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Vom consolida rezultatele remarcabile
înregistrate anul trecut!
În anul 2012, Organizaţia Salvaţi Copiii a cuprins
în programele sale peste 176.000 de copii,
12.600 de cadre didactice şi specialişti şi
25.700 de părinţi. De asemenea, am implicat
în activităţile desfăşurate în 22 de judeţe peste
3.700 de voluntari.
Activitatea noastră a vizat în principal trei
priorităţi pentru copiii din România. În primul
rând, reducerea mortalităţii infantile. Am
sprijinit 1892 de mămici şi copii cu vârste până
în 5 ani din 10 comunităţi rurale sărace să-şi
îmbunătăţească starea de nutriţie, să fie mai
bine informate cu privire la îngrijirea sarcinii şi a
bebeluşului, să aibă un doctor de familie şi să îşi
hrănească şi îngrijească copiii corect.
Nu a existat nici un caz de mortalitate infantilă
în localităţile în care lucrăm.
În completarea eforturilor Salvaţi Copiii în
comunităţile vulnerabile, organizaţia a dotat cu

echipamente medicale performante trei secţii
de nou născuţi şi maternităţi: Cantacuzino
(Bucureşti), Adjud (jud. Vrancea) şi Piatra Neamţ
(jud. Neamţ). Fondurile provin de la companii şi
de la public, prin campania 2%. Este însă nevoie
de mult mai mult suport pentru mai multe secţii
de nou-născuţi şi maternităţi: se nasc mulţi copii
prematur, cu probleme medicale. De aceea,
Salvaţi Copiii a lansat o campanie de strângere
de fonduri pentru a putea achiziţiona incubatoare
şi alt tip de echipamente medicale necesare
pentru 15 unităţi de profil din ţară stabilite
împreună cu Asociaţia Română de Neonatologie
din România: Piteşti, Constanţa, Bucureşti,
Cluj-Napoca, Iaşi, Bacău, Craiova,
Târgu Mureş, Timişoara, Suceava,
Piatra Neamţ, Vaslui, Hunedoara,Reşiţa
şi Braşov.
Banii au fost strânşi prin SMS 8864 dar şi din
donaţiile persoanelor fizice şi juridice
www.salvaticopiii.ro/ bunvenitpelume.

Gabriela Alexandrescu - Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii
Andi Moisescu - Preşedinte Salvaţi Copiii
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Alte două priorităţi pentru organizaţia noastră
au fost creşterea accesului la educaţie şi
a integrării şcolare a copiilor din grupuri
vulnerabile, precum şi protecţia copiilor
împotriva violenţei, abuzului şi traficului. Alături
de reducerea mortalităţii infantile în România, ele
vor rămâne priorităţile Salvaţi Copiii şi în 2013.
Mulţumim tuturor celor care au crezut şi au
susţinut cauza Salvaţi Copiii! Avem încredere
şi ne bazăm în continuare pe suportul
dumneavoastră!

cuprins
05 Viziunea, misiunea, valorile
06 Acces la educație și protecție
pentru copiii din familii sărace sau
fără protecție parentală adecvată
08 Protecția copiilor împotriva
violenței, traficului și consumului
de droguri
13 Protecţia copiilor în conflict cu
legea
14 Fiecare copil contează – Every
One - reducerea mortalității infantile
16 Protecția copiilor online – Internet mai sigur pentru copii
18 Protecția copiilor împotriva
discriminării - Campania Globală
pentru Educaţie
19 Administraţia publică în beneficiul copiilor
20 Promovarea și apărarea drepturilor copiilor
22 Voluntari Salvați Copiii
23 Proiecte în filiale
”Salvaţi Copiii m-a ajutat încă din clasa I să învăţ şi
să am ce-mi trebuie pentru şcoală. Eu nu pot să le
mulţumesc decât dând mai departe ajutorul”, spune
Sorina, 10 ani, elevă şi o educatoare harnică pentru
alţi copii în programele Salvaţi Copiii. Ca urmare a
frecventării centrului educaţional, Sorina a finalizat
anul şcolar 2011 – 2012 cu premiul I. Ori de câte ori
este nevoie, îşi ajută colegii la teme şi este iniţiatoarea unor activităţi care să permită accesul cât mai
multor copii la educaţie.

