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În cazul în care se decide că minorul nu prezintă riscul
unui pericol semnificativ, se pot organiza discuţii cu
privire la oferirea de ajutoare pentru copil și familie, iar
întâlnirea se încheie.

Accesul la CPNS este supus unui control strict, singurele
persoane cu permisiune de acces fiind cele care au un
motiv întemeiat pentru a căuta informațiile. Numele
copilului este trecut ca Activ sau Inactiv.

În cazul în care se decide că minorul este expus unui
pericol semnificativ permanent, se întocmește și se aprobă
un plan de protecție. Numele copilului va fi introdus în
Sistemul de Notificare privind Protecția Copilului (CPNS).
Decizia de instituire a unui plan de protecție și de
introducere a unui minor în CPNS este una foarte gravă și
se ia doar în momentul în care sunt semne evidente că
minorul este expus unui risc de pericole semnificative de
abuz sau neglijență din partea unuia sau a ambilor părinți.

Ce este un plan de protecție a copilului?
Scopul planului este să ofere suport copilului și părinților
acestuia în vederea asigurării siguranței minorului și
diminuării riscurilor la care acesta este expus.
Acest lucru se poate întâmpla în diverse moduri, poate
însemna ca părinții să participe la cursuri de parenting sau
alte forme de consiliere, să aducă copiii la întâlniri sau să
permită specialiştilor să viziteze copilul la domiciliu.
Scopul nostru este de a implica părinții și copiii în procesul
de decizie asupra planului. După conferinţă părinții vor
primi o copie a planului final și se va desemna un asistent
social principal responsabil cu respectarea planului.

Ce este Sistemul de Notificare privind
Protecția Copilului (CPNS)?

• Activ înseamnă că face obiectul unui plan de protecție,
deoarece s-a decis că prezintă riscul unui pericol
semnificativ și are nevoie de ajutor pentru a fi în siguranță.
• Inactiv înseamnă că anterior a prezentat riscul unui

pericol semnificativ și a făcut obiectul unui plan de
protecție. Este posibil ca minorul să necesite asistență
pentru a rămâne în siguranță.
• Numele copilului este șters definitiv din listă în
momentul în care împlineşte 18 ani.
Părinții vor fi informați prin intermediul unei scrisori că
numele copilului lor se află în CPNS. În cazul în care
copilul face obiectul unui plan de protecție a copilului și
este trecut ca activ, în termen de șase luni trebuie
organizată o întâlnire de revizuire pentru a vedea dacă
planul funcționează. Scopul acestei întâlniri de revizuire
este de a afla dacă riscurile se diminuează sau dacă este
nevoie în continuare de asistență.
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În cazul în care în cadrul acestei întâlniri se stabileşte că
minorul nu se mai află într-o situație de risc, statusul său
în CPNS va deveni inactiv iar părinții vor primi o scrisoare.
Pentru informații suplimentare contactați:

În CPNS se înregistrează numele copiilor pentru care
există planuri de protecție a copilului aprobate în cadrul
unei conferinţe pentru protecția copilului. CPNS-ul poate
fi accesat doar de către un grup foarte restrâns
de persoane, ca de exemplu doctori sau polițiști, care pot fi
puși în situația de a lua decizii importante cu privire la
siguranța copilului.
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Cu ce se ocupă
Agenția pentru
Copil și Familie?
Tusla, Agenția pentru Copil și
Familie, colaborează cu familiile
pentru a asigura îngrijirea și
siguranța copiilor. Înţelegem că
părinții se confruntă cu numeroase
provocări dificile și că a fi părinte
nu este întotdeauna ușor. Oferim
diverse tipuri de suport părinților
care, din diferite motive, trebuie să
facă eforturi pentru a-și crește
copiii. Respectăm ghidul național
Children First
(Copiii înainte de toate), care ne
arată ce trebuie să facem pentru a
ajuta copiii în situații de risc.
Avem, de asemenea, instrucțiuni
cu privire la conferinţele pentru
protecția copilului.

