COMUNICAT DE PRESĂ
Promovând principiile Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi ale
Convenţiei Internaţionale a Drepturilor Copilului, Comisia Europeană a iniţiat competiţia
europeană de postere pe tema protecţiei copilului sub sloganul “DESENEAZĂ-MI UN DREPT!”
având ca titlu «a 20-a Aniversare a Convenţiei Naţiunilor Unite a Drepturilor Copilului».
La această competiţie participă toate ţările membre ale Uniunii Europene. Tematica
ediţiei 2009-2010 invită la educarea copiilor şi favorizarea exprimării acestora asupra drepturilor
lor, aşa cum sunt enunţate în cele două documente:
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene – 2000/C 364/0 (Art. 24)
“Drepturile Copilului”
1.
“Copilul are dreptul la protecţia şi ocrotirea necesare pentru bunăstarea lui. Acesta are
libertatea să-şi exprime punctul de vedere în problemele care îl privesc şi trebuie luat în
considerare, în concordanţă cu vârsta şi maturitatea lui.”;
2. “În toate acţiunile care au legatură cu copilul, fie în cadrul autorităşilor publice fie a instituţiilor
private, interesul superior al copilului este prioritar.”;
3. “Fiecare copil are dreptul să menţină permanent o relaţie personală şi directă cu părinţii săi
cu excepţia situaţiei în care aceasta contravine interesului său superior.”).
Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului (Art. 32)
1.
Statele părţi recunosc dreptul copilului de a fi protejat de exploatare economică şi de a
presta orice fel de muncă periculoasă, care afectează educaţia copilului sau este dăunătoare
sănătăţii, dezvoltării fizice, morale, mentale şi sociale.
2.
Statele părţi vor lua măsuri legislative, administrative, sociale şi educaţionale pentru a
asigura implementarea prezentului articol;
În acest scop şi având în vedere şi celelalte prevederi ale legislaţiei internaţionale statele
părţi vor asigura în mod special:
a). Prevederi legislative pentru vârsta minimă la care un minor poate intra pe piaţa muncii;
b). Crearea unui regim special destinat angajaţilor cu vârsta sub 18 ani (număr de ore şi condiţii
de muncă);
c). Prevederi legislative, inclusiv penale, care să asigure aplicarea efectivă a acestui articol.
România, ca membră cu drepturi depline a U.E, este semnatara Cartei Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei Internaţionale a Drepturilor Copilului şi
garantează respectarea principiilor enunţate în aceasta.
Competiţia se desfăşoară în perioada 20 noiembrie 2009 – 30 aprilie 2010 şi este
adresată copiilor/tinerilor din România cu vârste între 10 - 18 ani.

Participarea acestora se face pe două categorii de vârstă după cum urmează:
- Copii cu vârste între 10 -14 ani, inclusiv;
- Copii cu vârste între 15 -18 ani, inclusiv.
Participanţii vor forma echipe alcătuite din 4 copii coordonate de un adult şi, înainte de
realizarea posterului, vor trebui să se inscrie pe pagina oficială www.eurotineri.eu unde exista si
toate informatiile legate de concurs. Inscrierile se pot face si prin fax la numarul 021.335.07.59,
(nume, prenume coordonator echipa, functia, adresa, email valid, numar de telefon, numele
echipei, numele si prenumele fiecarui copil participant si anul nasterii fiecaruia). Termen limita
de trimitere a lucrarilor este 19 martie 2009. Acestea vor fi trimise prin curier pe adresa :
FUNDATIA «FAMILIA SI OCROTIREA COPILULUI» Bucuresti, str. Pericle Gheorghiu nr.15,
sector 5, cod postal 050226 sau pot fi depuse personal la aceeasi adresa (program:luni-vineri
9.00-17.00)
La nivel naţional, lucrările vor face obiectul unei prime selecţii în cadrul unui Juriu
Naţional. Câştigătorii primelor trei locuri vor participa la o festivitate naţională de premiere.
Posterele câştigătoare ale locului I din fiecare ţară vor face obiectul selecţiei unui Juriu
European pentru desemnarea câştigătorilor la nivel european. Câştigătorii primelor 3 locuri la
nivel european vor participa la Festivitatea europeană de premiere de la Bruxelles, prezidată de
domnul Jacques Barrot, Vice-preşedinte al Comisiei Europene şi comisar european pentru
Justitie, Libertate şi Securitate.
Organizatorul acestei competiţii în România este Reprezentanţa Comisiei Europene la
Bucureşti în colaborare cu Fundaţia « Familia şi Ocrotirea Copilului « -(F.O.C).
Contact : romania@eurotineri.eu, fundatiafoc@yahoo.com
Website : www.eurotineri.eu
Tel/fax : 021/335/07/59 ; 0762.64.98.62
Persoană de contact : Jean-Baptiste Odobestianu

