
In Romania l’elevato numero di bambini abbandonati 
dai genitori, così come il numero di quelli a rischio di 
abbandono, è particolarmente alto. L’abbandono avviene 
in genere per povertà, per inadeguatezza, per paura del 
nuovo ruolo di genitore, spesso monoparentale, e con 
la convinzione che l’orfanotrofio possa offrire una vita 
migliore al proprio figlio. A ciò si aggiunge il più recente 
fenomeno degli “orfani bianchi”, minori lasciati soli da 
genitori che emigrano in cerca di lavoro all’estero nel 
tentativo di migliorare le condizioni di vita familiari.

In Italia un quarto dell’intera popolazione di migranti 
è costituto dalla comunità romena che, per la maggior 
parte, è ben inserita grazie a lavori stabili. Malgrado ciò 
sono aumentati negli ultimi anni i comportamenti discri-
minatori nei confronti dell’intera comunità romena, rom 
e non, che risulta essere tra le tre nazionalità maggior-
mente discriminate in Italia. 
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În Romania, numărul copiilor abandonaţi de părinţi, pre-
cum şi a celor la risc de abandon, este deosebit de mare. 
Cauza abandonului în general este sărăcia, inadecvarea, 
teama înfruntării noului rol de părinte, de multe ori mo-
noparental, cât şi din convingerea că un orfelinat poate 
oferi o viaţă mai bună fiului său. La acest fenomen se 
adaugă cel mai recent fenomen, denumit "orfani albi”, 
acest termen însemnând copiii lăsaţi de părinţii lor 
acasă pentru a emigra în căutare de locuri de muncă în 
străinătate în speranţa de a îmbunătăţii condiţiile de viaţă 
ale familiei lor.

În Italia, un sfert din populaţia migranţilor este formată 
din imigranţii români, cea mai mare parte din aceştia 
având un loc de muncă stabil. În ciuda acestui fapt, în 
ultimii ani comportamentul discriminatoriu împotriva 
întregii comunităţi de români, fie ei romi sau nu, a cre-
scut în mod exponenţial, fiind una dintre cele trei ţări cu 
cel mai mare grad de discriminare din Italia.
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Un alt punct de forţă al proiectului va fi mobilizarea 
unui număr mare de voluntari recrutaţi şi formaţi, care 
vor mărturisi valorile de solidaritate şi de auto-ajutor.
“Nimeni nu poate creşte singur” este viitorul copii-
lor şi tinerilor români, romi sau nu, care sunt la risc de 
abandon sau neglijenţă, este o parte integrantă a viito-
rului Europei; a contribui la îmbunătăţirea acestuia tre-
buie să devină important pentru cetaţenii români, romi, 
italieni şi europeni în general, care cred în principiile şi 
valorile unei Europe unite.

“Nimeni nu poate creşte singur” este mesajul ales de 
către promotorii proiectului “PRO-CHILD – promova-
rea drepturilor copiilor si adoleşcenţilor in România şi 

în Italia”, proiect reali-
zat cu sprijinul Comisiei 
Europene – Programul 
Drepturi fundamentale şi 
cetăţenie.

Al centro di “Nessuno può crescere solo” ci sono bam-
bini e adolescenti romeni, rom e non, abbandonati in Ro-
mania o a rischio di abbandono o di trascuratezza in Ro-
mania e in Italia. Primo obiettivo del progetto è quello 
di accrescere la consapevolezza sui diritti e sui bisogni 
dei minori vittime di abbandono e di trascuratezza, così 
come sulle possibili risposte. Si interverrà sia a favore 
dei beneficiari e delle loro famiglie, sia nelle scuole e sul 
territorio con un’attività di informazione e sensibilizza-
zione rivolta a genitori, studenti e più in generale all’opi-
nione pubblica e alle comunità locali, anche allo scopo 
di contrastare l’intolleranza, in particolare nei confronti 
di famiglie immigrate. Ulteriore contributo all’aumento 
di consapevolezza e competenze saranno gli scambi di 
esperienze tra coloro che lavorano sia nell’ambito della 
protezione di bambini e adolescenti abbandonati o tra-
scurati, sia nell’ambito dell’inclusione sociale. 

