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AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” 

Asociația AVE COPIII în 25 de ani de activitate și-a dedicat eforturile celor mai vulnerabili: 

copii și familii aflate în situație de risc sau dificultate. Copiii străzii, copiii rămași fără îngrijirea 

părintească, adolescenții cu probleme de comportament, copiii refugiați și solicitanți de azi și 

mulți alții sunt beneficiari ai serviciilor noastre. Abordarea fiecărui caz în parte, într-un cadru de 

învățare prin acțiune, și participarea beneficiarilor, în special a copiilor, la toate deciziile care îi 

afectează direct sau indirect, sunt principiile noastre de activitate. 

 

Începând cu 1998 AO AVE Copiii oferă asistență directă și facilitează accesul la servicii sociale, 

educație și servicii medicale solicitanților de azil și refugiaților în R. Moldova. În această 

perioadă, între 40 și 100 de copii, inclusiv din familii mixte (în care unul dintre părinți este 

cetățean al R. Moldova), anual au beneficiat de suportul AO AVE Copiii. Provocările globale în 

domeniul migrației forțate impun abordări inovatoare în asistența grupurilor vulnerabile (copii și 

adulți). Astfel, AO AVE Copiii, în următorii ani, va pune accent pe combaterea excluziunii și 

dezvoltarea serviciilor de calitate în diferite localități ale țării, în special în cele care nu au 

beneficiat sau a beneficiat de suport modest din partea altor ONGuri. În același timp, activitățile 

noastre, inclusiv cele raportate la asistența refugiaților și solicitanților de azil, vor continua să 

abiliteze beneficiarii cu deprinderi de viață independență și suport în incluziunea socială și 

comunitară. 

 

AUTORI 

Mariana IANACHEVICI, Doctorandă, USM, Catedra Științe ale Educației, Director Executiv, 

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii”, Președinte APSCF 

 

Ina ARSENI, ex-director, Casa Comunitară Așchiuță pentru copii în situație de risc, AO 

Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii”, Animator socio-educativ, 

Formator 

 

COLECTAREA DATELOR: 

Iuliana CIBOTARU, Director, Casa Comunitară Așchiuță pentru copii în situație de risc, AO 

Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii”, Animator socio-educativ 

 

Ion GHEORGHIȚĂ, Animator socio-educativ, Centrul de Zi Divertis, AO Asociația pentru 

Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii”, Formator 

 

Ilie BOSTAN, Facilitator ateliere cu adulții, AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei 

”AVE Copiii” 

 

 

MULȚUMIRI 

Autorii și animatorii/ facilitatorii apreciază înalt participarea copiilor și părinților. Vă mulțumim! 

 

 

DISCLAIMER 

Acest Raport a fost elaborat urmare a unui proces de consultare largă a copiilor refugiați și 

solicitanți de azil, precum și a părinților acestora, bazat pe metode calitative de colectare a 
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datelor. Opiniile exprimate nu sunt reprezentative la nivel de populație: acestea aparțin în 

totalitate respondenților și nu reflectă neapărat punctul de vedere al AO AVE COPIII sau 

UNHCR. 

 

 

NOTĂ 

Sintagma ”copii refugiați” folosită în acest Raport, dacă nu are alte concretizări, subînțelege toți 

copiii participanți la consultări, indiferent de statutul lor. 

 

 

DEPERSONALIZAREA DATELOR 

Listele copiilor și adulților participanți la consultări au fost depersonalizate în scopul asigurării 

confidențialității datelor cu caracter personal. Toate constatările au fost, la fel, depersonalizate în 

același scop. 
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Introducere 
Evaluarea participativă în programele de asistență a refugiaților

1
 este un exercițiu care presupune 

un dialog structurat cu refugiații (femei și bărbați, băieți și fete) de toate vârstele și din toate 

mediile, despre necesitățile lor particulare de protecție și riscuri. 

 

AO AVE Copiii, în cadrul Proiectului ”Asistența socială, educațională și medicală acordate 

Refugiaților și Solicitanților de Azil în R. Moldova – 2017”, având suportul UNHCR, își 

propune evaluarea participativă a necesităților individuale și a riscurilor de protecție
2
 a copiilor 

refugiați și solicitanți de azil în Republica Moldova. 

 

Asemenea exercițiu de evaluare participativă cu implicarea copiilor, deși, comun pentru 

UNHCR, în Moldova se întâmplă pentru prima dată. Din acest considerent, atenție deosebită a 

fost acordată monitorizării procesului și lecțiilor învățate. 

 

Metodologia evaluării participative 

Cadrul de consultare a copiilor 

Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului prevede la art. 12
3
 dreptul tuturor copiilor de 

a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îi privește, precum și obligația adulților 

de a asculta și considera aceste opinii. 

 

Implementarea dreptului copilului de a fi ascultat este un proces care consideră cinci etape 

distincte, inclusiv Pregătirea, Consultarea (Ascultarea), Evaluarea capacității (corespunderii 

răspunsurilor cu vârsta și nivelul de dezvoltare), Feedback-ul și Asigurarea accesului la 

proceduri de plângere (remediere)
4
. 

 

Acest proces de evaluare participativă răspunde la primele trei etape de consultare, ultimele două 

urmând a fi adresate în procesul de planificare a proiectelor pentru 2018, precum și la etapa de 

implementare a activităților planificate. 

 

Participanții la proces 

Procesul de selectare a participanților la consultări consideră câteva criterii de bază, în ordinea 

priorităților: 1) vârsta; 2) număr aproximativ egal de fete și băieți în fiecare grup de vârstă; 3) 

participanți din mediul urban și rural (raportat la numărul total de beneficiari din aceste medii); 

4) participanți din toate țările (raportat la numărul total de beneficiari din fiecare țară); 5) copii 

din familii mixte (în care cel puțin unul dintre părinți, de obicei mama, este cetățean al RM, iar 

                                                           
1
 The UNHCR Tool for Participatory Assesment in Operations, UNHCR, 2006. 

http://www.unhcr.org/publications/legal/450e963f2/unhcr-tool-participatory-assessment-operations.html  
2
 Listen and Learn. Participatory Assesment with Children and Adolescents, UNHCR Tool for Operations 2012. 

