Responsabilitatea socială – o investiţie sigură
Câţi bani au investit companiile în 2011 în programele sociale Salvaţi Copiii
Bucureşti, 29 noiembrie 2011: Educaţia este paşaportul social al unui copil. Privat de
educaţie, copilul va rămâne la marginea societăţii, pe care nu o va putea înţelege niciodată.
Un copil fără şcoală reprezintă o dramă individuală. 362.062 de copii care nu şi-au găsit locul
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în sistemul de învăţământ, deşi aveau vârsta corespunzătoare (3-17 ani) , reprezintă o dramă
socială. Dintre aceştia, 99.066 sunt copii care ar fi trebuit integraţi învăţământului primar sau
gimnazial, cu vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani. Potrivit ultimelor date transmise de Eurostat,
ţara noastră ocupă primul loc din Europa în ceea ce priveşte procentul copiilor care trăiesc la
limita subzistenţei - unul din trei copii din România (33%) trăieşte sub limita sărăciei.
Este ceea ce au înţeles companiile private care au continuat să sprijine programele sociale
ale Salvaţi Copiii în anul 2011. Pentru că atunci când vorbim despre necesitatea educaţiei de
bază a fiecărui copil vorbim, de fapt, despre gradul de sănătate şi despre maturitatea unei
societăţi. Copiii fără şcoală rămân marginali. Ei nu se vor putea dezvolta nici emoţional, nici
social. Nu vor avea instrumente pentru a se integra pe piaţa muncii şi vor avea nevoie, astfel,
de asistenţă socială continuă din partea statului. Marea miză a recesiunii economice pe care
şi România o traversează este aceea de a identifica soluţii pentru a face faţă oricărei viitoare
crize financiare. Una dintre soluţii este aceea de a-i pregăti pe copii pentru societate, pentru
a-i putea fi folositori. Tocmai de aceea, companiile private din România au ales să finanţeze
programele de integrare-reintegrare şcolară a copiilor care au abandonat şcoala sau care
sunt în risc de abandon, din cauze, cel mai adesea, economice. În primele 10 luni ale anului
2011, Salvaţi Copiii România a beneficiat de suma de 510.000 euro, provenită din
sponsorizări ale sectorului privat.
„Companiile au realizat că sprijinirea educaţiei copiilor aflaţi în situaţii dificile este una dintre
cele mai bune investiţii, pentru că de efectele ei beneficiază societatea în ansamblul ei.
Responsabilitatea socială a companiilor nu este un simplu exerciţiu de imagine, ci a devenit
esenţială pentru societate, mai ales într-un an atât de dificil din punct de vedere economic.
Am găsit în sectorul privat un partener responsabil”, spune Gabriela Alexandrescu,
Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.
În primele zece ediţii de până acum, Festivalul Brazilor de Crăciun a reuşit strângerea sumei
de 2.270.000 euro, bani care au fost folosiţi pentru reintegrarea şcolară a copiilor care
muncesc, facilitarea accesului la educaţie şi prevenirea abandonului şcolar pentru 13.700 de
copii din comunităţile sărace. Familiile lor au primit, de asemenea, ajutor financiar şi
consiliere în centrele educaţionale Salvaţi Copiii România (în prezent sunt 43 de centre
educaţionale la nivel naţional). Fondurile care se vor colecta la ediţia 2011 a Festivalului
Brazilor de Crăciun vor fi folosite pentru aproximativ 3.200 de copii şi familiile lor care vor fi
integraţi în programe de prevenire a abandonului şcolar şi de integrare socială.
În anul şcolar 2010 – 2011, în centrele educaţionale ale Salvaţi Copiii România au fost
integraţi 3.256 copii, după cum urmează :
 569 copii de vârstă preşcolară au frecventat grădiniţele estivale. 500 dintre ei au fost
înscrişi în clasa I, ceilalţi 69 vor parcurge încă un an de grădiniţă.
 2.057 de copii aflaţi în situaţii de risc au fost încluşi în programe de prevenire a
abandonului şcolar. Dintre aceştia, 1.851 de copii şi-au îmbunătăţit rezultatele
şcolare.
 Pregătirea şcolară şi înscrierea la clase de tip A Doua Şansă - 630 de copii care
abandonaseră şcoala. Dintre aceştia, 578 de copii au absolvit cu succes nivelul
pentru care s-au pregatit, 52 de copii au participat la pregătire şi au fost înscrişi la
şcoală, urmând să susţină examene în sesiunea din luna februarie 2012.
