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Articolul 1
Copil `nseamn\ orice persoan\ `n vârst\ de pân\ la 18 ani.
Articolul 2
To]i copiii au acelea[i drepturi. Copiii nu trebuie s\ fie victimele
vreunei discrimin\ri.
Articolul 3
La baza Conven]iei Na]iunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului se afl\ interesul superior al copilului. Toate deciziile şi
măsurile luate cu privire la copil trebuie să urmărească
interesul superior al copilului; cu alte cuvinte, trebuie să
asigure ceea ce este cel mai bine pentru copil.

Articolul 4
Autoritățile statelor trebuie
să se asigure că
prevederile convenției
sunt aplicate, iar pentru
aceasta trebuie să aloce
maximul de resurse de
care dispun. Dac\ aceste
rezerve nu sunt suficiente,
vor apela la cooperarea
interna]ional\.
Articolul 6
Orice copil are dreptul la
supravie]uire [i la
dezvoltare.
Articolul 7
Orice copil are
dreptul la un
nume [i o
na]ionalitate.

Articolul 9
Orice copil are dreptul de a-[i cunoa[te ambii p\rin]i [i dreptul
de a cre[te `ntr-un mediu familial sigur.
Copilul care nu tr\ie[te cu ambii p\rin]i are `ns\ dreptul de a-i
vedea `n mod regulat.
Numai `n cazuri excep]ionale, [i atunci pentru a asigura
interesul superior al copilului, autorit\]ile pot separa copilul de
p\rin]ii s\i.
Articolul 10
Statele p\r]i vor sprijini reunificarea familiilor, prin acordarea
de facilit\]i pentru a p\r\si sau a intra `n propria ]ar\.

Articolul 12 - 15
Orice copil are dreptul de a-[i exprima opinia `n toate
chestiunile care `l privesc. Când tribunalele [i autorit\]ile
trateaz\ cazuri `n care sunt implica]i copii, ace[tia `[i vor
exprima opinia. Interesul superior al copilului trebuie luat `n
considerare cu prioritate. Dreptul la exprimarea propriilor
opinii, libertatea de gândire, con[tiin]\ [i religie [i libertatea de
asociere trebuie garantate oric\rui copil.

Articolul 18
Ambii p\rin]i au o responsabilitate primar\ comun\ `n cre[terea copilului, iar statul trebuie s\-i sprijine `n aceast\ ac]iune.

Articolul 19
Copilul are dreptul de a fi protejat `mpotriva violen]ei fizice sau
psihice [i `mpotriva maltrat\rii.
Articolul 20 - 21
Orice copil care este separat de p\rin]i temporar sau definitiv
are dreptul la `ngrijire special\. ~n acest caz, copilul are dreptul
de a fi plasat `ntr-o familie sau adoptat. Adop]ia trebuie
supravegheată şi înainte de adopţia în altă ţară trebuie
încercată mai `ntâi o solu]ie na]ional\. Dac\ copilul este
adoptat `n alt\ ]ar\, vor fi luate `n considerare acordurile
interna]ionale.

Articolul 22
Un copil refugiat are dreptul la protec]ie special\ [i sprijin.
Articolul 23
Un copil cu dizabilit\]i are dreptul la o via]\ decent\ [i deplin\.
El are dreptul la `ngrijire, educa]ie, asisten]\ medical\ [i
instruire special\.
Articolul 24
Orice copil are dreptul la asisten]\ medical\. Toate ]\rile
trebuie s\ ia m\suri pentru a diminua mortalitatea infantil\ [i
pentru a lupta `mpotriva bolilor [i malnutri]iei.
Gravidele [i mamele au dreptul la asisten]\ medical\.

Articolul 28 - 29
Orice copil are dreptul la
educa]ie. Educa]ia trebuie s\
preg\teasc\ copilul pentru
via]\, s\-i dezvolte respectul
pentru drepturile omului [i s\-l
formeze `n spiritul `n]elegerii,
p\cii [i toleran]ei.

Articolul 30
Un copil care apar]ine unui grup minoritar sau popula]iei
indigene are dreptul la propria cultur\ [i la practicarea propriei
religii [i limbi.