http://www.unhcr.org/protection/children/50f6d1259/listen-learn-participatory-assessment-children-
adolescents.html  
3
 https://www.unicef.org/moldova/CRC_RO.pdf  

4
 General comment nr. 12 (2009): The right of the child to be heard.  

http://www.unhcr.org/publications/legal/450e963f2/unhcr-tool-participatory-assessment-operations.html
http://www.unhcr.org/protection/children/50f6d1259/listen-learn-participatory-assessment-children-adolescents.html
http://www.unhcr.org/protection/children/50f6d1259/listen-learn-participatory-assessment-children-adolescents.html
https://www.unicef.org/moldova/CRC_RO.pdf
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cel de al doilea, de obicei tatăl, este fie în procedură de azil, fie deja cu statut de protecție 

internațională). Valoarea ultimului criteriu nu depășește 20-30% din numărul participanților și 

are drept obiectiv scanarea problemelor de acces la educație, precum și problemele de incluziune 

socială a acestor copii, urmare a discriminării pe motiv de rasă, culoare sau altele. 

 

Instrumentul folosit la identificare participanților a fost Baza de date a beneficiarilor AO AVE 

Copiii. În rezultatul aplicării criteriilor anterior menționate, au fost identificați 65 de copii din 37 

de familii (12 familii din localități rurale și 25 - din mun. Chișinău), împărțiți în 4 grupuri de 

vârstă: Grupul 1 (4-7 ani), Grupul 2 (8-12 ani), Grupul 3 (13-16 ani), Grupul 4 (17-18 ani). 

 

Obiectivele consultării 

În coordonare cu UNHCR au fost stabilite următoarele obiective pentru consultarea copiilor: 

a. Determinarea riscurilor de violență și abuz în mediile copiilor (familie, școală, 

comunitate) și a capacității copiilor de a face față acestora (reziliența); 

b. Evaluarea gradului de acces a copiilor la educație. 

 

Având în vedere prezența părinților sau altor îngrijitori care vor însoți copiii la consultări, echipa 

AO AVE Copiii a decis să organizeze 4 workshop-uri cu obiectiv de verificare încrucișată a 

percepțiilor, cu ajutorul următoarelor întrebări: 

a) Cum credeți, le place copiilor Dumneavoastră în Moldova sau nu? De concretizare: Ce le 

place mai mult? Ce anume nu le place? 

b) Cum credeți, care sunt problemele cărora trebuie să le facă față copiii Dumneavoastră în 

Moldova? 

c) Cum se simt copiii Dumneavoastră la școală/ grădiniță? Ce dificultăți întâmpină? Cum vă 

ajutați copiii să depășească aceste dificultăți? De concretizare: cum Vă susțin pedagogii? 

d) Ce fac/ și-ar dori să facă copiii Dumneavoastră în timpul liber/ în vacanțe? 

Planul activităților 

Programul activităților de consultare a fost structurat pe patru etape cu o durată totală de 90 de 

minute, inclusiv 25 de minute pentru sesiunea de introducere și spargere a gheții, 45 de minute 

pentru sesiunea de bază și cîte 10 minute pentru sesiunile de răcire și cea de evaluare și 

apreciere. (Anexa 1) 

 

Animatorii sunt responsabili de adaptarea timpului la dinamica grupului. 

Logistica 

Participanții la proces vor fi consultați cu privire la ziua și ora optime pentru organizarea 

sesiunilor pe fiecare grup în parte. 

 

Toate activitățile vor fi organizate la Centrul de zi ”DIVERTIS” al AO AVE Copiii, str. 

Constantin Stere nr. 1, or. Chișinău. 

 

Animatorii sesiunilor de consultare sunt: Iuliana Cebotari, Director Casa Comunitară ”Așchiuța”, 

animator și Ion Gheorghița, animator socio-educativ Centrul de zi ”DIVERTIS”, formator. 

 

Limbile de lucru: Rusa și Româna. 
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Toți copiii vor primi Certificate de participare și un set modest de rechizite școlare. 

 

Pentru a asigura prezența, costurile de drum (pentru copii și părinți) vor fi acoperite, inclusiv cele 

prin oraș, la fel, în zilele de consultări părinții vor primi și tichetele pentru produse alimentare, 

igienice și sanitare, pentru a nu face mai multe drumuri în cursul lunii următoare. 

 

Pentru asigurarea protecției copiilor posibil martori sau victime ale abuzurilor și violenței vor fi 

aplicate Procedurile de Protecție a Copilului ale AO AVE Copiii. 
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Capitolul 1: Date demografice 

Copii 

În total, la cele patru ateliere de consultare, au participat 47 de copii (71% din numărul total 

planificat). Cel puțin 4 copii au participat la mai mult de 1 atelier de consultare. 

 

Din numărul total al participanților, 25 sunt fete și 22 – băieți. Cel puțin 9 copii sunt din localități 

rurale, iar 38 din localități urbane (majoritatea din Chișinău). 

 

Copiii participanți la 

consultări au vârsta 

cuprinsă între 3
5
 și 18 ani, 

cel mai reprezentativ grup 

de vârstă fiind 4-7 ani cu 

18 copii (8 fete și 10 

băieți). Urmează grupurile 

de vârstă 8-12 ani cu 17 

copii (9 fete și 8 băieți), 

13-16 ani cu 10 copii (6 

fete și 4 băieți) și 2 fete de 

18 ani. 

 

Nouă copii (6 fete și 3 băieți) sunt refugiați, 14 (9 fete și 5 băieți) – beneficiari de protecție 

umanitară, 6 (2 fete și 4 băieți) solicitanți de azil, iar 18 (8 fete și 10 băieți) – cetățeni ai RM (cel 

puțin 1 părinte, de obicei tatăl, este fie în procedură de azil, fie – cu statut de protecție 

internațională). 

 

Cel puțin 12 copii sunt originari din Syria, 5 – din Irak, 4 – din Uzbekistan, 3 – din Georgia, și 

cîte 2 – din Afganistan și Ucraina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Un singur copil cu vârsta de 3 ani a participat la activități. Acesta a fost adus cu alți frați/ surori și a preferat să 

deseneze și să se joace de rând cu toți participanții la consultări din grupul 4-7 ani. 

