Transformă 2% din impozitul pe venit
în 100% viaţă pentru copii prin Organizaţia Salvaţi Copiii

Bucureşti, 12 martie 2013 – Organizaţia Salvaţi Copiii România desfăşoară, până pe 25 mai 2013,
campania de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit (corespunzător anului fiscal 2012) pentru
colectarea de fonduri necesare continuării acţiunilor de dotare a maternităţilor din România.
Formularul necesar poate fi descărcat de aici .
Printr-o investiţie de 1.090.000 de lei, Salvaţi Copiii a dotat deja în cadrul campaniei Bun venit pe
lume 15 maternităţi şi secţii de nou-născuţi din Bucureşti şi din ţară şi urmează să dezvolte, de
asemenea, programe de educaţie parentală pentru 2024 de părinţi şi copiii acestora din comunităţi
defavorizate. Suma investită până în prezent provine din fondurile colectate anul trecut din
campania 2%, susţinerea companiilor şi a persoanelor fizice.
Mortalitatea infantilă este un capitol sumbru pentru România: ţara noastră se menţine pe primul loc
în Uniunea Europeană, cu o rată a mortalităţii infantile de 9,4 la 1000 de copii născuţi vii în 2011,
cauza principală fiind naşterile premature. O treime dintre aceste decese pot fi prevenite prin
dezvoltarea de programe suport pentru mame şi copii dotarea maternităţilor şi secţiilor de nounăscuţi cu echipamente medicale performante.
"Completând formularul de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit către Salvaţi Copiii, fiecare din
noi poate participa, în mod direct, la salvarea vieţii unui bebeluş născut prematur. Este un sentiment
minunat să poţi spune Bun venit pe lume tuturor copiilor şi totodată o mândrie să susţii una din
cauzele esenţiale, şi anume dreptul la viaţă”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv
Salvaţi Copiii România.
Statisticile Salvaţi Copiii România arată un trend ascendent în procesul redirecţionării a 2% din
impozitul pe venit către programele dezvoltate în serviciul comunităţilor, organizaţia reuşind să
colecteze 134.569 euro în anul 2009, 171.000 euro în 2011 si 183.000 euro in 2012.
"Am observat că tot mai mulţi români doresc să îşi exercite dreptul de a decide asupra redirecţionării
sumei corespunzătoare pentru 2% din impozitul pe venit pentru că au înţeles cât de uşor poate fi
acest proces şi cât de la îndemână este să susţină cauza 100% viaţă pentru copii. Suntem
recunoscători tuturor pentru generozitate", a dăugat Gabriela Alexandrescu.
De la începerea campaniei de redirecţionare a 2%, în anul 2000 şi până în prezent, s-au înregistrat
creşteri atât ale numărului de persoane care au redirecţionat, dar şi ale entităţilor non-profit
beneficiare, ajungând până la 1.6 milioane (reprezentând 25% din numărul contribuabililor),
respectiv 26.000 de entităţi. În schimb, suma totală redirecţionată a înregistrat fluctuaţii, în special
în ultimii ani, fiind resimţită scăderea per-total a salariilor. În 2010, 17% din contibuabili au folosit
mecanismul fiscal de redirecţionare, însumând 117 milioane lei. În 2011 numărul contribuabililor a
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crescut la 25%, dar din cauza crizei economice suma totală redirecţionată către entităţi nonguvernamentale a fost de 114 milioane lei. În 2012, suma a stagnat la 114 milioane lei, iar numărul
celor care au redirecţionat 2% a scăzut la 23% din plătitorii de impozite, adică 1.663.925 de
persoane.
Mulţumim partenerilor CFR Calatori, CFR S.A, METROREX şi Realitatea TV.
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit,
care militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu
prevederile
Convenţiei
Naţiunilor
Unite
cu
privire
la
Drepturile
Copilului.
Programele organizaţiei 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 etc. În cei 22 de ani de activitate, peste 760.000 de
copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de organizaţie.
Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children Internaţional, cea mai mare organizaţie
independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi
desfăşoară programe în peste 120 de ţări.
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