
Blue Dot: centre de sprijin pentru copii şi pentru familiile 

de refugiaţi 

Notă conceptuală – România 
 

1. Context 

În timp ce conflictul continuă să evolueze în Ucraina, criza curentă a refugiaţilor devine o urgenţă care 

necesită sprijin adecvat. Zilele ulterioare datei de 24 februarie au înregistrat o creştere rapidă a 

numărului de persoane care trec graniţa din Ucraina.     

Guvernul României a confirmat că este pregătit să primească 500.000 de refugiaţi în centrele de primire 

create în apropierea punctelor de trecere a frontierei din cele cinci judeţe: Maramureş, Suceava, 

Botoşani, Iaşi şi Tulcea. Însă pentru a putea oferi sprijin adecvat, pentru a asigura continuitate şi accesla 

serviciile cheie pentru copii şi familii, sunt necesare următoarele: o abordare coordonată între parteneri, 

construirea pe baza serviciilor deja existente şi a avantajelor comparative, dar şi identificarea nevoilor 

rămase neacoperite, în special în ceea ce priveşte oferirea acestor servicii persoanelor cu nevoi specifice, 

cum sunt copiii. 

Această notă conceptuală propune moduri de a asigura accesibilitatea şi calitatea unui pachet minim de 

servicii standard oferite de diferite organizaţii şi actori guvernamentali, precum şi continuitatea acestor 

servicii de-a lungul traseelor de deplasaresub umbrela unui singur nume, ușor de recunoscut. Aceste 

moduri îmbină asigurarea proximităţii fizice a serviciilor cu necesitatea ca unele dintre acestea să fie 

mobile, pentru a putea ajunge la refugiaţii aflaţi pe drum. 

2. Probleme 

Pe baza lecţiilor învăţate în alte crize cu refugiaţi din ţările balcanice şi a experienţei acumulate, această 

notă conceptuală subliniază în cele ce urmează aspectele care trebuie observate şi adresate: 

− Serviciile nu sunt disponibile şi accesibile permanent: Este posibil ca serviciile furnizate de diferiţii 

actori să fie răspândite în diferite locaţii şi să nu fie complet disponibile de-a lungul traseelor, 

determinând o lipsă de continuitate şi de accesibilitate. În cazul separării, adeseori copiii şi familiile nu 

ştiu cui să se adreseze. Atunci când ajung în punctul de oferire a serviciului pentru întregirea 

familiilor, membrii familiilor separate nu au neapărat acces la spaţii dedicate copiilor şi la spaţii sigure 

pentru aşteptarea celorlalţi membri ai familiei sau la informaţii despre serviciile care ar putea fi 

disponibile, inclusiv la informaţii pentru prevenirea traficului sau violenței. În plus, femeile care 

alăptează şi/ sau care au născut recent necesită servicii speciale. Luând în considerare timpul scurt 

(preconizat în prezent) pe care copiii şi familiile îl petrec în anumite zone, este esenţială 

accesibilitatea rapidă la un set minim de servicii şi la informaţii despre asistenţa umanitară. Calitatea 

serviciilor este, de asemenea, afectată de durata scurtă a şederii.         

− Nu toate serviciile disponibile la punctele de trecere, la recepţie şi la cazare sunt la standardele 

adecvate de protecţie a copiilor: Lipsa unor astfel de standarde expune copiii la mai multe riscuri, în 

special în unităţile foarte aglomerate. Diversitatea în ceea ce priveşte oferirea serviciilor poate 

determina situaţii în care aceste servicii specifice lipsesc. De exemplu, este posibil ca unii copii 

separaţi şi neînsoţiţi sau unii copii aflați sub stres să nu primească un prim ajutor psihosocial adecvat.  

Sunt necesare eforturi pentru a ne asigura că serviciile disponibile adresate nevoilor de protecţie a 



copiilor se ridică la anumite standarde, că acestea sunt furnizate de personal instruit şi că informaţiile 

sunt disponibile de-a lungul întregului traseu parcurs de refugiaţi şi în mai multe limbi.   