Total 4-7 ani 8-12 ani 13-16 ani 16-17 ani 

Total 47 18 17 10 2 

Fete 25 8 9 6 2 

Baieti 22 10 8 4   
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Copiii participanți la consultări: 
grupuri de vîrstă și gen 

SYR UZB AFG UKR TDJ IRQ GEO RM 

Total 12 4 2 2 1 5 3 18 

Refugiati 2 4     1 2     

Beneficiari de protectie 
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SYR EGY YEM JOR IRQ IRN 

Total 6 1 5 2 2 2 

Fete 1   1 2 2 2 

Baieti 5 1 4       
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) Copii considerați cetățeni ai RM: țări 
de origine și statutul celui de al 

doilea părinte 

 

Alți 18 copii au cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova (de obicei mama), iar celălalt 

– fie în procedură de 

azil, fie – cu statut de 

protecție umanitară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoritatea copiilor (32 de persoane) vorbesc limba română și doar câțiva (15 persoane) – rusa. 

 

 

Adulți: părinți/ alți îngrijitori 

Procesul de consultare al adulților a fost, la fel, organizat în 4 ateliere, la care au participat 

părinți/ alți îngrijitori din 27 de familii (73% din numărul total de familii invitate) - 32 de adulți, 

inclusiv 4 - prezenți la câte 2 consultări. 

 

Cei mai 

mulți 

părinți/ alți 

îngrijitori 

participanți 

la consultări 

au vârsta 

între 30 și 

50 de ani 

(11 femei și 

10 bărbați). 

Cel puțin 4 

femei au 30 

și mai puțin 

ani, iar 4 

bărbați – 50 și mai mulți ani. Trei femei nu au indicat vârsta: toate 3 sunt cetățeni ai Republicii 

Moldova și s-au prezentat la consultări împreună cu soții. 

 

Toți cei 32 de adulți participanți la consultări sunt originari din 12 țări, inclusiv 13 din Syria, 4 

din Irak, 2 din Tadjikistan, și cîte 1 din Egipt, Uzbekistan, Georgia, Afganistan, Ucraina, Yemen, 

Total ≤ 30 ani 30 - 50 ani 50 - ˃ ani n/a 

Total 32 4 21 4 3 

Femei 18 4 11   3 

Barbati 14   10 4   
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Iordania, Kârgâzstan și Iran. Alte 4 persoane sunt soții sau alți îngrijitori (bunici) – cetățeni ai 

Republicii Moldova. 

 

Cel puțin 10 adulți au statutul de refugiat, 13 sunt beneficiari de protecție umanitară și 5 sunt 

solicitanți de azil. 

 

 
 

 

  

SYR EGY UZB GEO AFG UKR YEM JOR TDJ IRQ KGZ IRN n/a 

Total 13 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 4 

R 2   1         1 2 3 1     

BHP 10 1               1   1   

SA 1     1 1 1 1             
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Capitolul 2: Proces și lecții învățate 

Organizarea consultărilor 

Procesul de organizare a consultărilor a solicitat aproximativ o lună jumătate din data 

definitivării metodologiei. Majoritatea timpului a luat definitivarea listei de participanți și 

consultarea acestora cu privire la data organizării atelierelor. 

 

Procesul de informare a părinților a constat din 2 etape: prima – cu cel puțin 2-3 săptămâni 

înainte de primul eveniment și a avut drept scop informarea despre dată și aspecte logistice, a 

doua – cu câteva zile înainte de eveniment, pentru a reaminti despre dată și ora, precum și 

aspecte logistice (adresa, necesitatea prezentării biletelor de călătorie, etc.). 

 

Mai multe elemente au stimulat participarea la consultări: achitarea costurilor de călătorie, 

acordarea Certificatelor de participare la copii împreună cu pachetul de rechizite școlare și, 

oferirea tichetelor pentru produsele alimentare, igienice și sanitare la părinți. 

 

Deși planificarea datelor a fost făcută cu părinții (în funcție de disponibilitatea lor) și, deși, 

părinții au fost asigurați că vor avea rambursate toate costurile de drum, și, deși, părinților li s-a 

explicat de fiecare dată formatul atelierelor și motivul pentru care este important ca fiecare copil 

să ajungă la atelierul corespunzător vârstei, cu toate acestea au existat părinți care au decis să 

vină cu toți copiii la un singur atelier sau să nu vină deloc, deși confirmase anterior prezența. 

 

Data Ora Copii Adulți 

 

Total 

 

inclusiv 

Părinți/ alți îngrijitori Familii 

Total inclusiv 

fete băieți Femei Bărbați 

12.07.2017 11:00 – 14:00 14 4 10 13 8 5 10 

14.07.2017 11:00 – 13:00 18 10 8 12 9 3 11 

15.07.2017 11:00 – 12:30 9 6 3 5 4* 1 5 

21.07.2017 11:00 – 13:00 10 8 2 6 1 5 6 

* una din mămici s-a prezentat la consultări fără copii 

 

Lecție învățată: prezența a cel puțin 1 animator socio-educativ de rezervă este necesară pentru a 

asigura ocuparea timpului cu copiii care nu fac parte din grupul de vârstă consultat; activitățile 

cu acești copii pot fi pur și simplu de animație a timpului liber, iar dacă este un grup consistent 

de aceiași vârstă – pot fi organizate același timp de consultări cu programul corespunzător 

vârstei. 

 

Întârzieri la evenimente 

Dificultatea principală cu care s-au confruntat animatorii, a fost întârzierile cu care copiii au 

ajuns la eveniment. Din această cauză, prima parte a activității (de cunoaștere și construire a 

relațiilor între participanți), în primul rând, a început cu întârziere, iar în al doilea – a fost 

întreruptă de câteva ori, odată cu alăturarea copiilor noi. 
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Lecție învățată: 1) planificarea timpului de începere a activității trebuie să considere, cel puțin, 

15 minute de întârziere, la fel și, 2) identificarea unei baterii de activități de spargere a gheții, 

care vor considera alăturarea, în proces, de copii. 

 

Cunoașterea limbii 

Între copiii prezenți la activități, de obicei, vin 1-2 copii care nu cunosc și nu înțeleg nici româna 

și nici rusa sau engleza. 

