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Organizaţia Salvaţi Copiii a încheiat un acord de parteneriat cu
Adevărul Holding şi ING Asigurări de Viaţă
pentru a renova şi reabilita o serie de unităţi de învăţământ din
Dorohoi

Bucureşti, 17 august 2010: Organizaţia Salvaţi Copiii anunţă semnarea unui acord de
parteneriat cu Adevărul Holding şi ING Asigurări de Viaţă. Parteneriatul face parte din
strategia campaniei de strângere de fonduri pentru sprijinirea copiilor sever afectaţi de
inundaţiile devastatoare din nordul Moldovei - „Ajută apele să se retragă şi din ochii
lor”.
În urma inundaţiilor severe din oraşul Dorohoi de la sfârşitul lunii iunie, la Şcoala Nr. 1
şi la Grădiniţa Nr. 10 nu se mai pot ţine cursuri din pricina acoperişurilor avariate şi a
infiltraţilor de apă din sălile de curs. Peste 400 de elevi şi preşcolari înscrişi la aceste
unităţi de învăţământ au nevoie de sprijin pentru a putea începe cursurile la 14
septembrie.
Astfel, în cadrul campaniei „Ajută apele să se retragă şi din ochii lor”, organizaţia
Salvaţi Copiii a dezvoltat un acord de parteneriat cu ING Asigurări de Viaţă si Adevarul
Holding, prin care cei trei parteneri sunt implicati în renovarea şi reabilitarea Şcolii Nr.
1 şi a Grădiniţei Nr. 10 din Dorohoi, asigurând finanţarea şi comunicarea programului
în cadrul organizaţiilor pe care le reprezintă şi mass-media.
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Totodată, Adevărul Holding şi ING Asigurări de Viaţă susţin activ campania de
reconstruire a unităţilor şcolare şi de sprijinire a elevilor grav afectaţi de inundaţii, prin
donaţii de carte şi prin implicarea angajaţilor, în regim de voluntariat.
„Prin acest parteneriat, Salvaţi Copiii România îşi propune să continue compania de
strângere de fonduri necesară pentru reabilitarea şcolilor din zonele afectate de
inundaţii. Copiii sunt prioritatea noastră. Aceşti copii au văzut cum casele lor sunt
distruse de ape, iar reconstrucţia caselor este greoaie. De aceea este importantă
reabilitarea rapidă a şcolilor pentru a oferi stabilitate şi siguranţă copiilor, dar şi pentru a
reduce abandonul şcolar din aceste zone” spune Gabriela Alexandrescu, Preşedinte
Executiv Salvaţi Copiii România.
„Adevărul Holding va relata pas cu pas reconstrucţia şcolii din nordul ţării şi felul în
care o întreagă comunitate locală va beneficia de această acţiune. Angajaţi ai Adevărul
Holding vor contribui voluntar la acţiunile de pregătire a şcolii şi grădiniţei din Dorohoi
unde sute de copii ar trebui să înceapă cursurile în această toamnă. Familiile elevilor
care au rămas fără şcoală şi-au pierdut în timpul inundaţiilor din vară şi locuinţele,
bunurile personale, rechizitele şi cărţile. Prin campania „Adevărul sprijină Educaţia”
compania va dona bibliotecii şcolii din Dorohoi 2000 de cărţi din colecţiile de succes
„Adevărul”, anunţă Bianca Toma, redactor şef adjunct „Adevărul”.
„Pentru noi este important ca, prin programele de responsabilitate socială pe care le
dezvoltăm, să oferim cât mai multor copii posibilitatea de a avea acces la educaţie. Ne-a
impresionat suferinţa copiilor din nordul Moldovei care au rămas fără case şi instituţii
de învăţământ funcţionale, dar în egală măsură ne-a bucurat parteneriatul încheiat cu
Salvaţi Copiii România şi Adevărul Holding pentru reabilitarea şcolii şi a grădiniţei din
Dorohoi. Haideţi să ajutăm şi prin implicarea fiecăruia dintre noi, ca apele să se retragă
şi din ochii acestor copii!” a declarat Cornelia Coman, Director General ING
Asigurări de Viaţă.

Salvaţi Copiii România continuă campania de sprijin acordat copiilor sinistraţi din
zonele afectate de inundaţii, care necesită recuperare psihologică, precum şi refacerea
unităţilor de învăţământ afectate, făcând un apel la solidaritate şi implicare socială.

