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Conducătorilor instituţiilor
de învăţământ secundar general
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău
vă informează că activităţile de prevenire a abuzului, neglijării, exploatării şi
traficului, în special de copii, sunt puse în atenţia şi în responsabilitatea
autorităţilor administraţiei publice, serviciilor sociale, instituţiilor de învăţământ,
precum şi a partenerilor sociali, care vor acţiona în baza respectării stricte a
drepturilor, stipulate în Convenţia ONU cu privire la drepturile Copilului şi în
Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie
de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, Hotărârea Guvernului nr.143 din 12.02.2018
cu privire la aprobarea instrucţiunii mecanismului de cooperare intersectorială
pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului.
Urmare, Ziua de 19 noiembrie e desemnată - Ziua Internaţională de
Prevenire a Abuzului asupra Copilului, care se marchează în fiecare an şi este
cunoscută la nivel mondial.
Pentru consemnarea acestei date şi în scopul prevenirii abuzului faţă de copii,
traficului de fiinţe umane, diminuării numărului infracţiunilor comise de către
minori, şcolarizării minorilor, în instituţiile de învăţământ se va desfăşura
Campania „Să creştem fără violenţă” în perioada 05-30 noiembrie anul curent.
. în contextul celor menţionate, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport
recomandă organizarea activităţilor tematice în baza planului elaborat, care va
promova politica de prevenire a violenţei faţă de copii.
Informaţia cu privire la realizarea acţiunilor de prevenire a violenţei în
mediul şcolar în perioada campaniei menţionate se va prezenta până la data de 04
decembrie anul curent, la DGETS, bir.22 / posta electronică: nazariasvetlana
@mail.ru.

