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Mihaela Olaru, Preşedinte Asociaţia Viaţa fără violenţă: ”Mulţumim pe această cale tuturor 

partenerilor noştri, celor care s-au implicat activ, celor care au acceptat să ne fie voluntari, celor care au înţeles 

că tinerii noştri trebuie să fie educaţi pentru viaţă. În realitate, atunci când copiii cresc, părinţii vin din ce în ce 

mai puţin la şcoală, profesorii au din ce în ce mai puţin timp de sfaturi, iar elevii sunt din ce în ce mai puţin 

dispuşi să-i asculte. Alternativa noastră este proiectul Viaţa fără violenţă!” 

 

VIAŢA FĂRĂ VIOLENŢĂ 

PROIECT PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN INSTITUŢIILE DE INVĂŢĂMÂNT DIN 

ROMÂNIA 

 

Acest proiect este un mesaj către toate instituţiile care aplică legea, către toţi specialiştii sau cetăţenii 

ce pot sprijini demersurile făcute pentru siguranţa copiilor noştri.  

Proiectul „Viaţa fără Violenţă” are ca obiectiv elaborarea şi adoptarea unei strategii de prevenire  şi 

combatere a violenţei în şcoli la nivel naţional.  

Fenomenul violenţei în şcoli este o realitate ce nu poate fi neglijată, dar care este foarte greu de 

combătut. În şcoli nu există materia de curs ,,Educaţie Juridică” şi de aceea elevii nu cunosc limitele 

de unde acţiunile lor devin infracţiuni. 

Proiectul este susţinut de Administraţia Prezidenţială şi de către Ministerul Educaţiei, Ministerul 

Tineretului şi Sportului. 

 

Proiectul este susţinut de Administraţia Prezidenţială şi beneficiază de sprijinul Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Justiţiei, Ministerului Tineretului şi Sportului, Inspectoratului Şcolar 

al Municipiului Bucureşti, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor – ANP, Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru 

Copii şi Tineret „PROEDUS” - PMB, Bibliotecii Naţionale a României, Primăriei Municipiului Braşov, 

Avocatului Poporului, Tribunalului Bucureşti, Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 

Bucureşti, Baroului Bucureşti, Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii - IGPR, Brigăzii 

Rutiere de Poliţie a Municipiului Bucureşti, D.G.A.S.P.C. - Primăria Sectorului 6, Colegiului Naţional 

„Matei Basarab”, Calea Europeană, Avocatura.com, mass media şi partenerii locali. 

 



 

Scurtă prezentare a proiectului 

,,Viaţa fără Violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli” 

Despre fenomenul violenţei în şcoli se vorbeşte de ani buni. La întrebarea ,,Care sunt factorii ce ar 

trebui să prevină incidentele violente?”, aproape în unanimitate răspunsul este: ,,părinţii, elevii, 

cadrele didactice şi poliţiştii”. Uşor de spus, dar uneori greu de pus în practică pentru că, atunci când 

copiii cresc, părinţii vin din ce în ce mai puţin la şcoală, profesorii au din ce în ce mai puţin timp de 

sfaturi şi de educaţie pentru viaţă, iar elevii sunt din ce în ce mai puţin dispuşi să-i asculte. În şcoli nu 

există ,,Educaţie Juridică’’, ca materie de curs, iar Codul Penal tocmai ce s-a schimbat, astfel încât nici 

adulţii nu cunosc mare lucru, cu atât mai puţin copiii. Varianta simplă ar fi să-i lăsăm să se lovească 

singuri cu capul de pragul de sus, însă nimeni nu doreşte acest lucru. 

Alternativa noastră se intitulează Viaţa fără Violenţă şi este un mesaj către toate instituţiile care 

aplică legea, către toţi specialiştii sau cetăţenii ce pot da o mână de ajutor pentru siguranţa copiilor. 

Proiectul „Viaţa fără Violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli” a început în anul 

şcolar 2013-2014 - ediţia I-a, printr-un proiect pilot, acesta derulându-se în 6 unităţi de învăţământ 

din Bucureşti (câte o unitate de învăţământ din fiecare sector) şi a avut ca obiectiv elaborarea şi 

adoptarea unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli la nivel naţional, scopul final 

fiind acela de a elabora şi introduce în programa şcolară manualul de educaţia juridică, extrem de 

necesar şi util în formarea tinerei generaţii.   