− În urma lacunelor din procesul de înregistrare şi de triere, copiii care necesită sprijin pot fi trecuţi cu 

vederea şi nu vor primi cele necesare: Din cauza numărului mare de refugiaţi şi migranţi care trec 

frontiera şi a deplasării dinamice a populaţiei, capacitatea autorităţillor naţionale de a înregistra şi a 

tria persoanele nou-venite poate fi depășită.. Ca rezultat, copiii care necesită un anumit sprijin – copiii 

cu dizabilităţi, copiii neînsoţiţi sau separaţi, posibilele victime ale traficului sau ale violenţei – pot fi 

trecuţi cu vederea şi pot să nu primească sprijinul la care au dreptul prin sistemul naţional de 

protecţie a copilului. 

− Risc ridicat de violenţă sexuală şi bazată pe gen (SGBV): fetele, băieţii şi femeile, în special atunci când 

călătoresc singuri, sunt tot mai expuşi diferitelor forme de SGBV, inclusiv traficul din diverse motive şi 

exploatarea sexuală. În crizele anterioare, unele fete, băieţi şi femei au raportat că au trebuit să 

recurgă la acte sexuale pentru a-i plăti pe traficanţi. A fost raportat un nivel crescut de violenţă, 

precum cea intimă sau alte forme de violenţă domestică între membrii familiei. Au fost de asemenea 

raportate cazuri de copii aflaţi în grija altor adulţi decât părinţii (de exemplu „unchi”), ceea ce ar 

putea creşte riscul de violenţă asupra acestora, de exploatare (sexuală) şi de traficare.  

− Separarea familiei: În timpul călătoriei/ trecerii frontierei, refugiaţii pot risca să fie separaţi de familie. 

Mulţi pot fi separaţi în timp ce trec frontierele sau pot fi despărţiţi în timpul transportului de către 

autorităţi. În plus, un număr considerabil de copii pot fi separaţi de părinţi/ tutori înainte de 

începerea călătioriei către/ prin România; aceştia călătoresc în grupuri cu adulţi străini sau cu rude. 

− Risc ridicat pentru copiii neînsoţiţi sau separaţi: În plus faţă de riscurile privind sănătatea şi 

bunăstarea copiilor cauzate de condiţiile periculoase ale călătoriei, copiii neînsoțiți sau separați pot fi 

supuşi unor riscuri mai mari ori suplimentare precum violenţa sau abuzul, separarea pe drum, 

detenţia, stresul psihologic şi traficul. 

 
3. Strategii 

Crearea centrelor Blue Dot în ţările aflate de-a lungul traseului refugiaților va depinde de diferitele 

contexte din ţările respective. Sunt preconizate trei scenarii complementare: 

3.1. Crearea centrelor Blue Dot pentru sprijinul copiilor şi al familiei de-a lungul traseelor anticipate 

ale fluxurilor majore de refugiați – adesea realizată împreună cu municipalităţile locale din 

zonele strategice. 

3.2. Completarea şi adăugarea de spaţii dedicate copiilor sau orice unităţi preexistente locale 

relevante, pentru ca acestea să devină centre Blue Dot complete. În câteva judeţe din România 

deja există spaţii dedicate copiilor, administrate de autorităţile locale sau de ONG-uri. În astfel 

de cazuri, spaţiile existente dedicate copiilor vor fi completate cu funcţii suplimentare, pentru a 

oferi întreg pachetul de servicii Blue Dot, conform celor menţionate mai jos. 

3.3. Punerea la dispoziția autorităților (locale) și a organizațiilor interesate a conceptului Blue Dot, 

pentru ca acestea să creeze centre pe cont propriu, dacă doresc. 

De asemenea, poate fi realizată și o combinaţie a acestor trei abordări. 



