului de referire a copiilor identificați 

pe stradă; 

 Continuarea campaniilor de sensibilizare cu privire la exploatarea copiilor 

prin cerșetorie. 

 Crearea de servicii noi, adecvate 

 

  

 

 

 

 