Articolul 31
Orice copil are dreptul la joc,
odihn\, recreere [i la
activit\]i cultural-artistice
potrivite vârstei sale.

Articolul 32
Orice copil are dreptul la protec]ie `mpotriva exploat\rii
economice sau `mpotriva muncii grele care poate d\una
s\n\t\]ii sau poate `mpiedica educa]ia copilului.

Articolul 33
Orice copil are dreptul la protec]ie `mpotriva folosirii drogurilor
[i narcoticelor. Copilul nu trebuie implicat `n producerea [i
distribu]ia lor.
Articolul 34
Orice copil are dreptul la protec]ie `mpotriva exploat\rii
sexuale [i a abuzului sexual, inclusiv `mpotriva prostitu]iei [i a
pornografiei.
Articolul 35
Vânzarea, traficul [i r\pirea copiilor trebuie `mpiedicate.

Articolul 37
Nici un copil nu trebuie supus torturii sau altor tratamente
crude sau degradante. Copilul nu poate fi supus deten]iei pe
via]\ sau pedepsei cu moartea.
Orice copil care e privat de libertate trebuie tratat cu respectul
cuvenit demnit\]ii umane. Un copil `nchis are dreptul la
contacte [i vizite ale familiei.
Articolul 38
Nici un copil sub vârsta de 15 ani nu poate participa direct la
conflicte armate. Copiii sub 15 ani au dreptul de a refuza
`nrolarea. Legile interna]ionale umanitare privitoare la conflicte
trebuie respectate.

Articolul 39
Orice copil care a fost supus abuzului sau exploat\rii are
dreptul la recuperare fizic\ [i psihologic\ [i la reintegrare
social\.
Articolul 42
Autorităţile statelor `[i asum\ obliga]ia de a face larg
cunoscute principiile [i dispozi]iile acestei Conven]ii.

Copiii au o lege internaţională pentru ei

~n aceast\ zi, O.N.U. a aprobat Conven]ia Drepturilor Copilului,
care a devenit o lege interna]ional\.

Legea copiilor declar\ valoarea uman\ deplin\ pentru toți
copiii [i adolescen]ii. Fiecare copil are dreptul de a tr\i, de a
cre[te `n siguran]\ [i de a fi respectat pentru gândurile [i ideile
sale. Interesul superior al copilului trebuie s\ fie `ntodeauna
prima prioritate.
Orice ]ar\ care refuz\ s\ protejeze copiii care sunt maltrata]i,
sau neglijeaz\ necesit\]ile copiilor, `ncalc\ legea.
Prin această lege, lumea devine mai bun\ pentru copii.

SALVA}I COPIII
lupt\ pentru drepturile copiilor
To]i copiii au dreptul `n mod egal s\ creasc\ liberi [i
s\n\to[i. Acesta este unul dintre obiectivele
principale ale Organiza]iei SALVA}I COPIII !
Pentru a realiza acest lucru, programele organiza]iei vin `n sprijinul copiilor, `n special al copiilor
vulnerabili.
Această lege internaţională a copiilor este un
instrument puternic `n munca noastr\ de a sprijini
asigurarea dreptului copiilor la o via]\ mai bun\.
Putem, deci, cere autorit\]ilor s\ ia `ntotdeauna `n
considerare interesul superior al copilului.

Ce pute]i face?
• Informa]i-i [i pe al]ii despre Conven]ia ONU
privind drepturile copilului. Cu cât sunt mai mul]i
copii care `[i cunosc propriile drepturi [i cu cât sunt
mai mul]i adul]i care le cunosc, cu atât mai mare
este for]a lor asupra celor care iau decizii.

• Informa]iile [i cunoa[terea sunt mijloace eficiente
pentru a influen]a [i modifica situa]ia copiilor.
• Adresa]i-v\ direct politicienilor [i autorit\]ilor.
Spune]i-le ceea ce [ti]i despre drepturile copiilor [i
cere]i respectarea lor.
Posibilit\]i de a contribui :
• Adulţii pot fi membri ai Organizaţiei SALVA}I
COPIII. Cu cât sunt mai mul]i membri `n SALVA}I
COPIII, cu atât mai mare greutate vor avea
declara]iile noastre [i cu atât mai mari vor fi
posibilit\]ile noastre de a realiza `mbun\t\]iri importante `n respectarea
drepturilor copilului.
Cu acordul părinților sau
altor reprezentanți legali,
copiii mai mari de 14 ani pot
deveni membri ai
Organizației.
Donaţii se pot face în contul Salvați Copiii România:
RO15RNCB0071011434790005 (lei),
RO42RNCB0071011434790101 (euro)
RO69RNCB0071011434790003 (dolari)
Banca BCR Sucursala Plevnei, BIC / SWIFT: RNCBROBU
Cod unic: 3151288.