Coperta:
M., 17 ani şi fetiţa ei de 2 ani, beneficiarele proiectului Fiecare Copil Contează dintr-o comună din judeţul
Iaşi. M. mai are o fetiţă de 7 luni, pe care a învăţat
să o îngrijească şi să o alimenteze corect cu ajutorul cadrelor medicale implicate în programul Salvaţi
Copiii.
Foto: Salvaţi Copiii România
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26 Strângere de fonduri și parteneriat cu companiile
30 Lobby & advocacy
34 Raport financiar
36 Mulțumiri susținătorilor, partenerilor, donatorilor și sponsorilor

Copii implicați în programele 		
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Larisa Pricolici, Gradinita Moi, Bîlteni, judet Gorj.
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2008

74,200

Salvați Copiii

viziunea
Viziunea Salvaţi Copiii este
o lume în care fiecărui copil
îi este respectat dreptul la
viață, protecție, dezvoltare și
participare.

misiunea
Misiunea Salvaţi Copiii este obţinerea de progrese importante
privind modul în care copiii sunt
trataţi şi producerea schimbărilor
imediate şi de durată în viaţa
acestora.

valorile în
care credem
Responsabilitatea
Ne asumăm întreaga răspundere pentru utilizarea eficientă
a resurselor, astfel încât rezultatele să fie măsurabile, precum
şi responsabilitatea faţă de
susţinători, parteneri şi, înainte
de toate, faţă de copii.
Perseverenţa
Pretindem de la noi înşine şi de
la colegii noştri standarde înalte
de performanţă, astfel încât tot
ceea ce facem pentru copii să
fie constant îmbunătăţit.
Colaborarea
Ne respectăm reciproc, valorizând diferenţele dintre noi şi
lucrăm alături de parteneri în
efortul global de a aduce transformări pozitive în viaţa copiilor.

2012

Creativitatea

12.600
cadre didactice şi
specialişti
25.700 părinţi
3.726 voluntari

,00

Integritatea

0

1

76

Suntem deschişi ideilor noi,
îmbrăţişăm schimbarea şi ne
asumăm cu grijă riscuri, pentru
a dezvolta soluţii viabile pentru
copii şi împreună cu ei.
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Ne punem în slujba celor mai
înalte standarde de onestitate
personală şi comportament;
avem grijă de propria reputaţie
şi acţionăm întotdeauna
pentru interesul superior al
copilului.
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Din toamna anului 2012, Ioana şi Corina sunt
incluse în programul Şcoală după Şcoală
derulat în parteneriat cu Şcoala 141 din Bucureşti. Fetele au pornit cu dreptul în primul
lor an de şcoală; calificativele sunt bune şi
doamna invăţătoare e mândră de ele.
Foto: Salvaţi Copiii România

Accesul la educaţie, cel mai valoros dar
Toţi copiii merită A Doua Şansă

În anul 2012:
• 621 de copii au frecventat cursurile de
pregătire școlară și au susţinut examene,
beneficiind de sprijinul specializat al cadrelor didactice din program. Pentru copii
şi părinţii acestora au fost oferite servicii
sociale și juridice.
• 450 de părinţi au participat la întâlnirile
organizate periodic în cadrul programului.

de pregătire școlară suplimentară
în cadrul celor 11 centre
educaționale Salvați Copiii, cât
și suport social și juridic. 1900
de copii beneficiari indirecţi
și 1602 de părinți au participat la întâlnirile periodice
de informare și consiliere
socială. 369 de specialiști din
instituțiile partenere au participat la întâlniri de informare în
scopul instrumentării în comun a
cazurilor.

SUSŢINEM EDUCAŢIA COPIILOR
PRIN ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ
Împovăraţi de grija zilei de mâine, mulţi
părinţi lasă cheltuielile legate de educaţia
copiilor pe ultimul plan. Neputând să facă
faţă cerinţelor şcolare atât din punct de
vedere material, cât şi al performanţelor
şcolare, copiii sunt expuşi riscului de
abandon şcolar.
Programul de prevenire a abandonului
școlar a oferit suport educațional unui
număr de 1.779 de copii, prin activități
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Programul de integrare/reintegrare școlară
„A Doua Şansă” vine în sprijinul copiilor
care nu au fost niciodată înscriși în sistemul
de învăţământ și celor care au abandonat
școala și au depășit vârsta de școlarizare.
Salvaţi Copiii spijină participarea şi reintegrarea şcolară a copiilor prin derularea de
programe de pregătire remedială.