 

Lecție învățată: asigurarea diversității lingvistice în grup și identificarea unor copii care pot ajuta 

la traduceri. Deși, această soluție este una acceptabilă, animatorii trebuie să fie pregătiți să asiste 

psihologic copiii facilitatori, dacă aceștia vor fi nevoiți să traducă posibile mărturii de violență 

sau abuz. 

 

Schimbarea componenței grupurilor 

Uneori, deși planificarea și organizarea evenimentelor a fost făcută sistemic, la același eveniment 

au venit copii vorbitori de rusă sau de română. 

 

Lecție învățată: animatorii trebuie să fie pregătiții cu scenarii de rezervă în cazul în care vor fi 

nevoiți să împartă copiii în grupuri pe criterii lingvistice. Pentru facilitarea comunicării, 

materialele trebuie pregătite din timp în română și rusă. 

 

Presupuneri de abuz/ violență 

Doi copii din grupul de vârstă 4-7 ani au menționat că părinții, de obicei, nu le permit să se 

împartă cu jucăriile proprii cu alți copii. Deși au avut asigurarea animatorului că aici se pot juca 

cu alți copii fără să le fie frică, aceștia au declarat că, mama oricum ”o să afle și o să-i 

pedepsească”. O situație care prezintă îngrijorarea a fost, la fel în grupul copiilor de 4-7 ani, în 

care unul dintre copii a fost îndemnat de persoana care l-a însoțit să participe la activități cu 

mesajul ”hai, nu te teme, că mama nu te vede și nu te va bate”. 

 

Lecție învățată: pentru orice eveniment de consultare Procedurile de Protecție a Copilului care 

vor fi aplicate în cazul identificării de potențiale cazuri de abuz sau violență, trebuie stabilite din 

start. În cazul nostru, au fost aplicate PPC ale AO AVE Copiii. Toate cazurile au fost sesizate la 

autoritățile tutelare de nivelul unu și toate sunt monitorizate de către asistenții sociali de la AO 

AVE Copiii. 
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Capitolul 3: Constatări principale 

Părerea copiilor 

 

Pentru copiii refugiați, că și pentru oricare copil, familia este mediul cel mai sigur 

În general, toți copiii au declarat că au 

relații bune cu părinții: de obicei acasă 

nu sunt bătuți, însă, uneori, certați de 

către părinți, de obicei, atunci când nu 

respectă regulile existente în familie. Cel 

mai des utilizate pedepse de către părinți 

sunt privarea de dreptul de a folosi 

telefonul mobil (pentru jocuri), sau 

privarea de dreptul de a ieși din casă. 

 

În timpul activităților, în grupul copiilor 

de 4-7 ani, au fost identificate cel puțin 3 

cazuri care prezintă suspiciune de 

violență în familie.
6
 

 

Toți copiii au menționat că atunci când 

au probleme la școală sau grădiniță, de 

obicei, spun la părinți și aceștia le 

rezolvă (de obicei, vin la școală/ grădiniță și discută cu pedagogii sau cu copiii violenți). 

 

 

Copiii refugiați, în general, consideră că sunt în siguranță în comunitate, deși, au semnalat 

unele acte de violență din partea copiilor majoritari sau chiar a adulților 

Copiii de 13-16 ani au declarat că în comunitate se simt în siguranță, deși, în discuții au semnalat 

diferite situații de violență din partea copiilor majoritari (de obicei manifestate prin cuvinte 

licențioase la adresa culorii pielii sau dificultăților lingvistice). 

 

Aceleași probleme au fost semnalate și de copiii de 17-18 ani: acte de violență, de obicei, 

verbală, din partea persoanelor necunoscute. 

 

Toți copiii au declarat că 1) au prieteni (n.a. de alte etnii) la grădinița/ școala la care merg, 

precum și 2) că nu se ceartă/ lovesc unii pe alții. 

 

Aproape toți copiii de 8 – 16 ani povestesc că cele mai dificile momente sunt în perioada de 

adaptare (primele zile – luni), când ei nu înțeleg unde au ajuns și nici comunitatea nu-i înțelege la 

ce au venit aici. Lucrurile se clarifică în timp, de obicei cu ajutorul părinților și a pedagogilor. 

Din momentul când alți copii îi cunosc mai bine pe copiii refugiați, atunci toți devin prieteni. 

 

                                                           
6
 Toate 3 cazuri au fost semnalate autorităților tutelare conform competenței și sunt monitorizate de AO AVE 

Copiii 
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În general, pentru copiii refugiați, grădinița/ școala sunt medii interesante, deși, copiii se 

confruntă, în mare parte, cu aceleași probleme ca și copiii majoritari 

Copiii mai mici, în general, povestesc că nu întâmpină dificultăți în procesul de învățământ, că se 

înțeleg bine cu colegii și cu profesorii, că nu au avut parte de situații conflictuale în care să se 

simtă discriminați, ofensați sau marginalizați. 

 

Cu înaintarea în vârstă, copiii, însă, semnalează situații sau povestesc istorii despre situații când 

s-au simțit discriminați sau au fost agresați în mediul școlar. 

Cel mai des folosit exemplu de discriminare la școală este legat de notele mai mici acordate 

copiilor refugiați comparativ cu copiii majoritari pentru aceleași greșeli sau pentru același volum 

de cunoștințe prezentat. 

 

Mai mulți copii au povestit istorii în care copiii majoritari folosesc vocabular licențios în relația 

cu unii copii refugiați, numindu-i ”teroriști” sau făcând glume pe seama culorii pielii. De obicei, 

asemenea situații sunt adresate prin intermediul ședințelor cu clasa, organizate de către diriginte. 

Asemenea ședințe organizate imediat, ca răspuns la o situație concretă, schimbă atitudinea 

copiilor majoritari. 

 

Etapa, probabil, cea mai 

dificilă în procesul de 

accesare a educației este 

adaptarea – atunci ”când 

colegii nu te acceptă, te evită 

și nu interacționează cu tine”. 

Și în aceste situații, discuțiile 

diriginților/ altor cadre 

didactice cu copiii, precum și 

organizarea unor evenimente 

(de exemplu despre diferite 

culturi) de crearea a 

încrederii, ajută la 

schimbarea atitudinii 

colegilor. 