Fenomenul violenţei în şcoli este o realitate ce nu poate fi neglijată, dar care este foarte greu de 

combătut. Lipsa în şcoli a materiei de curs ,,Educaţie Juridică” prin intermediul căreia elevii să 

cunoască limitele de unde acţiunile lor devin infracţiuni şi faptul că ei răspund penal începând cu 

vârsta de 14 ani conduc la consecinţe deosebit de grave şi neasumate. Asociaţia noastră îşi propune 

ca rolul acestor activităţi să fie unul de prevenire, de diminuare a evenimentelor violente din şcoli dar 

şi de responsabilizare a tinerilor. 

Proiectul ,,Viaţa fără Violenţă” în ediţia a II-a 2014-2015 s-a derulat în 20 de unităţi de învăţământ, 

12 din Municipiul Bucureşti (câte două unităţi de învăţământ din fiecare sector) şi alte 8 din 

judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova şi Braşov (câte două unităţi de învăţământ din fiecare judeţ) 

urmărind o structură elaborată de informare, proiectul derulându-se timp de o săptămână în 

fiecare şcoală. 

Proiectul presupune organizarea unor evenimente în cadrul acestor instituţii şcolare, realizandu-se 

astfel interacţiunea directă între elevi şi reprezentanţi ai sistemului juridic: avocat, procuror, 

judecător, poliţist, psiholog şi criminolog. 

 

 



Proiectul „Viaţa fără Violenţă” în ediţia a III-a 2015-2016 sa desfăşfăşurat în 3 etape: 

•  “Informare directă” – activităţi realizate de reprezentanţii sistemului juridic, cu grupul tinta 

format din 60 de elevi de clasa a IX-a, parinţii acestora şi cadrele didactice; 

• “Acumulare şi dezvoltare” – desfăşurarea unei campanii de prevenire susţinută de către elevi, 

sub supravegherea specialiştilor în comunicare ai Asociaţiei; 

•  “Evaluare şi recunoaştere” – jurizarea campaniilor desfăşurate şi organizarea unui eveniment 

de premiere a celor mai bune campanii dezvoltate de către elevi.  

 

Proiectul „Viaţa fără Violenţă” în ediţia a IV-a 2016-2017 sa desfăşfăşurat în fiecare unitate de 

învăţământ urmărind o structură elaborată de informare: 

• prezentarea proiectului şi mai ales prezentarea sistemului juridic din România; 

• violenţa în şcoală; 

• violenţa pe stradă şi violenţa în familie; 

• mijloace de prevenire şi combatere a violenţei pe termen lung; 

• întâlnire cu părinţii; 

• întâlnire cu profesorii. 

 

Proiectul „Viaţa fără Violenţă” în ediţia a V-a 2017-2018 se va desfăşura în unităţi de învăţământ 

din Municipiul Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Vâlcea, Braşov şi Cluj, desfăşurând activităţi de 

prevenire şi combatere a violenţei în fiecare unitate de învăţământ, urmărind o structură elaborată 

de informare şi conştientizare: 

• prezentarea proiectului şi mai ales prezentarea sistemului juridic din România; 

• violenţa în şcoală; 

• violenţa pe stradă şi violenţa în familie; 

• mijloace de prevenire şi combatere a violenţei pe termen lung; 

• întâlnire cu părinţii; 

• întâlnire cu profesorii. 

 



 

Pe durata desfăşurării proiectului, avem în vedere mai multe obiective, cum ar fi: 

•  informarea elevilor asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au ca membri în societate; 

•  comunicarea unor serii de exemple concrete prin care se poate evita violenţa sau prin care se 

pot rezolva situaţiile conflictuale; 

•  modificarea comportamentului elevilor prin prisma violenţei existente în şcoli; 

•  comunicarea unor soluţii de abordare a situaţiilor de violenţă în societate sau în familie; 

•  transmiterea unor cunoştinţe şi metode de comunicare în rândul elevilor, cunoştinţe ce vor 

sta la baza conceperii şi derulării campaniilor de prevenire şi combatere a violenţei; 

•  implicarea activă a elevilor prin responsabilizarea lor în problema violenţei în şcoli. 

 

 

În anul 2016, Asociaţia Viaţa Fără Violenţă a încheiat un Protocol de colaborare cu Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, care este valabil şi în prezent şi care a fost prelungit prin acte 

adiţionale. 
 

