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Grupul țintă: 

 

Tineri din mediul urban, rural, defavorizați și cu dizabilități. 

 

Cine suntem? 

Înființată în Decembrie 1995, Fundația "Copiii pentru copii. Copiii pacii" și-a propus să 

dezvolte urmatoarele obiective: 

 Să promoveze și să apere drepturile copiilor, conform Declarației universale a drepturilor 

omului și Convenției pentru drepturile copiilor. 

 

Fundația „Copiii 

pentru Copii-

Copiii Păcii ...” 

Președinte: Pop Rodica Silvia 

Sediu: Strada Minerva Nr 17  

Telefon: 0721421000 

e-mail: rodicapop_2005@yahoo.com 



 Să inițieze și să organizeze manifestări ale căror scop este apărarea drepturilor 

individuale și colective ale copiilor, protejarea acestora împotriva abuzurilor morale și 

fizice în familie și în societate. 

 Să dezvolte personalitatea copiilor pentru o manifestare liberă în viața socială. 

 Să promoveze spiritul de toleranță și non-violență în rândul copiilor, indiferent de 

naționalitate, religie sau culoare. 

 Să organizeze diferite activități cultural-educaționale și artistice care să conducă la 

acceptarea diversității culturale și etnice. 

 Să educe copiii de diferite vârste în spiritul respectului de sine, al respectului identității 

culturale și al protecției elementelor mediului înconjurator. 

Să publice și să distribuie materiale legate de protecția copilului, chestiuni legate de 

viața de azi și de mâine a copiilor, într-o lume pe care o dorim una a pacii și înțelegerii între 

națiunile și oamenii acestei planete 

 

Prin strategia noastră dorim: 

- Să experimentăm și să generalizăm  noi metode de abordare a apărării drepturilor 

copiilor, pentru o integrare reală în familie și societate. 

- Să căutăm și să găsim noi modalități de dezvoltare a politicilor naționale în domeniul 

protecției copiilor. 

- Să colaborăm cu organizații naționale și internaționale și să participăm la activități 

similare în țară și străinătate pentru integrarea copiilor români într-un context european și 

universal. 

- Să atragem cât mai mulți copii la activitățile organizate, ale căror scop final este să 

îmbunătățim imaginea și condițiile de trai ale copiilor din România. 

- Să promovăm și să sustinem copiii cu abilități artistice - literatură, creație muzicală, artă 

plastică, film, teatru, ansamblu folcloric. 

- Să susținem moral și material orfanii și copiii proveniți din familii dezorganizate sau pe 

cei cu posibilități materiale reduse. 

- Activități desfășurate in anul 2021: 

o Gânduri de iubire- prin care am promovat și susținut copiii cu abilități artistice - 

literatura, creație muzicală, artă plastică ,prin tipărirea unei lucrări cu același titlu. 

o Trăiri omagiale- Centenar  IPS Justinian 1921-2021 ; publicarea unei lucrări de 

creații artistice cu poezie ,eseuri,artă platică dedicate acestui mare arhiepiscop. 

o Implementare între 31 martie-15 aprilie 2022 în Baia Mare ,România, a 

proiectului ” Maramureșul și Icoana pe sticlă- Icoana valoare cultural 

națională a poporului grec și roman” proiect Erasmus cu nr 2020-1 ELO 1 KA 

102 – 077633, desfășurat cu tineri din  România și Grecia având ca și coordonator 

grec, pe d-na profesor Gerontely  Evrydiki  de la Liceul Tehnologic nr 1 Secția 

Artă Plastică  din insula CHIOS  din GRECIA.  

o  2022 ”Patrimoniul național - Maramureșul și Icoana pe sticlă”  

 

 