Donaţiile se pot face:
- online - www.salvaticopiii.ro/romania/donati
- în contul deschis de Salvaţi Copiii România la:
BCR RO62RNCB0071011434790032

Notă pentru redactori:
"Ajută apele să se retragă şi din ochii lor!" este campania de strângere de fonduri a
Salvaţi Copiii România prin care sunt ajutaţi copiii afectaţi de inundaţiile severe din
Moldova, de la sfârşitul lunii iunie a.c, care necesită recuperare psihologică, precum şi
refacerea unităţilor de învăţământ. Organizaţia Salvaţi Copiii România a acordat
ajutoare de urgenţă în Zamostea, Dorneşti, Voivodeasa, Suceviţa şi Dărmăneşti –
judeţul Suceava, Hilişeu şi Dorohoi – judeţul Botoşani, pentru 936 de copii. Asistenţii
sociali ai organizaţiei au identificat peste 160 de copii aflaţi în situaţie de risc, care au
fost nevoiţi să se adăpostească în bărăci sau în case avariate. Pentru fiecare dintre ei,
Salvaţi Copiii România a constituit un grup de solidaritate, astfel încât toţi cei 160 de
copii au fost incluşi în taberele şcolare de la Muncel, Iaşi sau de la Eforie Sud. Echipele
organizaţiei au continuat eforturile de întrajutorare a copiilor prin demararea de
activităţi educative şi de consiliere psihologică. Astfel, la începutul lunii august au fost
deschise porţile Școlii de varǎ din Dorohoi, unde participă peste 150 de copii cu vârste
cuprinse între 8 – 14 ani, care provin din familiile afectate în urma inundaţiilor.
Din evaluările psiho-medicale ale specialiştilor Salvaţi Copiii România a rezultat că atât
adulţii, cât şi copiii suferă de grave afecţiuni medicale şi psihologice. Totodată, datorită
faptului că mulţi copii provin din familii extrem de sărace, există pericolul abandonului
şcolar. Compania "Ajută apele să se retragă şi din ochii lor!" continuă prin strângerea de
fonduri necesare reabilitării unităţilor de învăţământ afectate, precum şi prin
identificarea şi susţinerea copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar.
Salvaţi Copiii România promovează de 20 ani drepturile copilului, în acord cu
principiile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.
În această perioadă 500.000 de copii au fost incluşi în programe educative, de protecţie
şi asistenţă medico-socială, de stimulare a participării lor în acţiuni de promovare şi
recunoaştere a drepturilor lor. Este membră a Save the Children International, cea mai
mare organizaţie independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor, ce
cuprinde 29 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări. Salvaţi Copiii

România este implicată în diferite proiecte de
educaţie, protecţie socială şi advocacy pentru
copiii din familii sărace, copiii victimă a violenţei, copiii victime ale exploatării prin
muncă, copiii străzii, copiii refugiaţi, copiii din comunităţile dezavantajate, copiii cu
dizabilităţi etc., lucrând cu copiii şi familiile acestora pentru îmbunătăţirea vieţii lor de
zi cu zi şi crearea unor planuri de viitor. Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală
pentru a obţine din partea organismelor guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma
cărora să beneficieze toţi copiii. Este asociaţie de utilitate publică. Pentru mai multe
informaţii despre programele Salvati Copiii vizitaţi www.salvaticopiii.ro
Adevărul Holding este unul dintre cele mai importante trusturi de presă din
România. În portofoliul companiei se regăsesc: „Adevărul”, ziarul quality numărul 1 în
România, „Adevărul de Seară”, cotidian distribuit gratuit în 58 de oraşe ale tarii (38 de
ediţii locale), „Click!”, tabloidul numărul 1 în România, revistele „Click! pentru femei”,
„Click! Poftă bună!” şi „Click! Sănătate”, publicaţiile culturale „Dilema veche” şi
„Dilemateca”, „Foreign Policy România”, revistele „Historia”, „Tango” „Forbes
România”, catalogul „Forbes România 500 Miliardari” şi revista de celebrităţi „OK!”.
Adevărul Holding este prezent şi pe piaţa internaţională, ca publisher al cotidianului
ucrainean „Blik” (şi al „Blik Sănătate”, „Blik pentru femei” şi „Blik Poftă bună!”), din
Kiev. Divizia internaţională a grupului mai cuprinde redacţii în Spania şi Italia,
înfiinţate în 2007. Casa de editură a holdingului Adevărul a lansat colecţiile: „Carte de
lux Adevărul”, „100 de cărţi pe care trebuie să le ai în bibliotecă”, „Disney Clasic”,
„Pictori de geniu”, „Prima mea Enciclopedie”, „Jules Verne”, ghidurile turistice
National Geographic, revista “Rahan” şi seria „Marile Muzee ale lumii”.
ING Asigurări de Viaţă este prezenta pe piata romaneasca a asigurarilor inca din 1997
si ocupa primul loc in randul asiguratorilor de viata, cu peste 30% cota de piata.
Incepand din decembrie 2009, prin divizia sa de Responsabilitate Sociala, ING
Asigurari de Viata se implica in programe de educatie financiara, programe pentru
protectia mediului, dezvoltand in acelasi timp proiecte ce asigura accesul la educatie al
copiilor cu situatie financiara dificila precum si al tinerilor talentati.
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