CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

VASLUI, 21 iulie 2016
Comunicat de presă
DGASPC Vaslui și IPJ Vaslui, parteneriat pentru informare și prevenție
În decursul lunii iulie 2016, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Vaslui și Inspectoratul de Poliție a Județului Vaslui, prin Compartimentul de Analiză și Prevenirea
Criminalității, au derulat 3 sesiuni de informare adresate unui număr de 60 de tineri din sistemul de
protecție specială din județul Vaslui, câte una în fiecare din cele 3 municipii.
Având în vedere specificul grupurilor, tineri ce urmează să părăsească sistemul de protecție
specială în următorii 2 ani, scopul activității l-a constituit conștientizarea tipurilor de infracțiuni ce pot
apărea la locul de muncă (neîndeplinirea cu rea credință a obligațiilor de muncă/neglijență, furtul, și în
forma sa calificată, hărțuirea la locul de muncă, delapidare, purtare abuzivă/abuzul în serviciu,
divulgarea de informații confidențiale/nepublice, gestionarea frauduloasă, infracțiuni de distrugere,
nerespectarea legii anti-fumat la locul de muncă, etc.), riscurile victimale la locul de muncă- modalități
de prevenție și intervenție.
Acțiunea a debutat prin definirea noțiunilor specifice problemelor abordate, axându-se pe
dezbateri cu privire la răspunderea contravențională și penală a minorilor, dar și a persoanelor ce au
dobândit capacitate deplină de exercițiu, pe drepturile și obligațiile copiilor, cu accent pe
dimensiunea infracționalității în care pot fi implicați tinerii, modalitățile de prevenire a victimizării în
sfera traficului de persoane, a consumului și traficului ilicit de droguri. Au fost de asemenea
diseminate prevederile legale referitoare la principalele infracțiuni comise de tineri la nivelul județului
Vaslui, îndemnul specialiștilor către tinerii prezenți fiind acela de a nu se asocia la săvârșirea de
infracțiuni și de a respecta normele legale.
Realizate în mod interactiv, sesiunile au oferit tinerilor oportunitatea de a adresa o serie de
întrebări pe tematica abordată, dar și în afara acesteia, fapt ce a reliefat interesul și deschiderea
grupului în raport cu aspecte ce se înscriu în sfera responsabilității sociale.
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