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Save the Children Romania

Stimati Parteneri,

Organizatia Salvatii Copiii (coordonator national), impreuna cu partenerii sai — Ministerul
Educapei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Centrul Municipiului Bucuresri. de Resurse si
Asistentl Educaponala, Centrul Romilor pentru Intervenpe Sociala si Studii ,,Romani Criss",
Centrul Educatia 2000+, Centrul pentru Educate si Dezvoltare Profesionala ,,Step by Step",
Asociapa Ovidiu Rom, World Vision Romania, Federapa Naponala a Asociatiilor de Parinti —
Invatamant Preuniversitar si Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant invita cadrele
didactice §i elevii din institutia dumneavoastra de invatamant sa sustina dreptul la
educatie al fiecarei persoane, prin derularea acpunilor din cadrul Campaniei Globale pentru
Educatie 2011!

Campania Globala pentru Educatie este un eveniment desfasurat anual, la nivel mondial, de o
coalipe de organizapi non-guvernamentale, sindicate si grupuri de cetateni din intreaga lume si
care, incepand cu anul 2001, este coordonat in Romania de organizaria Salvari Copiii. Campania
Globala pentru Educatie doreste sa reprezinte un factor de presiune la nivelul liderilor de opinie
si autoritaplor, aratand ca este timpul demararii de acpuni pentru a nu permite privarea de
educatie a inca unei genera^ii de copii si adulri.

In acest an, la nivel international, Campania isi propune sa atraga atentia opiniei publice asupra
importantei accesului la educatie al femeilor §i fetelor, lansand un apel catre toate statele sa
aloce resursele necesare, sa ia masurile oportune si sa dea dovada de sprijin activ astfel incat
femeile si fetele sa aiba sanse egale in domeniul educapei.

La nivel national, Organiza^ia Salvari Copiii si partenerii sai intentioneaza ca, in cadrul
campaniei din acest an, sa puna accentul pe consecin^ele neparticiparii la educatie a femeilor si
fetelor, abordand legatura dintre aceasta neparticipare si fenomene cum ar fi traficul de persoane,
egalitatea de sanse pe piata muncii, mortalitatea si morbiditatea infanrila, abandonul copiilor in
maternitari si spitale etc.

De ce trebuie sa atragem atentia asupra importantei educatiei pentru fernei §i fete, Tn
Romania?

• Pentru ca un nivel scazut de educate expune fetele si femeile unui rise crescut de a
deveni victime ale traficului de fiinte umane.

• Deoarece studiile influenteaza direct egalitatea de sanse a femeilor in ceea ce priveste
accesul pe piata muncii. Astfel, in absenta studiilor superioare, femeile au sanse
semnificativ mai reduse decat barbapi de a intra pe pia£a muncii.

• Deoarece statisticile indica o participare neta la educatja obligatorie mai redusa in cazul
fetelor, iar analfabetismul afecteaza de peste doua ori mai multe femei decat barbari.

• Pentru ca femeile reprezinta aproape 70 % dintre persoanele cu varsta peste 12 ani care
nu au absolvit nici macar scoala primara.

• Deoarece nivelul de educate a mamelor influenteaza direct riscul de abandon, starea de
sanatate a copiilor, dar si reusita scolara a acestora.

Conceptul central al edipei din acest an a Campaniei Globale pentru Educape este acela de
povestire, accentul punandu-se pe experien^ele personale ale unor femei pentru care accesul la
educate sau, dimpotriva, obstacolele intalnite in acest domeniu, au reprezentat factori
determinanti in evoluria personala si profesionala ulterioara. Activitaple Campaniei se vor
desfasura, in principal, pe durata Saptamanii Globale de Acpune (2 — 8 mai 2011) $i vor include
atat activitati in unitatile de invatamant, cat si un eveniment central, pe care intenrionam sa il
organizam la Bucuresti, in parteneriat cu Insritutul Cultural Roman si cu celelalte institupi si
organizaf^ membre ale Coalitiei nationale pentru Campania Globala pentru Educate-



Va invitam sa va alaturati editiei 2011 a Campaniei Globale pentru Educatie organizand,
pe durata Saptamanii Globale de Actiune (2-8 mai 2011), unele dintre urmatoarele
activitati:

intalniri in cadrul carora fete sau femei cu un rol deosebit in comunitatea locala sa
povesteasca elevilor, cadrelor didactice si celorlalti invitati despre irnportanta educatiei in
viata lor;

prezentarea si dezbaterea unor cazuri (de preferat din comunitatea locala) in care
neparticiparea la educatie a influentat decisiv destinul unor fete/femei sau al farniliilor
acestora;

prezentarea unora dintre testimonialele si pledoariile pentru educatie pe care, cu sprijinul
partenerilor nostri, Organizatia Salvati Copiii vi le va pune la dispozitie;

Lectia ,,Marea Povestire" in cadrul careia participantii vor analiza irnportanta accesului la
educatie pentru fete si femei.

La fel ca si in anii anteriori, Salvati Copiii Romania va pune la dispozitia tuturor unitatilor de
invatamant inscrise in Campanie un pachet de informatii si resurse care sa faciliteze organizarea si
desfasurarea activitatilor derulate in scoli.

Pentru inscrierea in Campania Globala pentru Educatie, editia 2011 ii invitam
pe cei interesati sa completeze talonul de inscriere ata§at §i sa ni-1 trimita
pana la data de 15 aprilie 2011 la urmatoarele date de contact.

e-mail: salvaticopiii.gce@gmail.com
fax: 021-3117596

adresa po§tala: Intrarea §tefan Furtuna Nr. 3, Sector 1, Bucuregti

Multumindu-va pentru cooperare, suntem convinsi ca impreuna vom constientiza opinia publica
si factorii decizionali asupra importantei educatiei tuturor femeilor/fetelor in formarea si
dezvoltarea ulterioara atat a acestora cat si a copiilor lor si implicit a generatiilor viitoare.

Cu stima,

Gabriela Alexandrescu
Presedinte Executiv
Organizatia Salvap Copiii

Parteneri
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