 

 

Cunoașterea limbii române/ ruse este o provocare pentru toți copiii în reușita școlară 

Majoritatea copiilor au subliniat cunoașterea insuficientă a limbii române drept problemă care le 

afectează comunicare formală cu pedagogii (la ore) și pregătirea temelor pentru acasă. În 

legătură cu acest aspect, copiii mai mari au menționat că pedagogii, de obicei, nu vor să le acorde 

timp mai mult pentru explicații adiționale la materiile complicate (de exemplu chimie, fizică 

etc.), motivând că responsabilitatea lor se limitează la a le oferi informații, iar cunoașterea limbii 

române nu este problema pedagogilor. 

 

Unul dintre copii a menționat dificultățile pe care de întâmpină în pregătirea temelor pentru 

acasă, precum și faptul că profesoara de la clasă deseori îi acordă note negative, deși, face 
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eforturi de învățare, pe când alți copii, care se află în aceeași situație, nu sunt pedepsiți cu notă 

negativă. 

 

Practic toți copiii sunt nevoiți să meargă la cursuri de limbă română pe care trebuie să le achite 

din bugetul familiei. Niciunul din copii nu cunoaște că au dreptul la cursuri gratuite de limbă 

română. 

 

 

Accesul la activitățile extracurriculare a copiilor refugiați este condiționat în mare de 

disponibilitatea resurselor financiare a părinților, precum și de timpul liber disponibil al 

copiilor 

Doar 3 copii din grupul de vârstă 

8-12 ani au declarat că 

frecventează cercuri pe interes 

(fotbal, pian, înot, pictură). 

Ceilalți copii din același grup de 

vârstă au declarat că și-ar dori să 

frecventeze un asemenea cerc, 

însă, fie părinții nu își permit 

financiar, fie copiii nu sunt siguri 

ce le place, ca să poată alege. 

 

Copiii din grupul de vârstă 13-16 

ani frecventează într-o măsură 

mai mare cerc uri pe interese. 

 

Copiii din grupul de vârstă 17-18 

ani, de obicei, nu au timp pentru 

alte activități în afară de școală și 

de pregătirea temelor pentru 

acasă, deși, toți aceștia își doresc 

să frecventeze cercuri pe interes. 

Unii dintre ei au menționat că părinții nu-și permit achitarea costurilor de asemenea activități. 

 

 

Copiii din familii mixte se confruntă cu aceleași probleme ca și copiii refugiați 

În procesul de consultare cei 18 copii din familii mixte au menționat aceleași problem ca și copiii 

refugiați. 

 

 

Părerea părinților/ altor îngrijitori 

 

Copiilor refugiați le place în Moldova pentru că aici este pace 

Părinții/ îngrijitorii, în general, sunt mulțumiți de procesul de adaptare a copiilor refugiați în 

Republica Moldova. Aceștia, la fel, consideră că la copiii refugiați le place să stea în Republica 

Moldova ”fiindcă aici este mai sigur”. 
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Pentru unii părinți atelierele (de consultare) au fost un moment de împărtășire a emoțiilor trăite 

în țara de origine (școli distruse, pericole zilnice pe drum, frica pentru viețile copiilor, etc.). 

Aceștia au menționat, de cele mai multe ori, că în Moldova este bine ”pentru că este pace”. 

 

 

Primele experiențe de interacțiune cu comunitatea, în Moldova, sunt descurajatoare pentru 

copiii refugiați 
Mai multe mame au povestit despre primele experiențe ale copiilor, imediat ce au ajuns în 

Moldova. De cele mai multe ori, copiii de pe loc, de obicei, sunt agresivi și intoleranți, numindu-

i pe copiii refugiați cu cuvinte licențioase (de exemplu, cel mai des menționate au fost ”terorist” 

sau adresări licențioase la adresa culorii pielii). Aceste situații, de obicei, dispar dacă mămicile 

copiilor refugiați intervin și explică copiilor lucruri elementare (de exemplu legate de culoare 

pielii). Una dintre mămici a povestit că își învăța fiica să nu atragă atenția la comentariile altor 

copii, menționându-i de fiecare dată „că acei copii, dacă folosesc asemenea cuvinte urâte, sunt 

needucați și nu merită atenție”. 

 

Părinții cu copii de până la 7 ani susțin că până a merge la grădiniță, în general, copiii nu au 

probleme, pentru că nu interacționează cu comunitatea. Problemele încep odată cu frecventarea 

grădiniței, însă, după perioada de adaptare, când se împrietenesc cu ceilalți copii, lucrurile se 

clarifică. 

 

 

Intervenția pro-activă a părinților copiilor refugiați în cazurile de violență asigură o mai 

bună incluziune socială a acestora 

În general, majoritatea părinților au menționat că, de obicei, iau măsuri imediate pentru a rezolva 

orice problemă care apare în comunicarea cu alți copii. De obicei, părinții refugiați, în primul 

rând, discută cu părinții copiilor violenți dar și cu copiii violenți. Cel mai des, aceste discuții au 

efect pozitiv. Doar în cazul când efectele întârzie, părinții apelează la ajutorul administrației 

instituției de învățământ. Drept exemplu a fost prezentat un caz (de acum câțiva ani) când a fost 

nevoie și de intervenția, inclusiv a AO AVE Copiii și CDA, care la ziua de azi are o evoluție 

pozitivă. 

 

 

Copiii refugiați ca și mulți copii din Moldova își petrec timpul liber la calculator sau la 

jocuri pe telefonul mobil 

Mai mulți părinți au recunoscut că majoritatea timpului liber copiii o petrec în fața calculatorului 

sau la telefonul mobil, la fel și, cu frații/ surorile. Unii părinți au menționat că se plimbă prin 

parc, lacuri sau locuri de joacă din apropierea casei. Copiii din familii mixte, care au posibilitate, 

pe timp de vară merg la bunici. 

 

 

Copiii refugiați se bucură de acces selectiv la taberele de vară gratuite 

Părinții, în general, știu despre existența taberelor de vară, însă, afirmă că nu au știut că statutul 

de refugiat sau solicitant de azil le oferă dreptul de a accesa aceste tabere gratuit. Din declarațiile 

părinților reiese că nici administrația școlilor (mai des a fost menționat mun. Chișinău) nu 
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informează despre acest drept. În același timp, părinții veniți din alte localități decât mun. 

Chișinău, au subliniat și apreciat pozitiv sprijinul oferit de către administrația școlilor, care ”fac 

tot posibilul pentru a trimite copiii refugiaților la tabere de vară”. 