In aggiunta ad attività di sensibilizzazione rivolte ai 
giovani realizzate da giovani appositamente formati, si 
svolgeranno attività di formazione per mediatori sociali 
di comunità con l’intento di favorire la promozione dei 
diritti dell’infanzia, ma anche l’individuazione di  casi 
estremamente vulnerabili che richiedono l’attivazione di 
interventi specifici.

În afară de activităţile de sensibilizare îndreptate către 
tineri şi realizate de către tinerii special instruiţi în materie, 
se vor desfăşura şi activităţi de formare a unei noi figuri 
de mediatori, respectiv mediatori sociali ai comunităţii, 
cu intenţia de a încuraja promovarea drepturilor copilu-
lui, dar şi de a identifica cazurile extrem de vulnerabile 
care necesită acţiuni de intervenţii specifice.

atât pentru beneficiari şi familiile lor, cât şi în şcoli şi pe 
teritoriu cu activităţi de informare şi sensibilizare pentru 
părinţi, studenţi, şi în general pentru comunităţile publice 
şi locale având ca scop contrastarea intoleranţei, în spe-
cial intoleranţei către familiile de imigranţi.
Schimbul de experienţă dintre persoanele de competenţă 
care lucrează atât în protecţia copiilor şi adolescenţilor 
abandonaţi sau neglijaţi cât şi în câmpul incluziunii socia-
le, are ca scop o ulterioară contribuţie la creşterea gradu-
lui de conştientizare a acestor probleme.

L’obiettivo generale di “Nessuno può crescere solo” è 
quello di promuovere e supportare il diritto dei bambini 
e degli adolescenti di crescere all’interno delle proprie 
famiglie e di essere pienamente integrati nelle loro co-
munità locali. Le aree di intervento sono Milano, Roma, 
Brasov e Rimnicu Valcea.
Scopul general al proiectului Pro Child, având ca slo-
gan “Nimeni nu poate creşte singur”, este de a promova 
şi a susţine dreptul copiilor şi adolescenţilor de a creşte 
în interiorul propriilor familii şi de a fi integraţi pe de-
plin în comunităţile locale. Domeniile de intervenţie din 
punct de vedere geografic, sunt: Milano, Roma, Braşov 
şi Râmnicu Vâlcea.

Obiectivul central al acestui proiect sunt copiii şi tine-
riiromâni, de etnie romă sau nu, abandonaţi în România 
dar şi cei care sunt la risc de abandon sau neglijenţă în 
România şi în Italia. Primul obiectiv al proiectului este 
de a sensibiliza pe tema drepturilor şi nevoilor copiilor 
- victime ale abandonului şi a neglijării, precum şi de a 
da răspunsuri posibile la aceste probleme. Vom acţiona 

Ulteriore punto di forza del progetto sarà la mobilita-
zione di un importante numero di volontari, selezionati 
e formati, che testimonieranno i valori della solidarietà 
e dell’auto-aiuto. 
“Nessuno può crescere solo”: il futuro di bambini e 
adolescenti romeni, rom e non, a rischio di abbandono 
o di trascuratezza è parte integrante del futuro dell’Eu-
ropa; concorrere a renderlo migliore deve diventare im-
portante per cittadini romeni, rom, italiani ed europei in 
generale che credono nei principi e nei valori dell’Eu-
ropa Unita.

“Nessuno può crescere solo” è il messaggio scelto 
dai promotori del progetto “PRO-CHILD, Promozione 
dei diritti dei bambini e degli adolescenti in Romania e 
Italia”, realizzato con il contributo della Commissione 
Europea – Programma Diritti Fondamentali e Cittadi-
nanza.