Conferinţele pentru protecția copilului
Informații pentru părinți

Ce este o conferinţă pentru
protecția copilului?
În momentul în care siguranța unui copil ne dă motive de
îngrijorare, vorbim cu părinții, profesorii și alte persoane
implicate în viața copilului pentru a afla mai multe. În
cazul în care considerăm că un copil se află într-o situație
semnificativă de risc, putem lua decizia de a organiza o
întrunire denumită conferinţă pentru protecția copilului. O
astfel de conferinţă pentru protecția copilului ajută pe toți
cei implicați în viața copilului să afle care sunt nevoile
acestuia și să decidă dacă copilul prezintă sau nu un risc
semnificativ de abuz sau neglijență. De asemenea, ne ajută
să concepem un plan prin care să răspundem nevoilor
copilului și să diminuăm riscul față de acesta. Prin risc
semnificativ înţelegem un eveniment singular (lovire) sau o
serie de evenimente (neglijență) care pot întrerupe,
modifica sau deteriora dezvoltarea sau bunăstarea unui
copilului.

Cine participă la conferinţă?
În mod normal, în cadrul conferinței pentru protecția
copilului participă părinții copilului, copilul fiind, de
asemenea, implicat fie prin participare directă (dacă este
indicat), fie prin intermediul unei întâlniri cu un asistent
social înainte de întrunire. Unii copii scriu o scrisoare care
va fi citită în cadrul întâlnirii.
Părinții pot fi însoțiți de alte persoane, pentru a le oferi
sprijin. Deoarece în cadrul acestor întâlniri se discută
informații personale, private, este important ca însoţitorul
să poată respecta și păstra confidențialitatea celor auzite la
întâlnire. Părinții trebuie să aducă la cunoștința
asistentului social faptul că vor fi însoțiți de o persoană și
să furnizeze
numele acesteia. În cadrul conferinței, însoţitorul nu ia
parte la nicio decizie și nu poate suplini părinții în cadrul
conferinţei.
În cazul în care un părinte nu se prezintă, se vor transmite
pe cât posibil opiniile acestuia. În unele cazuri, părinții
scriu o scrisoare care urmează să fie citită în cadrul
conferinței. De obicei, sunt de față asistentul social al
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copilului, un director al serviciului de asistență socială și o
persoană care ia notiţe. Întâlnirea este condusă de un
preşedinte de conferinţă calificat. În mod frecvent, la
întâlnire sunt rugaţi să participe un profesor, o asistentă
medicală, un medic de familie, un agent de poliție sau
persoane din cadrul altor servicii care se ocupă de familie.
În cazul în care o persoană importantă din viața copilului
nu poate participa, aceasta poate fi rugată să trimită un
raport pentru întâlnire. Părinții primesc copii ale
rapoartelor relevante în ziua conferinței. Se recomandă ca
autorii rapoartelor să discute cu părinții înaintea
conferinței, astfel încât părinții să nu afle informații noi în
ziua întâlnirii.

Ce decizii se pot lua în cadrul
conferinței?
În cadrul întâlnirii, ascultăm părerile tuturor celor implicați
în viața copilului pentru a afla dacă copilul
se află în siguranță, este bine îngrijit și dacă nevoile sale îi
sunt satisfăcute. De asemenea, se discută despre
eventualele riscuri cu privire la copil. Părinții sunt cei care
își cunosc copiii cel mai bine, de aceea încercăm să ajutăm
părinții să își împărtăşească opiniile cât mai ușor posibil.
Unii aleg să facă acest lucru prin intermediul unei scrisori,
dar și prin participarea la întâlnire. Și opiniile copilului în
cauză sunt ascultate foarte atent. Conferinţa se desfășoară
într-un mod deschis, onest și politicos.
După ce sunt audiate toate rapoartele și toate opiniile celor
prezenţi la conferinţă, inclusiv părinți, specialiştii prezenţi
vor fi întrebaţi dacă ei consideră că minorul este expus unui
risc semnificativ permanent. Toate opiniile exprimate sunt
luate în calcul, decizia având la bază, de obicei, un acord
profesional, iar în cazul în care acesta nu este posibil,
decizia finală aparține preşedintelui, consemnându-se toate

.
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