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NOTA NR. ,20;7 

CATRE TOA TE UNITATILE DE INV ATAMANT DIN CRAIOVA SI JUDET 

Organzatia Salvati Copiii desfii~oara, din anul 1990, programul Si noi avem drepturi!, aviind 
ca scop informarea copiilor in vederea con~tientizarii drepturilor ~i responsabilita\ilor lor, sensibilizarea 
adul\ilor cu privire la copil ~i drepturile sale, sporirea gradului de respectare a drepturilor copilului ~i, nu 
in ultimul rand, stimularea copiilor ~i tinerilor sa participle in programe ~i ac\iuni sociale. 

Demersurile na\ionale din cadrul acestui program sunt sus\inute de Ministerul Educa\iei Na\ionale prin 
Protocolul de colaborare interinstitu\ional Nr.9780/03.08.2017. 

in cadrul programului Si noi avem drepturi!, echipa Salva\i Copiii organizeaza periodic 
concursul na\ional ,,Drepturile Copilului", la care participa ~i sunt premia\i elevi ~i cadre didactice din 
toata \ara. Invita\ia de inscriere in cadrul concursurilor se adreseaza institu\iilor de inva\amiint care 
desra~oara, au desra~urat sau inten\ioneaza sa desra~oare activita\i curriculare sau extracurriculare 
adresate cunoa~terii ~i promovarii drepturilor copilului. Concursul na\ional Drepturile Copilului a 
debutat in 1995, impliciind piina in prezent peste 50 000 de copii cu viirste intre 10 - 14 ani ~i profesori 
indrumatori. 

Salvati Copiii lanseaza ~i anul acesta Concursul National Drepturile Copilului, care are drept 
obiectiv implicarea copiilor ~i adolescentilor in realizarea unui proiect comun de promovare a 
drepturilor copilului ~i se va derula iu perioada 8 aprilie - 31 mai 2019. La editia din 2019 pot 
participa grupuri de elevi ~i profesori din invatamantul preuniversitar din Romania, la una dintre 
categoriile I - III (categoria I este compusa din elevi ai claselor 0 - IV; categoria II: clasele V -
VIII; categoria III; clasele IX-XII) ~i subcategoriiloe: subcategoria 1- Afi~e/postere, subcategoria 
2 I Clipuri Video) 

Regulamentul complet al concursului, pa~ii necesari pentru inscriere ~i mai multe informa\ii pot fi 
consultate pe pagina: 

https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/drepturile-copilului/promovarea-drepturilor-copilului 
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