4. Răspunsul sugerat 

Pentru a consolida răspunsul la preocupările principale listate anterior, mai multe organizaţii naţionale şi 

internaţionale vor încerca să-şi coordoneze eforturile cu guvernul, pentru realizarea următoarelor 

obiective şi măsuri de intervenţie:  

4.1. Maximizarea coerenţei şi a predictibilităţii serviciilor pentru copiii şi familiile de refugiaţi şi 

migranţi aflaţi pe drum, prin promovarea unui concept comun pentru centrele Blue Dot, inclusiv 

prin acţiuni de implicare. Acestea pot include următoarele activităţi: 

− Promovarea conceptului Blue Dot – centru pentru sprijinul copiilor şi al familiilor la autorităţi 

(locale) şi ONG-uri; 

− Punerea la dispoziția cu autorităţilor (locale) şi a ONG-uri a unui set de standarde 

recomandate pentru înființarea centrelor Blue Dot, inclusiv indicaţiile IASC pentru spaţii 

dedicate copiilor în situaţii de urgenţă, ghidul practic UNICEF pentru crearea de spaţii 

dedicate copiilor, indicaţiile IASC privind sprijinul psihologic şi sănătatea mintală, precum şi 

alte indicaţii şi politici relevante. 

 
4.2. Un pachet minim de servicii va fi standardizat şi pus la dispoziţia familiilor de refugiaţi aflate în 

apropierea/ în spaţiile comune ale centrelor Blue Dot plasate în locaţii strategice selectate 

(punctele de intrare/ ieşire ale frontierei, locurile de înregistrare, unele centre urbane 

strategice), precum şi prin echipe mobile/ de asistenţă, atunci când este relevant. Aceste servicii 

includ servicii speciale pentru anumite grupuri şi nu sunt menite să înlocuiască serviciile oferite 

în general. 

− Convenirea asupra unui set minim de servicii disponibile în centrele Blue Dot. În timp ce 

unele dintre servicii vor fi oferite în centrele Blue Dot, altele vor avea o formă mobilă pentru 

a ajunge la populaţia aflată pe drum; 

− Maparea serviciilor deja disponibile la punctele de trecere cheie, cu trimitere la setul minim 

de servicii identificat şi stabilirea nevoilor şi a sistemului de gestionare a informaţiilor 

pentru a asigura eficienţa serviciilor, precum şi pentru a evita duplicarea acestora. 

Identificarea şi comunicarea golurilor apărute în urma coordonării cu subgrupurile pentru 

protecţie/ protecţia copilului şi cu actorii relevanţi; 

− Identificarea spaţiului fizic disponibil la locaţiile strategice menţionate anterior, de preferat 

în incinta acestora sau în afară, în imediata apropiere a acestora;  

− Realizarea de evaluări continue şi de audituri privind siguranţa şi alte eforturi depuse pentru 

a preveni şi a atenua riscurile asociate cu violenţa bazată pe gen (GBV), conform indicaţiilor 

privind violenţa bazată pe gen (GBV) ale IASC (2015); 

− Crearea unor proceduri standard de operare (SOP) în limba română, pentru a asigura 

coordonarea consecventă şi eficientă privind protecţia copiilor (CP) şi violenţa sexuală şi 

bazată pe gen (SGBV) şi notificarea privind cazurile individuale între serviciile din diferite 

locaţii din ţară şi de peste graniţă (de exemplu, Moldova). Acest lucru include crearea unor 

protocoale privind distribuirea informaţiilor şi confidenţialitatea datelor, un acord privind 

raportul dintre personalul disponibil şi copii, colaborarea cu comunităţile gazdă şi cu 

celelalte sectoare, precum cel al sănătăţii şi al nutriţiei; 

− Contactarea furnizorilor de servicii privind protecţia copilului şi violenţă sexuală şi bazată pe 

gen (SGBV) şi identificarea actorilor relevanţi care pot oferi servicii coordonate de îngrijire şi 

sprijin, în spaţiile sigure identificate; 

 



 