Protocolul încheiat intre cele doua părţi are ca scop asigurarea cadrului de colaborare, în vederea 

organizării şi desfăşurării unor activităţi comune, care vizează delicvenţa juvenilă şi infracționalitatea 

în rândul adulților, ambele afectând conviețuirea socială, familia, liniștea şi siguranța cetăţeanului. 
 

Cu ajutorul agenților și ofițerilor din penitenciare, al colaboratorilor, inițiem, sprijinim și ne implicăm 

în acțiuni de prevenire a infracționalității, atât în rândul persoanelor custodiate, dar și în societate. 

Fiecare dintre noi putem preveni săvârșirea de infracțiuni sau de noi infracțiuni, ajutându-i pe cei din 

apropiere să înțeleagă consecințele comiterii unor ilegalități, faptul că pot pierde oamenii dragi, locul 

de muncă, traiul de care se bucură în prezent, dar cel mai important lucru, LIBERTATEA de a face 

ORICE este legal dincolo de gratii. 
 

Un astfel de demers este cel desfășurat în baza protocolului încheiat de ANP cu Asociația Viață fără 

violență, în luna iunie 2016 și în baza căruia s-au realizat vizite în instituțiile de învățământ din 

București la care au participat reprezentanți ai celor două instituții și au discutat cu tinerii despre 

efectele nocive ale infracționalității, consecințele unei condamnări, dar și despre posibilitățile de 

reintegrare ale persoanelor custodiate. 
 

De asemenea, în cadrul acestui proiect, Penitenciarele București-Rahova și București-Jilava au fost 

gazde pentru liceenii din capitală care au avut ocazia de a împărtăși impresii și experiențe cu deținuții 

din aceste locuri de deținere. 

 

https://www.facebook.com/viata.faraviolenta.7


Mai jos vă prezentăm câteva imagini din penitenciar în timpul desfăşurării proiectului Viaţa fără 

Violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli. 

                       

 
În data de 12 aprilie 2017, în premieră în România, a avut loc o acțiune civică în Biserica Oborul 

Vechi, unde au participat elevii Colegiului Economic A. D. Xenopol și părintele Ciprian Tudor. 
 

Am discutat în cadrul proiectului Viaţa fără Violenţă, o temă importantă și necesară, şi anume 

educaţia juridică a tinerilor, cu un titlu sugestiv : „Unde-i lege, nu-i tocmeală!”. 
 

Acest eveniment desfăşurat în săptămâna patimilor Mântuitorului nostru Isus Cristos, într-un 

moment atât de important pentru ortodoxie, şi care a primit binecuvântarea Preafericitului Părinte 

Patriarh Daniel, sa desfășurat în Biserica „Sfinții Părinți Ioachim și Ana – Oborul Vechi”. 
 

Acest lăcaş vechi de cult, este un loc cu o poveste aparte, cu vestigii vechi de peste 300 de ani, unde 

cuprinşi de emoţie am discutat cu o deosebită plăcere, despre importanta educației religioase și 

respectarea legii. 
 

La baza derulării acestei activităţi, stă adresa Nr. 3.128/10.03.2017, prin intermediul căreia a fost 

comunicat Preacucernicului Preot Paroh Ciprian Georgian Tudor, parohia Oborul Vechi, că 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, prin Înalta rezoluţie nr. 3.041/2017, a decis: 

„Acordarea Înaltei binecuvântări Parohiei Oborul Vechi, Protoeria Sector II Capitală, în vederea 

organizării evenimentului cultural-educativ „Unde-i lege, nu-i tocmeală!”, în colaborare cu profesorii 

de Religie ai Liceului A.D. Xenopol şi cu Asociaţia Viaţa fără Violenţă, reprezentată de doamna avocat 

Mihaela Olaru.” 
 

Mai jos vă prezentăm câteva imagini din biserică în timpul desfăşurării proiectului Viaţa fără 

Violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli. 

                       



Mai jos vă prezentăm câteva imagini din licee în timpul desfăşurării proiectului Viaţa fără Violenţă 

privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli. 

 

                       

Colegiul Naţional „Matei Basarab” 

                       

                                                        Colegiul Național „Ion Creangă” 

                         

Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja” 

 

     



Colegiul Naţional „George Coşbuc” 

 

                                         
 

Colegiul Naţional „Grigore Moisil” 

               

Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă” 


