În perioada octombrie – noiembrie 2021, Ombudsmanul Copilului în comun cu Alianța
ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Centrul
de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) va organiza câteva
ateliere on-line cu grupul de copii în vederea consultării opiniei acestora privind proiectul
Regulamentului Consiliului consultativ al copiilor din cadrul Oficiul Avocatului Poporului/
Ombudsmanul Copilului.
Prin semnarea prezentului document, acceptați în mod voluntar participarea copilului dvs. la
atelierele online care se vor desfășura în perioada menționată. De asemenea, confirmaţi că aţi
citit şi aţi înţeles informațiile din prezentul document, inclusiv faptul că pe parcursul
evenimentelor copiii nu sunt implicaţi în discuţii şi activităţi cu caracter politic şi religios. Vă
rugăm, să semnați acest document în două exemplare, unul fiind pentru Dumneavoastră.

ACORDUL PĂRINTELUI/ TUTORELUI/ ÎNGRIJITORULUI
Participarea copilului la evenimente
Subsemnatul, în calitate de (subliniaţi) părinte/ tutore/ îngrijitor al minorului (scrieţi numele,
prenumele copilului)_________________________________________________confirm că
sunt informat despre condiţiile de desfăşurare ale atelierelor şi îmi exprim acordul pentru ca
(subliniaţi) fiul meu / fiica mea să participe la aceste evenimente, care vor avea loc în perioada
octombrie -noiembrie 2021 în mediul on-line.
Îmi dau liber și în cunoștință de cauză consimțământul privind participarea copilului meu la
ateliere. Declar pe propria răspundere că deţin dreptul legal de a da consimțământul pentru copil,
precum am făcut în acest document.

Cuvintele şi părerile tinerilor sunt importante pentru noi. Le folosim pentru a înţelege mai
bine ce probleme îi preocupă şi pentru a le face cunoscute celorlalţi. În aceste scopuri,
discutăm cu ei şi uneori îi filmăm sau îi fotografiem în timp ce lucrează. În materialele
noastre, tinerii apar într-o lumină pozitivă, fără a vorbi despre teme care îi fac să se simtă
incomodaţi, ruşinaţi, să retrăiască amintiri neplăcute. În cazul subiectelor sensibile şi a
situaţiilor cu conotaţie negativă, care pot afecta sănătatea şi bunăstarea adolescenților
(violenţă, accidente, infracţiuni, consumul de substanţe etc.), le este protejată identitatea (nu
se dau detalii personale, cum este numele sau localitatea, se acoperă faţa, se schimbă vocea).
În cadrul unor evenimente, organizăm întâlniri ale tinerilor cu mass-media. Înainte de
contactul cu ei, informăm jurnaliştii despre regulile de comunicare şi politica de protecţie a
copilului. De asemenea, pregătim tinerii pentru întâlnirea cu jurnaliştii, le explicăm că este
dreptul lor să discute cu presa, dar că nu sunt obligaţi să o facă, de aceea pot refuza să dea
interviu în orice moment sau pot să nu răspundă la anumite întrebări. Reprezentanţii OAP
sunt de faţă în timpul comunicării jurnaliştilor cu elevii (interviuri, filmări, sesiuni foto) şi,
dacă este cazul, pot întrerupe interviul/filmarea etc.

Materiale foto/ video/ publicaţii şi comunicarea cu jurnaliştii
Sunt de acord ca citate ale copilului meu şi imagini foto/ video cu el să fie folosite în diferite
materiale ale OAP și ale partenerilor săi: broşuri, postere, rapoarte, filmuleţe, articole pentru
ziare, reviste etc. (scrieţi clar „da” sau „nu”) __________, pagini web și rețele de
socializare (scrieţi clar „da” sau „nu”) _______________.
Sunt informat că este posibil ca în timpul atelierului copilul meu, ca membru al grupului, să
comunice cu jurnaliştii la teme legate de activitatea grupului. Îmi dau acordul pentru ca în
timpul acestor întâlniri copilul meu să fie fotografiat (scrieţi clar „da” sau „nu”) ________,
filmat (scrieţi clar „da” sau „nu”) ________, intervievat (scrieţi clar „da” sau „nu”)
________, iar materialele ce conţin foto/ video şi interviuri cu copilul să fie difuzate la TV,
radio, publicate în ziare sau postate pe internet.
Notă: Acordul este valabil pe un termen nedeterminat din momentul semnării și poate fi
retras oricând pe parcursul perioadei indicate, cu înștiințarea obligatorie a OAP.

Date de contact
În caz de necesitate, mă puteţi contacta la numerele de telefon:
Mobil: ________________________ Domiciliu (scrieţi codul):_______________________
Dacă încercarea de a mă contacta eşuează, puteţi să contactaţi următoarea persoană:
Nume, prenume: ___________________________ Telefon de contact: _________________

Date de contact ale organizatorilor
În baza informațiilor oferite de dvs. în acest document, OAP asigură buna desfășurare a
evenimentelor, cu riscuri minime pentru copii.
Dacă pe parcursul perioadei octombrie - noiembrie 2021, vor apărea modificări cu
privire la datele înscrise, vă rugăm insistent să anunțați organizatorii despre acestea.
Veronica Zmeu: 060002654, veronica.zmeu@ombudsman.md
Cătălin Moroi: 060002682, catalin.moroi@ombudsman.md
Semnez acest document în două exemplare, unul fiind pentru mine.
Semnătură: ______________________
Nume, prenume: ______________________
Data: ______________________
Locul: ______________________