− Asigurarea conexiunii la internet (inclusiv Wi-Fi) în toate zonele de recepţie şi înregistrare, 

precum şi în spaţiile sigure; 

− Stabilirea unor canale pentru schimbul de informaţii între diferitele centre Blue Dot pentru 

sprijinul copiilor şi al familiei din ţară şi între ţări; 

− Consolidarea identificării şi a îndrumării sigure pentru cazurile suspecte de traficare, inclusiv 

acţiunile transfrontaliere necesare şi monitorizarea acestora;  

− Includerea de cutii pentru sugestii în centrele Blue Dot, pentru a primi feeback de la refugiaţi 

şi migranţi şi pentru a îmbunătăţi în timp conceptul; 

− Crearea de formate comune de monitorizare şi raportare şi consolidarea/ împărtăşirea 
rapoartelor; 

− Asigurarea traducerii pentru limbile relevante – ucraineană şi rusă (în cea mai mică măsură). 

 
4.3. Vizibilitatea şi predictibilitatea locaţiilor Blue Dot trebuie să fie asigurată printr-o etichetă unică, 

neutră şi recognoscibilă şi prin informaţii relevante; 

− Crearea şi agrearea cu organizaţiile participante asupra etichetei neutre generale a centrelor 
Blue Dot; 

− Asigurarea că această etichetă este vizibilă în locaţiile Blue Dot şi chiar pe drumul până la 
acestea, prin indicatoare stradale; 

− Informaţii privind centrele Blue Dot şi serviciile disponibile sunt distribuite prin canalele 
necesare, inclusiv pe reţelele de socializare şi în mai multe limbi (română, ucraineană,rusă,), 
pentru a informa în cel mai scurt timp posibil persoanele aflate pe drum, astfel asigurând 
predictibilitate (cu accent special pe reţelele sociale identificate ca fiind accesate de 
persoanele aflate pe drum). Conceperea şi crearea unui material de informare neutru care 
listează serviciile disponibile în toate centrele Blue Dot, afişând diferite locaţii pe o hartă; 

− Organizaţiile participante includ informaţii despre centrele Blue Dot pe toate canalele lor de 
comunicare cu refugiaţii şi migranţii. 

 
5. Paşii spre implementare 

− Partenerii cad de acord asupra conceptului final, inclusiv lista minimă de servicii care ar trebui să fie 

disponibilă, precum şi a punctelor unde pot exista locaţii;   

− Crearea Punctului central pentru coordonarea la locaţiile selectate şi crearea unor termeni de 

referinţă (ToR), pentru a se asigura că partenerii îşi înţeleg responsabilităţile; 

− Maparea serviciilor disponibile şi identificarea partenerilor adecvaţi pentru fiecare locaţie; 

− Partenerii identifică locaţia disponibilă care poate găzdui serviciile şi resursele suplimentare necesare 

(de exemplu, pentru coordonare) şi le alocă în mod corespunzător;  

− Crearea unor modele de proceduri standard de operare (SOP), pentru a susţine implementarea rapidă 

a conceptului; 

− Crearea de indicatoare în zonă, pentru a ghida persoanele către şi în locaţie; 

− Implementarea unui proiect pilot şi colectarea continuă a experienţelor avute, pentru îmbunătăţiri 
ulterioare; 

− Monitorizarea evoluţiei situaţiei şi stabilirea cu partenerii să i) completeze lista de servicii; ii) să mute/ 

să creeze o locaţie nouă de-a lungul traseului urmat de refugiaţi, în funcţie de cum apar necesităţi noi 

sau de cum se schimbă acestea;  

− Crearea altor locaţii, coordonarea mutării cu toţi partenerii relevanţi, precum şi asigurarea vizibilităţii 

prin indicatoare clare cu logoul Blue Dot.



