CONSILIUL TINERILOR INSTITUȚIONALIZAȚI
oﬃce@consiliul nerilor.ro
Tel: 0743365469

AGENDA
VOCEA NOASTRĂ: Summitul COPIILOR ȘI TINERILOR aﬂați în grija statului
17 - 20 mar e 2022- Hotel Mara -Sinaia
Data/Ora

ZIUA I
17.03.2022
14:00 - 19:00
16.00-16.30
16.31-.18.50

INSTALARE ȘI FAMILIARIZARE CU LOCUL SUMMIT-ULUI.
Sosire par cipanți
Pauza de cafea,apa
Joc de rol și luări de cuvânt.
Pregă re par cipare copii și neri pentru Summit-ului.
1. De ce VOCEA NOASTRĂ?
Sesiune cu copii și neri cu privire la modul de organizare a
panelurilor.
Moderator Alexandru Radu, cineast

19:00 - 20:00
ZIUA II
18.02.2022
9:00 - 11:00
11:00 - 13:00

Cina
DESCHIDEREA SUMMIT-ULUI/ ACTIVISM ȘI PARTICIPARE
Ac vitate de socializare/ networking
Pentru acceptarea unui nou context, rol, implicare și misiunea ce o are ﬁecare
în cadrul acestui summit.
Sesiune de organizare, desemnare raportori ateliere, inscriere ateliere
Summit
Pentru ca atelierele să aibă succes, din rândul copiilor se va alege 3 raportori.
Aceș a vor avea rolul de a modera și organiza textul ﬁnal, rezultat din cadrul
atelierului.
Avem nevoie de foi de ﬂipchard, markere, ecusoane.
Moderator Alexandru Radu, cineast, alaturi de echipa de organizare

13:00 - 14:00
14:30 - 16:00

Prânz
DESCHIDEREA SUMMIT-ULUI
1. De ce VOCEA NOASTRĂ? – Cosmin OLTEANU, Președinte C.T.I., alături
de echipa de organizare a Summit-ului (10 min);
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2. De ce VOCEA NOASTRĂ? - Gabriela Firea, Ministru Ministerul Familiei,
Tineretului și Egalității de Șanse (10 min);
3. De ce VOCEA NOASTRĂ? - Par da Romilor Pro Europa de conﬁrmat
(10 min);
4. De ce VOCEA NOASTRĂ? - Adrian Bulgaru, Director I.R.D.O. (10 min);
5. De ce VOCEA NOASTRĂ? - Visinel Balan, Vicepresedinte A.N.P.D.C.A.
(10 min);
6. Invitație F.O.N.P.C. - Alina Mihaela Anghilina (10 min).
7. Interven e As Federei - Daniel Rucareanu (10 min).
Avem nevoie de internet,proiec e video audio.
16:00 - 16:30
16:30 - 17:30

Pauză
PANEL ONLINE - (20 MIN FIECARE, inclusă și intervenția copiilor)
1. Campanii vs Ac vism - Denisa (denisa@declic.ro), declic.ro și (15
min);
Acest panel este online, realizat de declic.ro, cu scopul creșterii
par cipării ac ve a copiilor și nerilor la viața comunității în care
ac vează, precum și pentru susținerea și promovarea intereselor
comune ale membrilor săi la nivel local și județean.
2. Dreptul Copiilor - I.R.D.O. - Intervenție internațională, Scoția (15
minute);
Adina Codres - ANPDCA - Dreptul Copiilor.
Gabriela Nicolaiescu Puia - ANPDCA - Dreptul Copiilor
3. Ac vism și drepturile copiilor - COPIII LUI IROD, Raport moral cu
privire la copiii aﬂați în grija statului (Humanitas 2020) - prof. univ. Dr.
Vlad Alexandrescu (15 min);
Acest panel este online și are scopul de a crește par ciparea ac vă a
copiilor și nerilor în promovarea drepturilor copiilor, precum și
conș en zarea asupra dreptului la apărare.
Atelierul are nevoie de infrastructură digitală de conectare la ZOOM.

17:30 - 18:00
Ziua 3
19.03.2022
09:00 - 10:00
10:00 - 11:30

Evaluare și reﬂec on group
LOCUIRE, ACTIVISM ȘI PARTICIPARE
Sesiune de reactualizare a informațiilor dobândite cu o zi precedentă.
SESIUNEA: LOCUIRE ȘI TRANZIȚIE si ac vism in zona de locuire
Sesiunea se desfășoară în trei paneluri ce au loc concomitent.
Fiecare par cipant își alege panelul la care dorește să par cipe după care prin
rotație se ajunge și la celelalte paneluri.
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1. Perspec ve legisla ve, oportunități de integrare a copiilor și nerilor
după încetarea măsurii protecției speciale - Vișinel Bălan,
Vicepreședinte ANPDCA (30 min).
În cadrul acestui panel, Vișinel Bălan va prezenta copiilor și nerilor
prezenți oportunitățile în domeniul locuirii, pe care le asigură legislația
în domeniul protecției drepturilor copilului dar și alte legi conexe ce au
scopul de a-i proteja pe aceș a după ce ies din îngrijire.
Percepții și oportunități de intervenție - COPIII ȘI TINERI par cipanți;
Copiii vor avea ocazia să ofere o perspec vă/ proiecție cu privire la
rolul pe care ar trebui să îl joace statul în problema locuirii.
2. Tranziția de la mediul ins tuționalizat la viață independentă - Vasile
Porumbaru ( 30 min);
Metoda aplicată: educație nonformala , joc de introducere,
cunoaștere, prezentarea temei de tranziție, exercițiu de simulare
tânăr\ tânăra privind părăsirea sistemului. Desemnare raportor copil
pentru a prezenta concluziile acestui atelier.
3. Dreptul copiilor la locuire - Madalina Brândușe -Frontul Comun
pentru Dreptul la Locuire (30 min).
Atelierele au nevoie de de foi 60 coli A4 , 10 markere, 10 foi de ﬂipchart.
11:30 - 12:00
12:00 - 13.00

