27-30 Septembrie 2015, București, România
Conferința Europeană Regională ISPCAN pe tema Abuzului și
Neglijării Copilului
Conferințele regionale ale ISPCAN sunt evenimente biennale care au crescut în dimensiune și în
prestigiu de-a lungul deceniilor. Ediția a 14-a a Conferinței Regionale Europene pe tema
Abuzului și Neglijenței Copilului, va avea loc la București și va fi co-organizată de FONPC –
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, cu titlul "În Primul Rând Copiii!
Răspunsuri inter-sectoriale și de colaborare la abuzul, neglijarea și exploatarea copilului", una
dintre cele mai imporante teme ale timpului nostru. ISPCAN, alături de Dr. Maria Roth, director
al Departamentului de Asistență Socială al Universității Babeș – Bolyai din Cluj – Napoca și
președintă a Comiteului local organizat de FONPC vor prezida evenimentul.
Programul evenimentului va oferi o diversitate de activități pre-congres, dar și în cadrul
evenimentului principal care includ multiple instrumente de învățare, un master-class și patru
prelegeri cheie ale unor experți de top ai lumii către o audiență internațională multidisciplinară
de profesioniști. În plus, conferința va fi precedată de un Forum de Consultare și implicare a
tinererilor.
Ne așteptăm ca la acest important eveniment să participe aproximativ 500 – 700 de delegați
dintr-o varietate de discipline incluzând domeniul sănătății, legal, psihologiei, serviciilor sociale
și educației, din rândul autorităților publice centrale și locale și organizații internaționale si
neguvernamentale.
Societatea Inernațională de Prevenție a Abuzului și Neglijării Copilului (ISPCAN) a fost fondată
în 1977 de pionierul Dr. C. Henry Kempe. Este singura organizație inernațională de acest tip care
facilitează o colaborare globală a profesioniștilor din mai multe sectoare pentru îmbunătățirea
prevenirii și intervenției în situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului.
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Misiunea ISPCAN: Să sprijine indivizi și organizații care activează în protecția copilului în
vederea protejării copiilor de neglijare și abuz în întreaga lume.
Obiectivul ISPCAN este prevenirea cruzimii asupra copiilor în fiecare națiune, în orice formă,
încluzând abuzul emotional, sexual, malnutriția și neglijarea, copiii străzii, prostituția în rândul
copiilor și traficul, implicarea copiilor în conflicte armate și război, sau munca în rândul copiilor.
Organizația urmărește să mărească atenția publică asupra violenței asupra copiilor, dezvoltând
strategii pentru prevenirea acestei forme de violență și să promoveze drepturile copilului în
acord cu Convenția ONU penru Drepturile Copilului. De peste 30 de ani, ISPCAN a condus
proiecte în țări care duceau lipsă de resurse, norme culturale și/sau tulburări politice și care au
împiedicat dezoltarea competențelor critice și profesionale, a structurilor de protecție, colectări
de date și servicii care au afectează copiii sau familiile acestora.
Programele includ organizarea de evenimente internaționale; coordonând capacitatea
multianuală și proiecte de training în întreaga lume, consultări pe colectarea de date,
documente de poziție și rezoluții; publicarea de jurnale și rapoarte în domeniu și oferirea și
managerierea serviciilor Web pentru anunțuri, schimb de informații, discuții virtuale și resurse
de formare.

Obiectivele Conferinței
Obiectiv 1:
Creșterea competențelor profesionale
Într-o lume unde schimbările se produc la o
viteză din ce în ce mai crescută ca rezultat
al globalizării, al dezastrelor de mediu,
stresului economic și noilor tehnologii,
copiii sunt din ce în ce mai vulnerabili la
exploatare, neglijare și violență. Este
esential ca profesioniștii cărora le pasă de,
sau interacționează cu tinerii, copiii și
familiile lor, să fie conștienți de aceste
amenințări emergente și schimbătoare și să
țină pasul cu abordările și prevenția de
ultimă oră. Copiii maltratați suferă și pe
termen lung, și pe termen scurt trauma
fizice și psihice ca rezultat al abuzului,
neglijării și exploatării.
Profesioniștii care lucrează cu copii au
nevoie de training în recunoașterea
simptomelor maltratării și răspunsurilor
corespunzătoare
pentru
promovarea
vindecării copilului și a familiei.

