Bullying – de la hărțuirea verbală la hărțuirea fizică în
rândul copiilor
DOMENIU: Educație
LOCALITATE: București
DURATA IMPLEMENTĂRII: 8 luni
INIȚIATOR: Cătălina Florea
"Vocea copiilor care apelează la serviciul Telefonul copilului 116 111 are acum ecou şi în Ţara lui Andrei.
Suntem mândri, fericiţi şi recunoscători companiei Petrom pentru şansa oferită!"

DESPRE PROIECT
Proiectul propus este unul pilot si isi propune sa dezvolte un pachet educational pentru prevenirea
fenomenului "bullying" - un fenomen tot mai raspandit in randul copiilor, conform datelor inregistrate
in urma apelurilor la telefonul copilului 116 111.
Mai mult de 55% dintre apelurile copiilor si adolescentilor care solicita consiliere psihologica din partea
consultantilor 116 111, se refera la diverse tipuri de abuz pe care fenomenul "bullying" le imbraca:
violenta verbala sau non-verbala, abuz emotional, excludere, violenta fizica.
Fenomenul afecteaza sanatatea copiilor si adesea conduce la probleme emotionale, tulburari de
comportament, precum si abandon scolar si auto-mutilare, conform cazuisticii inregistrate la 116 111.

SUSTENABILITATE
In cadrul acestui proiect, urmarim totodata participarea copiilor si a cadrelor didactice, pe care ii vom
pregati sa duca mai departe informatiile si materialele primite următoarelor generaţii de elevi. In ceea
ce priveste analiza datelor colectate, aceasta va fi transmisa Ministerului Educatiei Nationale pentru a
initia declansarea unor sesiuni educationale cu caracter permanent in unitati de invatamant.
Totodata, telefonul copilului 116 111 va continua să işi ofere serviciile copiilor şi după finalizarea
proiectului. Nu in ultimul rand, proiectul va fi ulterior extins la nivel national.

CAUZĂ
Proiectul reprezinta o consecinta fireasca a inmultirii numarului de cazuri sesizate la telefonul copilului
116 111, in care copiii si adolescentii sunt victime ale agresiunilor din partea altor copii, fiind primul
proiect din Romania care trateaza fenomenul "bullying".

Astfel, scopul proiectului este acela de a informa copiii corect cu privire la escaladarea fenomenului
"bullying", tipuri de manifestare, cauze, efecte, primele semne ale agresiunilor, cum poate fi
fenomenul prevenit, cui se pot adresa copiii care se afla in astfel de situatii. Odata informati, copiii pot
lua atitudine, pot interveni pentru ei insisi, dar si pentru ceilalti, iar numarul cazurilor de acest fel se
va diminua.

OBIECTIVE
Obiectivul principal al proiectului este: cresterea gradului de constientizare cu privire la efectele
negative ale fenomenului "bullying", respectiv creşterea nivelului de informare a copiilor, a părinţilor,
a cadrelor didactice, a ong-urilor asupra necesitatii implicarii în prevenirea şi combaterea acestui
fenomen.
In cadrul proiectului vom dezvolta un pachet educational impreuna cu experti in psihologia copilului,
pe care il vom aduce in atentia copiilor si cadrelor didactice odata cu intalnirile directe pe care le vom
organiza in 20 de unitati de invatamant din Bucuresti, timp de 5 luni.

Rezultate:
1) intalniri directe cu 2.000 de copii si 200 de cadre didactice
2) 1 analiza cu privire la principalele probleme cauzate de fenomenul "bullying" din perspectiva
copiilor
3) 1 eveniment de atragere a atentiei asupra fenomenului realizat
4) 1 pachet educational realizat si diseminat
5) 1 spot video realizat si diseminat
6) 1 conferinta de presa realizata

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii proiectului sunt copii si adolescenti cu varste intre 11 si 18 ani, elevi ai unui numar de 20
de unitati de invatamant din Bucuresti.