 

 

Înregistrarea copiilor la școală/ grădiniță este o provocare în egală măsură pentru părinți 

și copii 

Mai mulți părinți au raportat cazuri de discriminare la înscrierea la grădiniță/ școală. Una dintre 

mămici a prezentat în timpul atelierului câteva secvențe (filmate cu telefonul mobil) din discuția 

cu directoarea unei grădinițe care a refuzat să înscrie copilul la grădiniță pe motiv că sunt de altă 

religie. Aceiași situație a fost raportată și de către o altă mămică care s-a confruntat cu o 

problemă similară la înscrierea fiului la școală.  

 

Părinții care au avut experiența de trai în mun. Chișinău, după care s-au mutat într-o altă 

localitate din țară, au menționat că situațiile de acest gen, de obicei, sunt caracteristice mun. 

Chișinău – în alte localități astfel de dificultăți aproape nu există. În consecință, per general, 

părinții sunt mai mulțumiți de atitudinea personalului din școlile și grădinițele din afara mun. 

Chișinău. 

 

 

Colectarea de bani de la părinți în instituțiile de învățământ este în egală măsură o 

provocare pentru refugiați cât și pentru copiii majoritari 

Majoritatea timpului dezbaterilor a luat subiectul ”probleme/ provocări cărora copiii refugiați 

ajung să le facă față la școală/ grădiniță și cum acestea sunt adresate de către părinți”. Per 

general, părinții sunt nemulțumiți de colectările de bani care au loc în majoritatea grădinițelor și 

școlilor. În unele instituții de învățământ banii sunt colectați direct de profesori și diriginți, în 

altele - părinții colectează acești bani. 

 

Deși, facilitatorii au explicat părinților limitele legale a colectării de fonduri în școli și grădinițe, 

aceștia au explicat că în practică ”cei care plătesc contribuțiile bănești sunt bine primiți la școală 

și grădiniță, iar cei care nu își permit să o facă, sunt marginalizați de către administrație și 

cadrele didactice/ personal”. 

 

 

Limba română/ rusă este o provocare pentru copiii refugiați în reușita academică 

Toți părinții au menționat dificultățile cu care se confruntă copiii refugiați în procesul de 

asimilare a programului de învățământ din Republica Moldova din cauza că toți copiii refugiați 

nu vorbesc/ sau vorbesc foarte puțin limba (româna sau rusa), precum și, vin din sisteme de 

educație total diferite de cel din Moldova. 

 

De obicei, copiii refugiați au nevoie de perioade de adaptare, dar și suport în însușirea limbii 

rămâne/ ruse, ultima fiind principalul impediment în reușita școlară. Între toți participanții la 

consultări, doar o singură bunică a menționat că nepotul ei a absolvit clasa 4-a conform unui 

”program mai ușor” (este vorba de adaptări curriculare). Restul părinților au menționat că 

pedagogii, de obicei, le reproșează la solicitarea de a fi mai toleranți sau de a oferi explicații în 
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plus, în special la materiile complicate (chimie, fizică, etc.), precum că sunt plătiți pentru a oferi 

cunoștințe și că învățarea limbii române/ ruse este responsabilitatea părinților. 

 

 

Profesionalismul pedagogilor din grădinițe și școli este important în integrarea copiilor 

refugiați 

Mai mulți părinți au menționat că educatorii tineri nu se descurcă destul de bine cu copiii,   

comparativ cu cei mai în vârstă - cu experiență. Unii părinți au menționat că profesorii tineri, 

uneori, sunt prea liberali și 

permit copiilor ”să facă ce vor, 

iar aceasta aduce la consecințe 

nefaste”. Mai mulți părinți au 

subliniat că unii educatori și 

profesori sunt totalmente 

indiferenți față de copii și față 

de profesia lor. Ca exemplu 

deseori a fost menționat că 

”educatorii petrec mult timp cu 

privirea în telefon și nu atrag 

atenție la ceea ce se întâmplă 

cu copiii”. 

 

Mai puțin menționat, însă, 

subliniată de participanți a fost și problemă fluxului de cadre profesionale, care afectează dorința 

copiilor de a merge la școală. Plecarea unor cadre didactice are efect de abandon asupra copiilor, 

în special a celor care sunt în perioadă de adaptare. 

 

 

Părinții copiilor din familii mixte, în special cei în procedură de azil și cei cu statut de 

protecție internațională, consideră că problemele cu care se confruntă copiii lor sunt 

similare cu cele ale copiilor refugiați 

Părinții copiilor din familii mixte prezenți la consultări au menționat aceleași tipuri de probleme, 

indicate de ceilalți părinți. În special au fost accentuate 1) problema de cunoaștere insuficientă a 

limbii române și cum aceasta afectează accesul nediscriminatoriu la educație, precum și, 2) 

problema adaptării copiilor la noul mediu educațional, care nu corespunde cu cel din țările de 

origine. 
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Capitolul 4: Recomandări 
Comunicare cu impact comportamental 

Implementarea de campanii de informare și sensibilizare largă a populației asupra drepturilor 

copiilor în general și a copiilor refugiați, în particular, inclusiv prin valorificarea diversității 

culturale, lingvistice etc. Acțiuni concentrate pe comunitatea școlară (părinți, copii, cadre 

didactice) ar trebui să aibă drept obiectiv prevenirea violenței, buling-ului și a discriminării pe 

orice criteriu. 

 

 

Programe de Educație Parentală (PEP) 

Implementarea de PEP în instituțiile de învățământ frecventate de copiii refugiați. PEP vor avea 

drept obiectiv corectarea și îmbunătățirea capacităților parentale ale persoanelor. Acestea pot fi 

generale (acoperă probleme comune cu care se confruntă părinții) sau specifice, legate de 

relaționarea cu copiii mici sau cu adolescenții. 

 

 

Cursuri de limbă română pentru copii 

Elaborarea de protocoale de acțiune în cazul copiilor care au nevoie de acces la cursuri de limbă 

română. Modelarea de programe de instruire lingvistică pentru copii (pe nivele) care să aibă 

drept obiectiv incluziunea școlară cât mai rapidă. 