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Institutului Naţional de Statistică (INS).

Lumea bună face lumea mai bună!

Programul de reintegrare socială şi şcolară a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile a început în
anul 2001, cu sprijinul sectorului privat (strângerea de fonduri organizată prin Festivalul
Brazilor de Crăciun) din România. Peste 13.700 de copii au beneficiat de integrare în
sistemul educativ (A doua şansă) şi de suport educaţional, social şi juridic pentru a nu
abandona şcoala (Şcoală după şcoală). Şi în acest an, ediţia Festivalului Brazilor de Crăciun
va contribui la susţinerea sistemului educaţional din România.
Ca o recunoaştere a eforturilor susţinute pe care Salvaţi Copiii le-a făcut pentru reintegrarea
şcolară a copiilor din comunităţi defavorizate, în anul 2010, Fondul Social European a aprobat
un proiect care prevede extinderea programului educaţional în 32 de judeţe ale ţării, numărul
centrelor care oferă servicii educaţionale ajungând la 43.
La ediţia din 2010, brazii creaţi de 18 designeri români, cărora li s-au adăugat cei realizaţi de
copiii de la Mark Twain International School, Şcoala Europeană, Salvaţi Copiii Timisoara şi
Salvaţi Copiii România, au fost licitaţi contra sumei totale de 274.490 de euro.
Designerii care au creat pentru această ediţie a Festivalului Brazilor de Crăciun sunt:
Venera Arapu, Wilhelmina Arz, Cristina Bâtlan, Claudia Castrase, Alexandru Ciucu,
Lena Criveanu, Rhea Costa şi Malvina Cervenschi, Kristina Dragomir, Alexandru
Ghilduş şi Mihnea Ghilduş, Mihaela Glăvan, Philippe Guilet, Adelina Ivan, Irina
Marinescu, Rita Mureşan, Ioan Nemţoi, Carmen Ormenişan, Oxette, Stephan Pelger,
Cristian Samfira, Mirela Stelea, Salvaţi Copiii, Iris Şerban, Agnes Toma, Ana Wagner,
Isabela Walter. Luana Ibacka şi Dj Wanda creează, de asemenea, brazi pentru acest
eveniment.
Sponsorii acestei Gale sunt:
Sponsor Diamond: BCR
Sponsori Platinium: BRD, EDP Renewables, Renovatio, Five’s, Class Living
Sponsori Gold: Clifford Chance Badea, Banca Românească, Carrefour, Porsche România
Sponsori Silver: Apa Nova Bucureşti, Bosch Communication Center, Kaufland România,
Lemet, Muşat şi Asociaţii, Oscar Downstream, PayPoint, Romsys, TPA Horwath, UPC,
Valoris Center.
Despre Festivalul Brazilor de Crăciun:
Festivalul Brazilor de Crăciun este un eveniment de strângere de fonduri organizat anual de Salvaţi
Copiii România, care are ca centru de interes o licitaţie specială de brăduţi de Crăciun, creaţi exclusiv
pentru această ocazie de unii dintre cei mai cunoscuţi designeri. Devenit una dintre atracţiile
calendarului social al sezonului, Festivalul Brazilor de Crăciun sprijină proiectele derulate de Salvaţi
Copiii România.
Comitetul de Organizare al Festivalului Brazilor de Crăciun din acest an are în componenţa sa pe
Amalia Năstase (Manager Eventures), Andreea Raicu, Andi Moisescu (Realizator TV), Corina
Bârlădeanu (Manager 2activePR), Liviu Sfrija (Preşedinte Henkel România), Tereza Munteanu
(Managing Partner Wunderman).
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală activă în domeniul promovării drepturilor
copilului din 1990. În cei 21 de ani activitate, peste 600.000 de copii au beneficiat de programele
organizatiei. Membră a celei mai mari alianţe globale, independente, de promovare a drepturilor
copilului, Save the Children International, organizaţia consideră că toţi copiii, indiferent de rasă, religie
sau provenienţă socială, au aceleaşi drepturi, de care trebuie să beneficieze. Salvaţi Copiii este
implicată în diferite proiecte de educaţie, protecţie socială şi advocacy pentru copiii aflaţi în familii
sărace, copiii victimă a violenţei, copiii străzii, copiii refugiaţi 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.
Pentru informaţii suplimentare:
Liliana Bibac, Coordonator proiect
Organizaţia Salvaţi Copiii
Tel: 021 224 24 52, fax: 021 312 44 86, e-mail: liliana_bibac@salvaticopiii.ro
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