Lista cu indicarea serviciilor minime (cifrele vor fi adăugate cât de repede posibil pe baza nevoilor identificate) 

# Titlu Descriere Disponibilitate 

pentru publicul 

general 

Resurse 

necesare 
Parteneri 

posibili 
Observaţii 

1. Refacerea 

legăturilor cu 

familia 

Servicii care permit menţinerea contactului cu membrii 

familiei, inclusiv oferirea de informaţii cu privire la cel mai 

bun mod de a preveni separarea familiilor. 

    

2. Reunirea 

familiilor 
Reunirea familiei folosind standardele de verificare 

agreate pentru copii neînsoţiţi sau separaţi, inclusiv 

pentru garantarea siguranţei copiilor şi relaţia lor cu 

adulţii cu care călătoresc.  

    

3. Birou pentru 

informare şi 

consiliere 

Biroul oferă informaţii generale, şi identifică şi îndrumă 

persoanele cu nevoi specifice către serviciile specializate 

existente. În plus, va exista un spațiu de informare care va 

oferi informaţii generale privind locaţia şi serviciile 

disponibile în general la locaţie, inclusiv înregistrarea unei 

naşteri. La birou pot exista panouri de informare simple, 

ecrane pentru redare de videoclipuri sau chiar tablete. 

Informaţiile vor fi oferite în rusă (în cea mai mică măsură) şi, 
dacă este posibil, în ucraineană. 

    

4. Spaţii destinate 

copiilor  
Fiecare centru Blue Dot necesită un spaţiu dedicat copiilor, 

care să le permită să se odihnească şi să se joace. Vor exista 

spaţii separate şi intervenţii specifice pentru fetele şi băieţii 

adolescenţi (inclusiv produse nealimentare specifice pentru 
dezvoltarea timpurie a copilului (ECD), precum kit-uri pentru 

bebeluşi, dezvoltarea/ recreerea adolescenţilor, kit-uri de 

igienă). 

    



5. Spaţii dedicate 

mamelor şi 

bebeluşilor/ 

copiilor mici 

Aici femeile pot alăpta şi îşi pot schimba bebeluşii în spaţii 

dedicate şi pot avea acces la apă de băut potrivită pentru 

prepararea mâncării copiilor şi la soluţii de rehidratare 

orală recipiente pentru amestecat. 

    

6. MHPSS (servicii de 

sănătate mintală şi 

sprijin 

psihosocial)/ 

 

Psihologi, asistenți sociali și/sau profesioniști formați de 

organizații ale societății civile pot identifica acei copii - în 

special UASC/ copiii neînsoţiţi sau separaţi - care ar putea 

avea nevoie de sprijin suplimentar şi pot interacţiona cu 

aceştia, şi dacă este relevant, cu părinţii lor, privind modul 

cel mai adecvat de a le oferi sprijin. 

    

7. Consiliere Spaţii private pentru consiliere psihosocială, consiliere 

privind igiena, sănătatea şi nutriţia, precum şi pentru 

consiliere juridică de bază. 

    

8. Servicii de 

îndrumare 

Pentru cazuri de violenţă, diverse afecţiuni sau alte 

circumstanţe (de exemplu, copiii/ persoanele cu 

dizabilităţi) care necesită asistenţă specializată. 

    

9. Prim ajutor 

medical şi 

psihosocial 

Acest lucru reprezintă, de exemplu, acoperirea nevoilor 

medicale imediate, precum răni, dar şi oferirea de 

echipamente de protecţie personale. Triaj pentru COVID-

19, vaccin împotriva rujeolei, a poliomielitei. 

    



10. Spaţii sigure 

pentru dormit 

Spaţii sigure unde persoanele cu nevoi specifice se pot 

odihni pentru scurt timp sau vor fi îndrumate către un 

spaţiu de cazare de urgenţă pentru un termen mai lung. 

    

11. Produse 

nealimentare 

specifice (NFI) 

În funcţie de nevoile evaluate, produse cu 

disponibilitate curentă limitată pentru copii şi femei, 

inclusiv pentru copiii cu dizabilităţi. 

 

    

      