Pauză
Sesiune plenara, concluzii ateliere, elaborare document de PP
Temă de reﬂexie
Fiecare copil/ tânăr va pleca din centru, va avea un venit lunar la nivelul
salariului minim pe economie, cum veți ges ona aceș bani având în vedere
că aveți de plă t o chirie lunară de 100 euro/ persoană?
Moderator: Alexandru Radu, cineast.

13:00 - 14:00

15:00 - 16:30

Prânz
ACTIVISM ȘI PARTICIPARE
1. Modele de intervenție, organizare și succes - Cosmin Olteanu - (30
min)
În cadrul acestui panel, Cosmin Olteanu va prezenta copiilor și nerilor
prezenți modele de intervenție in comunitate in diferite cazuri de
abuz, felul in care aceș a trebuie să se organizeze și pașii legali ce se
impun in abordarea problemelor, legislația aplicabilă, cât și modele de
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succes și bune prac ci in zona organizațională, dar și a grupurilor de
iniția vă, accesibilizând registrul verbal in funcție de audiență și
prac când un dialog cu audiența pentru a crește atenția, implicarea și
conexiunea in panel și după.
Percepții și oportunități de implicare - COPIII ȘI TINERI par cipanți.
Copiii vor avea ocazia să ﬁe informați despre oportunitățile de
implicare și modalitatea in care aceș a se pot implica, cât și se va oferi
oportunitatea unei secțiuni de Q&A unde copii și nerii să pună
intrebări legate de temă și să le ﬁe oferite suport și consiliere in nevoia
de implicare. Totodată vom discuta despre percepții legate de
implicare și vom porni de la modul in care aceș a răspund la întrebări
legate de felul in care privesc implicarea, sectorul ONG și ac vismul
social in zona promovării și apărării drepturilor
nerilor
ins tuționalizați din România.
Metodele folosite: discuții în grup, prezentarea de informații în
PowerPoint, sesiune de întrebări.
Atelierul are nevoie de carioci , foi A4, markere, foi de ﬂipchart.
proiec e.
2. Cum ne putem apăra, ce facem și cine sunt decidenții - Mocanu
Marius, I.R.D.O. - (30 min);

16:30 - 17:00
17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

3. Discriminare cu Fernando Pascanu (30 min)
Scopul atelierului: Identificarea percepțiilor și prezentarea
oportunităților de implicare a copiilor și tinerilor în ceea ce privește
problema socială a discriminării.
Obiectivele atelierului:
Identificarea perceptiilor, copiilor și tinerilor care participă la acest
atelier, cu privire la fenomenul discriminări, Informarea mai amplă, a
copiilor și tinerilor care participă la acest atelier, cu privire la
fenomenul discriminări, Identificarea atitudinii, copiilor și tinerilor
care participă la acest atelier, față de discriminare. Prezentarea rolului
și modului prin care copii și tineri pot preveni
și combate
discriminarea. Metodele folosite: discuții în grup, prezentarea de
informații în PowerPoint, sesiune de întrebări.
Mijloacele utilizate: Laptop.
Pauză
Sesiune plenara, concluzii ateliere
Percepții și oportunități de implicare
Moderator: Alexandru Radu, cineast.
Networking
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19:00 - 20:00
ZIUA IV
20.03.2022
09:00 - 10:00

Cină
ÎNCHIDEREA SUMMIT-ULUI - RESURSELE DE CARE DISPUNEM

10:00 - 11:00

Asocia vitate, înﬁințarea ﬁliale Cosmin Olteanu și Vasile Porumbaru

Sesiune de reactualizare a informațiilor dobândite cu o zi precedentă.

Prezentarea tema: asocia vitate și înﬁințare ﬁlială, simulare exercițiu
asociație, desemnare raportor.
Scopul atelierului: Identificarea oportunităților de implicare și dezvoltare
a sectorului civic a copiilor și tinerilor în ceea ce privește problema socială a
discriminării și incluziunii tinerilor și copiilor instituționalizați din România.
Obiectivele atelierului: Identificarea percepțiilor, copiilor și tinerilor care
participă la acest atelier, cu privire la asociativitatea și ce reprezintă sectorului
de activism din România, informarea mai amplă, a copiilor și tinerilor care
participă la acest atelier, cu privire la implicarea activă in sectorul de ONG,
infințarea unui ONG și coordonarea sa, identificarea copiilor și tinerilor care
doresc să participe activ la autoreprezentare și reprezentarea copiilor și
tinerilor instituționalizați din România.
Metodele folosite: discuții în grup, prezentarea de informații în PowerPoint,
sesiune de întrebări.
Atelierul are nevoie de carioci , foi A4, markere, foi de ﬂipchart, proiec e.
11:00 - 12:00

Unde suntem, ce-am făcut la Summit-ul VOCEA NOASTRĂ? –, alături de
echipa de organizare a Summit-ului (20 min);
Unde suntem, ce-am făcut la Summit-ul VOCEA NOASTRĂ? Feedback copii/ neri par cipanți la SUMMIT (20 min)

12:00

Moderator Alexandru Radu.
Prânz
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