Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC), împreună cu Societatea
Internațională pentru Prevenirea Abuzului şi Neglijării Copilului (ISPCAN) organizează a 14-a
Conferință Regională Europeană ISPCAN care va avea loc la București, în perioada 27-30
septembrie 2015. Tema abordată în acest an va fi "În Primul Rând Copiii! Răspunsuri intersectoriale și de colaborare la abuzul, neglijarea și exploatarea copilului", una dintre problemele
cele mai relevante ale timpului nostru. Conferințele regionale ISPCAN sunt evenimente bienale
care au crescut în dimensiune și prestigiu de peste treizeci de ani.
Programul evenimentului va oferi o diversitate de actracții pre-congres, iar în cadrul
evenimentului principal vor fi prezentate instrumente de învățare multiple, un master-class de
o zi și patru prelegeri ale experților de top la nivel mondial pentru o audiență internațională de
profesioniști multidisciplinari (vor fi prezenți 400 de participanți). În plus, conferinta va cuprinde
o pre-conferință de Consultări de Tineret și Forum de Abilitare.
Pentru înregistrare la conferința din București ISPCAN, vă rugăm să accesați acest link:
https://forms.ralcom.ro/v2/www/index.html/mainpage%7CdisplayFormPage/formID_252/setL
anguage_EN/.
Scopul ISPCAN este prevenirea abuzului asupra copiilor în fiecare țară, în orice formă, inclusiv
abuzul fizic și emoțional, abuzul sexual, malnutriția și neglijarea, copiii străzii, prostituția copiilor
și traficul de copii, implicarea copiilor în conflictele armate și război și munca în rândul copiilor.
Organizația se angajează să crească gradul de constientizare publică a violenței asupra copiilor,
dezvoltarea de strategii pentru a preveni astfel de violențe, precum și promovarea drepturilor
copiilor în acord cu Convenția ONU pentru Drepturile Copilului.
Comunitatea ISPCAN este compusă din profesioniști și organizații din toată lumea care lucrează
în toate domeniile ce țin de abuzul și neglijarea copilului. Este un proces zilnic de a aduce
laolaltă profesioniști și studenți pentru a se interconecta și a lucra împreună la nivel global și
local.
A avea o comunitate în creștere ajută la schimbul de resurse, și oportunități de învățare
deopotrivă pentru statele dezvoltate cât și pentru cele în curs de dezvoltare. Participarea la
această conferință vă oferă și calitatea de membru al rețelei profesionale ISPCAN.
Conferința ISPCAN urmează a fi acreditată de către Colegiul Psihologilor și Colegiul
Asistenților Sociali.

