Salvaţi Copiii România acordă sprijin comunităţilor defavorizate din Braşov
în cel de-al doilea an al proiectului „Fiecare Copil Contează”
Braşov, 06 martie 2012 Salvaţi Copiii România continuă cel de-al doilea an al proiectului
pilot „Fiecare Copil Contează”, implementat anul trecut la nivel naţional, printr-o acţiune
caritabilă organizată în Comuna Budila, judeţul Braşov. Acţiunea vizează îmbunătăţirea stării
de sănătate şi igienă a copiilor din zonă, prin furnizarea de vitamine, alimente de bază,
scutece, produse de igienă şi produse sanitare în valoare totală de 5.632 lei.
Ca şi anul trecut, proiectul „Fiecare Copil Contează” se desfăşoară cu sprijinul
GlaxoSmithKline, una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume
„Suntem bucuroşi să putem susţine şi anul acesta comunităţile defavorizate, prin extinderea
proiectului pilot „Fiecare Copil Contează” implementat anul trecut la nivel naţional. Motivul
pentru care am ales comuna Budila este acela că, dintre cele 1.215 familii care locuiesc în
zonă, numai 202 primesc venitul minim garantat, iar aproximativ 100 nu au nicio sursă de
venit. Acest lucru aduce după sine imposibilitatea familiilor de a achiziţiona minimul necesar
creşterii corespunzătoare a copiilor”, a precizat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte
Executiv Salvaţi Copiii România.
Numărul beneficiarilor cu care s-a lucrat în programul „Fiecare Copil Contează” este de 50
de persoane: 4 gravide (din care 1 minoră), 5 mame (din care 2 minore) şi 41 de copii cu
vârste cuprinse între 0-5 ani.
Cei mai mulţi copii proveneau din familii fără venituri materiale, cu un stil de viaţă precar, atât
în ceea ce priveşte nutriţia, cât şi condiţiile de trai.
Majoritatea problemelor identificate de personalul medical implicat în proiect au fost de
natură nutriţională, la care au contribuit lipsa de educaţie privind igiena corporală şi
necunoaşterea bolilor caracteristice vârstei copiilor. Stările nutriţionale precare favorizează
apariţia bolilor de tract respirator, anemiilor carenţiale, parazitozelor intestinale, dar şi
întârzierea dezvoltării psihosomatice.
“Sperăm ca eforturile noastre să aducă o contribuţie pozitivă în comunitate, iar rezultatele să
răspundă aşteptărilor noastre, respectiv scăderea numărului de decese în rândul copiilor. În
ultimul an, nu s-a înregistrat niciun deces al copiilor până în 5 ani. ”, a adăugat Gabriela
Alexandrescu.

În judeţul Braşov, proiectul a fost derulat şi în localităţile Apaţa, Măieruş şi Augustin, cu un
total de aproximativ 210 beneficiari.
În total, 703 beneficiari din 11 localităţi rurale din judeţele Dâmboviţa, Braşov şi Vrancea au
au primit suport în valoare de 20. 360 lei.

Despre Organizatia Salvaţi Copiii România
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit
care, din 1990 militează activ pentru drepturile şi protectia copilului în România.
Programele sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în situaţii
dificile – copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin
muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi, copiii cu dizabilităţi etc. În cei 21 ani de
activitate, peste 600.000 de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de
Asociaţie.
Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai mare
organizaţie independentă din lume ce promoveaza drepturile şi protecţia copilului.
Organizaţia cuprinde 29 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.