ARGEŞ
Preşedinte: Dumitra Sima
Bd I.C. Bratianu, Bl B3, parter,
110003, Piteşti
tel: +40 744 360 912
e-mail: arges@salvaticopiii.ro

HUNEDOARA
Preşedinte: Valerica Popescu
Str. Cartier 8 Martie nr. 60 (Grădiniţa 2),
335800, Petrila
tel: +40 742 103 751
tel/fax: +40 254 550 618
e-mail: hunedoara@salvaticopiii.ro

BRAŞOV
Preşedinte: Anca Timiş
Str. Agrişelor nr. 10, corp B, et. 1,
(Şcoala Gimnazială 5),
500096, Braşov
tel: +40 744 360 911
fax: + 40 268 332 253
e-mail: brasov@salvaticopiii.ro

IAŞI
Preşedinte: Maricica Manole
Str. Ion Simionescu nr 6, Bl 15, cartier Dacia,
700407, Iaşi
tel: +40 742 061 917
tel/fax: +40 232 219 986
e-mail: iasi@salvaticopiii.ro

BUCUREŞTI
Preşedinte: Rebeca Grosu
Str. Berzei nr. 7, et. 1, camera 7, sector 1,
010251 - Bucureşti
tel: +40 744 360 921
e-mail: bucuresti@salvaticopiii.ro
CARAŞ-SEVERIN
Preşedinte: Măriuţa Simionescu
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7, etaj 1,
320067 - Reşiţa
tel: +40 744 360 910
e-mail: caras-severin@salvaticopiii.ro
CONSTANŢA
Preşedinte: Carmen Faliboga
Str. Matei Basarab nr. 44, (Şcoala 1),
905500, Mangalia
tel: +40 744 360 908 / 0752 025 917
tel/fax: +40 341 146 691
e-mail: constanta@salvaticopiii.ro
DOLJ
Preşedinte: Cornelia Pasăre
Str. Beethoven nr 2,
(Grupul Şcolar Beethoven),
200218, Craiova
tel: +40 744 360 918
tel: +40 251 419 391
e-mail: dolj@salvaticopiii.ro

MUREŞ
Preşedinte: Ana Chirteş
Str. Cuza Vodă nr. 12, 540027, Târgu Mureş
tel: +40 745 580 545
tel/fax: +40 265 250 121 / 128
e-mail: mures@salvaticopiii.ro
NEAMŢ
Preşedinte: Mihaela Ignatovici
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68, 610219, Piatra Neamţ
tel: +40 0724 003 944
e-mail: neamt@salvaticopiii.ro
SUCEAVA
Preşedinte: Camelia Iordache
Str. Armenească nr. 41, Suceava
tel: +40 744 360 919 / 0748 083 584
tel/fax: +40230 525 559/0230 521 000
e-mail: suceava@salvaticopiii.ro
TIMIŞ
Preşedinte: Mihai Gafencu
B-dul Republicii nr. 1, corp B, ap. 7, 300005, Timişoara
tel: +40 744 820 491
tel/fax: +40 256 212 996 / 0256 212 196
e-mail: timis@salvaticopiii.ro
VASLUI
Preşedinte: Vasile Mariciuc
Str. 1 Decembrie nr. 3, (Lic. Negreşti),735200, Negreşti
tel: +40 744 360 917
tel/fax: +40 235 457 582
e-mail: vaslui@salvaticopiii.ro

Intr. ªtefan Furtunã 3, Sector 1, 010899 - Bucureºti
Tel: +40 21 316 61 76. Fax: +40 21 312 44 86
e-mail: rosc@salvaticopiii.ro www.salvaticopiii.ro