 

 

Educație incluzivă 

Sensibilizarea comunității de cadre didactice asupra accesului copiilor refugiați la facilitățile 

oferite de Programul de dezvoltare a Educației Incluzive în R. Moldova pentru anii 2011-2020
7
. 

Elaborarea și implementarea în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică 

a unui curs de instruire pentru personalul din Serviciile de Asistență Psihopedagogică despre 

aspecte specifice de incluziune educațională a copiilor refugiați și solicitanți de azil. Promovarea 

largă a Indexului Incluziunii (Tony Booth și Mel Ainscow) în instituțiile de învățământ care 

găzduiesc copii refugiați, inclusiv prin organizarea de ateliere de instruire pentru cadrele 

didactice și alte activități în scop de creare a unui mediu școlar prietenos și incluziv tuturor 

copiilor. 

 

 

Programe pentru nou veniți (inducție) 

Elaborarea în colaborare cu BMA a unui program de inducție pentru nou veniți, inclusiv 

conținutul informațiilor oferite, metodologia de diseminare și materialele care urmează a fi 

distribuite tuturor solicitanților de azil. 

 

 

Informare despre oportunități gratuite de activități extrașcolare 

Elaborarea și completarea periodică a unei baze de date accesibile cu informații despre 

activitățile extrașcolare și de timp liber gratuite pentru copii în mun. Chișinău și alte localități ale 

țării unde locuiesc refugiați, precum și distribuirea proactivă a acestor informații către 

                                                           
7
 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=339343&lang=1  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=339343&lang=1
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beneficiari. Baza de date ar trebui să conțină, în afară de adresă concretă, și informații despre 

tipul de activități, orar, condiții de acces (adresă, acte necesare, reguli) etc. 

 

 

Îmbunătățirea capacităților de identificare și sesizare a cazurilor de violență și abuz față de 

copii 

Elaborarea de pachete de instruire (pentru asistenți sociali, pedagogi, lucrători medicali) în 

scopul implementării Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime 

ale violenței, neglijării, exploatării și traficului
8
 în cazul copiilor refugiați și solicitanți de azil. 

Atenție deosebită în procesul de elaborare va fi acordat procedurilor de identificare a semnelor 

de violență și abuz, precum și a procedurilor de sesizare a acestora. 

  

                                                           
8
 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352587&lang=1  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352587&lang=1
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Anexe 
 

Anexa 1: Planul cadru pentru activități pe grupuri de vârstă 

 

Grupul 1: 4-7 ani 

Nr. Activitatea Etape (pași) Timp Materiale 

1 Introducere/ 

Icebreaker 

Facem cunoștință cu copiii: Jocul 

prenumelor (855 de Jocuri și Activități, 

Chișinău, 2005 p.22) 

Explicăm copiilor ce urmează să facem și, 

împreună, amenajăm spațiul cu fluturi 

decupați din hârtie colorată 

25 min Ață colorată 

Stofă 

Hârtie colorată  

Foarfece 

2 Activitate 

de bază  

Adaptare după Propria mea poveste  

https://psihologpentrucopii.ro/2011/08/joc-

propria-mea-poveste/  

45 min Hârtie 

Creioane colorate 

(seturi pentru 

fiecare copil) 

3 Scoatere din 

rol și 

evaluarea 

Joc de răcire Sit, kneel or stand  

Listen and Learn. Participatory Assessment 

with Children and Adolescents. A UNHCR 

Tool for Operations, 2012, p.38  

Întrebăm copiii cum s-au simțit, dacă au 

întâmpinat dificultăți pe parcursul 

activităților, dacă da în ce moment și cum le-

au depășit. 

10 min n/a 

4 Apreciere Înmânarea certificatelor de participare 10 min  

 

Grupul 2: 8-12 ani 

Nr. Activitatea Desfășurarea activității, (Sursa) Timp Materiale 

1 Introducere/ 

Icebreaker 

Facem cunoștință cu copiii: Bună ziua! Vă 

salut! (855 de Jocuri și Activități, Chișinău, 

2005 p.22) 

Explicăm copiilor ce urmează să facem 

împreună (întrebăm dacă știu unde au venit și 

explicăm puțin despre Divertis) 

25 min Minge 

Jucărie 

2 Activitate 

de bază 

 

Adaptare după Puppet Walk 

Listen and Learn. Participatory Assessment 

with Children and Adolescents. A UNHCR 

Tool for Operations, 2012, p.33 

45 min Jucării 

Păpuși de 

mână 

3 Scoatere din 

rol 

 

Joc de răcire: Cei care fac ploaia 

IMPACT - Jocuri și Povestiri. Metode de 

educație nonformală. Ediția a II-a, 2016, p. 30 

10 min   

4 Evaluare și Întrebăm copiii cum s-au simțit, dacă au 10 min  

https://psihologpentrucopii.ro/2011/08/joc-propria-mea-poveste/
https://psihologpentrucopii.ro/2011/08/joc-propria-mea-poveste/
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apreciere întâmpinat dificultăți pe parcursul activităților, 

dacă da în ce moment și cum le-au depășit. 

Înmânarea certificatelor de participare 

 

Grupul 3: 13-16 ani  

Nr. Activitatea Desfășurarea activității, (Sursa) Timp Materiale 

1 Introducere/ 

Icebreaker 

Facem cunoștință cu copiii: Caut o asemănare 

(Activitatea 7.16, pag. 72 din ”160 de activități 

dinamice pentru TEAM-BUILDING”) 

Explicăm copiilor ce urmează să facem 

împreună (întrebăm dacă știu unde au venit și 

explicăm puțin despre Divertis) 

25 min Cartele cu 

desene 

Diferite obiecte 

mici 

2 Activitate de 

bază  

Adaptare după REFUGIAȚII 

Ghidul Animatorului, Educație pentru 

Dezvoltare, CIDDC, Activitatea ”Refugiații” 

pag. 152 

45 min 2 săli 

3 Scoatere din 

rol 

Joc de răcire: Grrr-Phut-Boom 

T-kit, 4.1.3 pag. 41 

10 min  

4 Evaluare și 

apreciere 

Întrebăm copiii cum s-au simțit, dacă au 

întâmpinat dificultăți pe parcursul activităților, 

dacă da în ce moment și cum le-au depășit. 

