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PROTECȚIA COPIILOR ȘI A TINERILOR 
 
 Federația Română de Fotbal oferă garanția că tinerii și copiii 
beneficiază de politici speciale de siguranță și protecție în timp ce practică 
fotbalul și că drepturile copiilor sunt respectate în orice context sportiv în 
România. 
 Clubul Sportiv Municipal Cetatea Turnu Măgurele și-a propus 
protecția copiilor și a tinerilor prin asigurarea unui „mediu sigur pentru copii” 
în sport (Keeping children safe in sports). Aceasta înseamnă a preveni 
orice formă prin care copilul poate fi afectat negativ - emoțional, verbal sau 
fizic - în cadrul spațiilor în care se antrenează sau face sport recreațional 
sau de performanță. 
 În fiecare an, mulți copii și tineri aleg să se alăture clubului sportiv 
CSM Cetatea Turnu Măgurele. Participarea la aceste activități promovează 
dezvoltarea sănătoasă a copilului și a tinerilor. Cu toate acestea, clubul 
nostru este conștient de faptul că activitățile sportive și recreative pot 
prezenta riscuri și pericole pentru copii și tineri. 
 Copiii trebuie să fie protejați de orice formă de violență și exploatare 
care poate apărea în contextul activităților sportive. Iar situațiile pot fi 
numeroase: fie că personalul comunică intimidant cu copiii, fie că un spațiu 
neadecvat oferă acces nedorit la intimitatea copiilor sau antrenamentul 
depășește anumite limite fizice și psihologice nedorite. 
 Fotbalul este o activitate minunată pentru copii și tineri, dar din 
păcate este și un context în care pot apărea mai multe tipuri de riscuri 
pentru ei (pentru că relația antrenor-copil/ tânăr e una de putere, pentru că 
stau în preajma mai multor adulți, pentru că se expun judecăților și privirilor 
multor persoane etc). 
 Copiii și părinții trebuie să știe că sunt esențiali în menținerea unui 
mediu sigur pentru ei în sport, că trebuie să fie la curent cu procedurile de 
safeguarding existente în clubul sportiv, să știe că există o persoană 
resursă căreia i se pot adresa dacă simt nevoia, să știe că au multe 
drepturi cât și responsabilități și mai ales că un mediu sigur nu poate fi 
creat decât cu implicarea tuturor. 
 La nivelul CSM Cetatea Turnu Măgurele desfășurăm următoarele 
activități: 
 - Punem la dispoziție la baza de antrenament condiții optime prin 
care se asigură intimitatea copiilor și a tinerilor. 
 - Este desemnată o persoană cu care copiii și tinerii pot vorbi în 
deplină siguranță și confidențialitate. Aceasta este Directorul clubului, care 
este pregătit să discute cu copiii și tinerii din cadrul grupelor de copii și 
juniori pentru a-i ajuta pe aceștia să înțeleagă cum apare violența, ce forme 
variate poate lua și care sunt drepturile lor. 
 - Mobilizăm autoritățile administrației publice locale și comunitatea 
locală pentru a preveni situațiile riscante și lucrăm, dacă este cazul, cu 



profesorii, asistenții sociali și alți profesioniști din domeniu pentru a proteja 
copiii și tinerii. 
 - Asigurăm accesul copiilor și tinerilor la internet astfel încât aceștia 
să poată consulta „Ghidul de bune practici pentru siguranța copiilor în 
sport” (un instrument util pentru profesioniști, dar și pentru părinți). Acesta 
poate fi găsit pe www.tdh.ro (momentan varianta în engleză).  
 - Ne dorim să creștem reziliența copiilor și tinerilor care să îi ajute să 
gestioneze dificultățile și provocările cu care cei mici se confruntă astfel 
încât să participe la luarea de decizii care îi privesc și să devină mai 
încrezători în abilitățile lor de a le gestiona și mai târziu în viață. 
 - Sprijinim prin integrarea în grupele de copii și juniori a unor posibili 
copii și tinerii dornici de a practica fotbalul, care au statutul de imigrant sau 
sunt refugiați împreună cu familiile lor în Turnu Măgurele. 
  
 Mesajul clubului nostru este: 
„TOȚI COPII AU DREPTUL SĂ JOACE FOTBAL – E ATÂT DE SIMPLU” 
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Postare pe Facebook, pagina grupului CETATEA TURNU MĂGURELE, 
în data de 10.02.2023, ora 20:11. 
 
Comunicat din partea CSM Cetatea Turnu Măgurele 
Federația Română de Fotbal oferă garanția că tinerii și copiii beneficiază 
de politici speciale de siguranță și protecție în timp ce practică fotbalul și că 
drepturile copiilor sunt respectate în orice context sportiv în România. 
La nivelul CSM Cetatea Turnu Măgurele desfășurăm următoarele activități: 
- Punem la dispoziție la baza de antrenament condiții optime prin care se 
asigură intimitatea copiilor și a tinerilor. 
- Este desemnată o persoană cu care copiii și tinerii pot vorbi în deplină 
siguranță și confidențialitate. Persoana desemnată de club este pregătită 
să discute cu copiii și tinerii din cadrul grupelor de copii și juniori pentru a-i 
ajuta pe aceștia să înțeleagă cum apare violența, ce forme variate poate 
lua și care sunt drepturile lor. 
- Mobilizăm autoritățile administrației publice locale și comunitatea locală 
pentru a preveni situațiile riscante și lucrăm, dacă este cazul, cu profesorii, 
asistenții sociali și alți profesioniști din domeniu pentru a proteja copiii și 
tinerii. 
- Asigurăm accesul copiilor și tinerilor la internet astfel încât aceștia să 
poată consulta „Ghidul de bune practici pentru siguranța copiilor în sport” 
(un instrument util pentru profesioniști, dar și pentru părinți). Acesta poate fi 
găsit pe www.tdh.ro (momentan varianta în engleză).  
- Ne dorim să creștem reziliența copiilor și tinerilor care să îi ajute să 
gestioneze dificultățile și provocările cu care cei mici se confruntă astfel 
încât să participe la luarea de decizii care îi privesc și să devină mai 
încrezători în abilitățile lor de a le gestiona și mai târziu în viață. 
- Sprijinim copiii și tinerii dornici de a practica fotbalul, care au statutul de 
imigrant sau sunt refugiați împreună cu familiile lor în Turnu Măgurele, prin 
integrarea lor în grupele de copii și juniori ale clubului nostru. 
Mesajul clubului nostru este: 
„TOȚI COPII AU DREPTUL SĂ JOACE FOTBAL – E ATÂT DE SIMPLU” 
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