Obiectiv 2:
Construirea de echipe multidisciplinare
profesioniste
Abordarea multidisciplinară este cel mai
eficient system de prevenirea și tratare a
abuzului copilului care mărește atenția și
mobilizează comunitatea în vederea
prevenirii și răspunsului adecvat la adresa
abuzului. Lucrul într-o echipă interdisciplinară dezvoltă multiple căi de acces la
protecție și îngrijire pentru copii și familii.
Munca
în
echipă
îmbunătățește
mecanismele comunitare și de răspuns
regional și a sistemelor de protecție a
copilului.
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Obiective care vor fi atinse




Conferința este planificată și conturată astfel încât să construiască capacitate,
competențe profesionale și abilitatea profesioniștilor să răspundă în mod corespunzător
la prevenția și gestionarea adecvată a abuzului copilului, prin creșterea înțelegerii
acestora și prin implicarea în echipe de lucru multidisciplinare.
Conferințele ISPCAN se concentrează pe crearea de parteneriate și pe schimbul de
resurse care să îmbunătățească capacitatea și eficiența profesioniștilor cu privire la
prevenția, identificarea și tratamentul copiilor abuzați, neglijați și exploatați.

Rezultate așteptate





400- 600 de delegați vor participa la conferință și la sesiunile educaționale
75% din participanți vor raporta că acest eveniment i-a ajutat să-și mărească abilitățile
profesionale
75% dintre participanți vor putea să disemineze cunoștițele achiziționate colegilor de la
locul de muncă.
65% dintre participanți vor raporta creșterea înțelegerii aplicării muncii lor în contexte
multidisciplinare

Audiența
Prin participarea la Conferință, veți avea acces direct și vizibilitate în fața a aprox. 600 de
profesioniști din 40 de țări diverse, reprezentând diferite domenii precum medicină, sănătate
mentală (psihologie și psihiatrie), clinic, mediul academic, asistența socială, bunăstarea
copilului, guvern, legal și cercetare.
Cea de-a 14-a Conferință Europeană Regională pe tema Abuzului și Neglijării copilului va fi larg
răspândită către public pe site-uri web ale organizațiilor partenere din protecția inernațională a
copilului, în societăți profesionale medicale și de protecție a copilului și pe site-uri care vizează
acest tip de audiență. Evenimentul continuă a fi promovat pentru cei 1000 de profesioniști
ISPCAN din domeniul sănătății fizice și mentale, cercetători, personal de servicii sociale și
guvern și alți membri multidisiciplinari, cât și pe site-ul ISPCAN și al Conferinței ISPCAN.
Au fost trimise notificări și planificări liderilor, birourilor și directorilor de birouri, care au
diseminat informația către comunitate, dar și personalului regional. Acestea include lideri din
protecția socială locală din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, precum UNICEF, Child Helpline
International, World Health Organization, Child Protection Initiative, Child Rights Information
Network; UNICEF – Europa de Est; Gulf Members for Child Abuse and Neglect; reprezentanți
internaționali Salvați Copiii; și numeroși lideri din cadrul proiectelor comunitare internaționale
de educație și training din Europa, Europa de Est, Orientul Mijlociu, precum și Africa, America
Latină, Asia de Sud-Est, Nordul Americii și Asia.
ISPCAN este cea mai prestigioasă societate de protecție a copilului din lume, iar comitetul de
organizare al conferinței vă invită să vă afișați în fața oficialilor proeminenți din guvern,
cercetătorilor, practicienilor, educatorilor și producătorilor de servicii în domeniu.
3

Vor participa reprezentanți atât din statele cu venit redus, cât și din cele afluente și care
călătoresc în mod regulat.
Prezența dumneavoastră ca sponsor va demonstra sprijinul pe care îl oferiți pentru eforturile
globale de combatere a abuzului, neglijenței și exploatării copilului.