Înmânarea certificatelor de participare 

10 min  

 

Grupul 4: 17-18 ani 

Nr. Activitatea Desfășurarea activității, (Sursa) Timp Materiale 

1 Introducere/ 

Icebreaker 

Facem cunoștință cu copiii: Istoria prenumelui 

(855 de Jocuri și Activități, Chișinău, 2005 p.24 

activitatea 18) 

Explicăm copiilor ce urmează să facem 

împreună (întrebăm dacă știu unde au venit și 

explicăm puțin despre Divertis) 

25 min  

2 Activitate 

de bază 

Focus grup, Joc de rol ”Fă un pas înainte” 

Repere ale educației Interculturale, CNTM, 

pag. 97. 

45 min  

3 Scoatere din 

rol 

 

Joc de răcire: Rețeaua 

Activitatea 16.2, pag. 144 din ”160 de activități 

dinamice pentru TEAM-BUILDING” 

10 min   

4 Evaluare și 

apreciere 

Întrebăm copiii cum s-au simțit, dacă au 

întâmpinat dificultăți pe parcursul activităților, 

dacă da în ce moment și cum le-au depășit. 

Înmânarea certificatelor de participare 

10 min  
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Anexa 1: Lista copiilor prezenți la consultări 2017 
Nr. d/o Țara Statut Gen Vârsta Limba vorbită Localitate 

12.07.2017, Grupul de vârstă 4 - 7 ani 

1 YEM RM F 4 RO rural 

2 EGY  RM B 4 RO rural 

3 SYR BHP B 4 RO urban 

4 AFG AS B 4 RO/RUS urban 

5 SYR R F 5 RO urban 

6 SYR RM B 5 RO urban 

7 SYR BHP B 5 RO urban 

8 SYR BHP F 6 RO urban 

9 GEO AS F 6 RUS urban 

10 UZB R B 7 RUS rural 

11 SYR R B 3 ARAB urban 

12 SYR BHP B 8 RO urban 

13 SYR RM B 8 RO urban 

14 SYR RM B 5 RO rural 

14.07.2017, Grupul de vârstă 8 - 12 ani 

1 GEO AS B 8 RUS urban 

2 SYR BHP F 9 RO urban 

3 SYR BHP F 10 RO urban 

4 TJK R F 9 RUS urban 

5 YEM RM B 10 RO urban 

6 UZB R F 10 RUS rural 

7 UKR BHP F 11 RUS urban 

8 JOR RM F 12  RO urban 

9 UKR AS B 7 RUS urban 

10 AFG AS B 14 RO urban 

11 YEM RM B 14 RO urban 

12 SYR RM B 7 RUS urban 

13 SYR RM F 4 RUS urban 

14 SYR BHP F 14 RO urban 

15 GEO AS F 15 RUS urban 

16 YEM RM B 12 RO rural 

17 YEM RM B 12 RO rural 

18 YEM* RM F 4 RO rural 

15.07.2017, Grupul de vârstă 13 - 16 ani 

1 IRQ R F 13 RO urban 

2 AFG* AS B 14 RO urban 

3 JOR RM F 15 RO urban 

4 GEO* AS F 15 RUS urban 

5 SYR BHP B 9 RO urban 

6 SYR BHP F 11 RO urban 

7 SYR BHP F 4 RO urban 

8 SYR RM B 10 RO urban 

9 JOR* RM F 12 RO urban 
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21.07.2017, Grupul de vârstă 17 - 18 ani 

1 IRN RM F 18 RUS urban 

2 UZB R F 18 RUS rural 

3 UZB R B 16 RUS rural 

4 IRQ RM F 6 RO urban 

5 IRQ RM F 4 RO urban 

6 IRQ R F 10 RO urban 

7 IRQ BHP B 14 RO urban 

8 IRQ BHP F 11 RO urban 

9 IRQ BHP F 16 RO urban 

10 IRN RM F 14 RUS urban 

 

* Participanți la mai mult de 1 eveniment de consultare. 
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Anexa 2: Lista părinților prezenți la consultări 2017 
Nr. de 
ord. 

Țara Statut Gen Vârsta Limba vorbită Localitate 

12.07.2017, Părinții/ îngrijitorii copiilor cu vârstă de 4 - 7 ani 

1.  SYR R M 40 RO/RU urban 

2.  SYR R F 23 RO/RU urban 

3.  EGY  BHP M 39 - rural 

4.  MD RM F - - rural 

5.  UZB R M 56 RUS rural 

6.  SYR BHP M 36 RU/ARAB urban 

7.  SYR BHP F 28 RU/ARAB urban 

8.  GEO AS F 32 RU urban 

9.  AFG AS F 40 RU urban 

10.  SYR AS F 44 RU/ENG urban 

11.  SYR BHP F 25 RU/ARAB urban 

12.  SYR BHP M 33 RU/ARAB urban 

13.  MD RM F - RO rural 

14.07.2017, Părinții/ îngrijitorii copiilor cu vârstă de 8 - 12 ani 

1.  SYR BHP M 37 RUS urban 

2.  SYR BHP F 34 RO rural 

3.  MD* RM F - RO rural 

4.  UKR AS F 33 RU urban 

5.  SYR BHP M 55 RO rural 

6.  YEM AS M 51 RO urban 

7.  MD RM F 48 RO urban 

8.  JOR R F 33 RO urban 

9.  MD RM F - RO urban 

10.  GEO* AS F 32 RU urban 

11.  AFG* AS F 40 RU urban 

12.  TDJ R F 47 RU urban 

15.07.2017, Părinții/ îngrijitorii copiilor cu vârstă de 13 - 16 ani 

1.  TDJ R F 21 RUS rural 

2.  IRQ R F 45 RO urban 

3.  SYR BHP M 36 RO urban 

4.  JOR* R F 33 RO urban 

5.  SYR BHP F 31 ARAB urban 

21.07.2017, Părinții/ îngrijitorii copiilor cu vârstă de 17 - 18 ani 

1.  KGZ R M 49 RUS rural 

2.  IRN BHP M 48 RO/RUS urban 

3.  SYR BHP M 79 RO urban 

4.  IRQ BHP F 47 ARAB urban 

5.  IRQ R M 44 RO/RUS urban 

6.  IRQ R M 45 RO urban 

 

* Părinții/ îngrijitorii participanți la mai mult de 1 eveniment de consultare. 


