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AUTORITATEA NAȚIONALĂ
PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR
COPILULUI ȘI ADOPȚIE

LARISA IORDACHE

Gimnastă, Ambasador al 
Proiectului “Mediu sigur pentru 

copii în sport”

POLITICI ȘI 
STANDARDE

Elaborarea unei
metodologii de certificare
și recunoaștere publică a
standardelor de siguranță și
protecție garantate pentru
copii de către cluburile în
care aceștia practică
activități sportive la nivel
recreațional sau de
performanță.

Este esențial să dezvoltăm
politici de protecție si siguranță și
să implicăm copiii și profesioniștii
din sport în crearea acestora.

Standardele Sportive
Internaționale pentru Copii,
standardele Coaliției “Keeping
Children Safe”, legislația locală și
sistemul de protecție a copilului
trebuie să se regăsească în
fiecare procedură.

CLUBURI
CERTIFICATE

Cercetare - referitoare la sistemul 
de protecție și siguranță a copiilor 
în cadrul cluburilor și federațiilor 
sportive.

Participarea copiilor - un Grup de 
Consultare a Copiilor va fi activ în 
cadrul proiectului. 

Dezvoltarea programei de 
formare pentru specialiști și 
copii.  

Formarea și coaching-ul 
specialiștilor – pe tema politicilor 
de siguranță și protecție a copiilor 
și a recunoașterii  formelor de 
abuz asupra copiilor în mediul 
sportiv.

ACTIVITĂȚI

Reprezentarea grafică a 
certificării de calitate va fi creată 
de copii și ulterior, va fi 
răspândită într-un context 
European mai larg. 

O certificare de calitate va fi 
oferită Federațiilor și cluburilor 
sportive care vor aproba și 
respecta standardele și politicile 
de siguranță ale copiilor. 

IMPLICAREA
COPIILOR

Creăm un spațiu sigur pentru 
copiii sportivi.

Clarificăm ce trebuie să facă 
organizațiile sportive pentru a-i 
menține pe copii în siguranță.

CE FACEM

NE ASIGURĂM
că tinerii și copiii sunt protejați și 
sunt în deplină siguranță oricând 
practică un sport. 
 

PREVENIM 
orice formă prin care copilul 
poate fi afectat negativ – emoțional, 
verbal sau fizic – în cadrul spațiilor 
în care face sport recreațional 
sau de performanță. 

20 Formatori

20 Cluburi sportive 

20 Cursuri de formare pe tema 
protecției și siguranței copiilor 
în sport

120 Specialiști instruiți 

120  Copii și tineri promotori 

SCHIMB INTERNAȚIONAL DE 
BUNE PRACTICI 

SIGURANȚA COPIILOR ÎN SPORT 
ESTE O MUNCĂ DE ECHIPĂ

CERTIFICARE DE 
CALITATE “MEDIU 
SIGUR PENTRU 
COPII ÎN SPORT” 

PARTICIPAREA 

COPIILOR 

ESTE UN DREPT!

“Mediu sigur pentru copii în sport” este finanțat prin 
Programul “Drepturi, Egalitate și Cetățenie“ 
al Uniunii Europene. (REC-RDAP-GBV-AG-2018)

RISCURI POTENȚIALE 
PENTRU COPII ÎN 
MEDIUL SPORTIV 

Tolerarea violenței 
(emoțională, fizică).

Relații inegale de 
putere între 
antrenori și copii.

Inegalitate 
de gen.  

Necesitatea 
contactului fizic.

Reward or 
competing systems.

Modul de atribuire a 
recompenselor și a 
sistemului de competiție. 

Zone cu potential de risc: 
vestiare, dușuri, deplasări în alte 
localități, camere individuale.

Toleranță față de 
comportamentul (sexual) 
neadecvat.

MEDIU SIGUR 
PENTRU COPII 

ÎN SPORT