Oprotunități de Sponsorizare
Mai multe variante de oportunități de sponsorizare sunt valabile pentru fiecare buget sau
nevoie de marketing, dacă nu regăsiți în acest pachet forma de sponsorizare pe care o doriți, vă
rugăm să propuneți o altă variantă. Vă rugăm contactați-ne la isabelle.ispcan@fonpc.ro pentru
orice informații legate de sponsorizări.
Gold Sponsor
Cost: €3,000 sau peste
Două înregistrări complementare
Două standuri complementare într-o locație de mare vizibilitate
Reclama dvs. pe o pagină complementară care va fi inclusă în programul Conferinței
Europene din 2015
Recunoaștere specială cu logo alături de semnătura evenimentului
Logo proeminent și link-ul site-ului incluse pe site-ul Conferinței ISPCAN
Recunoaștere specială la evenimentele media și în social media (Facebook & Twitter)
Recunoaștere extinsă în Pogramul Conferinței Europene ISPCAN 2015
Inserția logo-ului pe sacoșa particitanților
Recunoaștere din partea Președintelui ISPCAN la Ceremonia de Deschidere
Silver Sponsor
Cost: €1,500
O înregistrare complementară la conferință
Un stand complementar într-o locație de mare vizibilitate
Reclama dvs. pe o jumătate de pagină complementară care va fi inclusă în programul
Conferinței Europene din 2015
Recunoaștere specială cu logo alături de semnătura evenimentului
Logo proeminent și link-ul website-ului incluse pe site-ul Conferinței ISPCAN
Recunoaștere extinsă în Pogramul Conferinței Europene ISPCAN 2015
Recunoaștere din partea Președintelui ISPCAN la Ceremonia de Deschidere
Bronze Sponsor
Cost: €1,000
O înregistrare complementară la conferință
Un stand complementar într-o locație de mare vizibilitate
Reclama dvs. pe un sfert de pagină complementară care va fi inclusă în programul
Conferinței Europene din 2015
Logo proeminent pe site-ul Conferinței ISPCAN
Recunoaștere în Pogramul Conferinței Europene ISPCAN 2015Sponsor Eveniment Social
Cost: €800
Recunoștere specială alături de semnătura evenimentului
Recunoaștere în Pogramul Conferinței Europene ISPCAN 2015
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Logo proeminent și link-ul website-ului incluse pe site-ul Conferinței ISPCAN
Recunoaștere specială în cadrul unui eveniment social
Intrare la evenimentul social
Item Sponsorship
Cost: €500
Vă invităm să luați în considerare și următoarele materiale cu care puteți contribui:
 Legitimații pentru delegați
 Sacoșe pentru delegați
 Stick-uri
 Pauză/e de cafea
 Semne de direcționare
 Prânzul pentru delegați
Toți sponsorii materialelor recunoaștere în Conferinței Europene din 2015 și pe site-ul
Conferinței.

Oportunități de Promovare
Spațiul pentru publicitate în broșura conferinței pe care fiecare delegate o va primi, este limitat.
Va fi folosit pe parcursul conferinței pentru a asigura vizibilitatea. Toată publicitatea va fi color.
 Pagină întreagă în mape
€ 500
 Jumătate de pagină în mape € 250
 Un sfert de pagină în mape € 125
 O optime de pagină în mape € 60
Inserare în sacoșa delegatului
€250
Această oportunitate vă oferă spațiu pentru poziționarea unui material în sacoșele
participanților care vor fi primite de către toți delegații

Oportunități pentru Expozant
Vor fi organizate expoziții în sala principal une vor avea loc toate pauzele de dimineață și de
după-amiază. Delegații vor trece prin această zonă în mod regulat în drumul din sala de
conferințe principală spre sesiunile separate și în timpul pauzei de cafea/ceai, asigurând
expunere maxima către toți delegații conferinței.
Fiecare stand expus include o masă cu draperii, 2 scaune și semnătura. Expozanții or primi o
legitimație de expozant care le va permite să intre în zona de expoziție și în pauze, dar nu la
conferințe sau evenimentele de prânz.
Non-Profit:
€250
Profit:
€500
Pentru a securiza sponsorizarea, vă rugăm completați acordul de parteneriat și trimite-ți-l la:
FONPC - isabelle.ispcan@fonpc.ro
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Vă

invităm

să

aflați

mai

multe

despre

ISPCAN

vizitându-ne

la

pagina:

http://www.ispcan.org/event/Romania15.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la isabelle.ispcan@fonpc.ro
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