85% dintre
copiii înscrişi în
programul de integrare
şcolară ”A Doua Şansă”
şi 90% dintre copiii integraţi
în programul Şcoală după
Şcoală au promovat examenele
şcolare în 2012, înregistrând
mari progrese faţă de
situaţia iniţială.
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“Mi-am dorit foarte mult să merg la școală
dar noi nu avem bani, așa că am renunțat.
Într-o zi, cineva de la Salvați Copiii m-a
întrebat dacă vreau să merg la școală.
M-au ajutat cu rechizite, am venit zilnic la
Centrul Educațional Salvați Copiii și am luat
examenele pentru clasa a II-a. La anul am
să muncesc mai mult și am să termin doi
ani într-unul”, mărturiseşte Ioana, 13 ani,
Centrul Educațional Constanța.
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Programul se derulează în Bucureşti
(2 centre), Ilfov, Constanţa, Reșiţa, Tg.
Mureş, Petrila, Cluj-Napoca, Târgoviște,
Timişoara și Iaşi.

EDUCAȚIE PREȘCOLARĂ
Urmărind creșterea numărului de copii
provenind din medii defavorizate care
beneficiază de educaţie preșcolară de la
o vârstă cât mai mică și pentru a facilita
accesul acestora la învăţământul primar,
Salvaţi Copiii derulează proiectul Şanse
egale pentru toţi copiii într-o societate
fără discriminare, finanţat de Fundaţia
Ikea şi sprijinit de Salvaţi Copiii Suedia.
Au fost organizate 10 grupe de pregătire
estivală pentru copii din familii cu situaţie

Grădiniţa estivală din Bucureşti.
Foto: Aga Luczakowska/Save the Children

Ţara noastră continuă să se menţină în topul primelor 5 ţări europene cu cea mai mare rată de părăsire timpurie a şcolii*,
iar 76% dintre copiii romi care au abandonat şcoala nu au frecventat forme de educaţie preşcolară**.
*Anchetă asupra forței de muncă (2012), Eurostat. **Participare, absenteism şcolar şi experienţa discriminării în cazul romilor din România, UNICEF şi Romani Criss - 2011.

materială precară, care nu au fost înscrişi
în învăţământul preşcolar sau care au avut o
frecvenţă redusă la clasă în anul şcolar 20112012, aflându-se în risc de abandon şcolar.
Activităţile au fost desfăşurate zilnic pe
parcursul a două luni. În cadrul grupelor au
fost cuprinşi 200 de copii cu vârste între
3 şi 7 ani. Pentru fiecare copil, au fost
asigurate materiale didactice necesare şi o
gustare zilnică pe parcursul desfăşurării
grupelor estivale, iar la începutul anului
şcolar fiecare copil a primit rechizite
şcolare şi produse igienico-sanitare.
152 de părinţi au fost implicaţi în
activităţile educative şi au primit
consiliere din partea specialiştilor Salvaţi Copiii. La sfârşitul
grupelor estivale, copiii au fost
înscrişi la şcoală sau la grădiniţa
normală în proporţie de 100% 133 de copii au fost înscrişi în ciclul
primar - 55 de copii la grupa pregătitoare şi 78 de copii în clasa I - şi 67 de
copii au fost înscrişi la grădiniţă. Locaţiile
programului sunt Bucureşti (Şcoala 141),
Constanţa, Mangalia, Târgovişte, Glod
(jud. Dâmbovița), Iaşi, Sîngiorgiu de
Mureş, Caracal, Ploieşti şi Isaccea.

Povestea lui Adrian – 6 ani
Adrian, 6 ani, nu fusese niciodată înscris la grădiniță,
mama copiilor lăsând educaţia pe ultimul plan.
La începutul grădiniţei estivale, Adrian nu socializa deloc cu copiii, chiar dacă la grădiniţa
estivală se mai aflau copii din acelaşi cartier. El nu-şi exprima emoţiile, fie ele pozitive
sau negative, avea achiziţii cognitive şi de limbaj limitate, necorespunzătoare vârstei.
Grădinița reprezenta o noutate pentru el, un mediu străin cu care nu mai luase contact.
Spre surprinderea reprezentanţilor Salvaţi Copiii, deşi face
parte dintr-o familie cu cinci copii, Adrian nu ştia să se
joace, privea cu mare curiozitate jucăriile, neştiind
care este rolul şi destinaţia acestora. „Îmi amintesc
de prima zi în care Adrian a venit la grădiniţă. Când
am ieşit în curtea şcolii pentru a desfăşura activităţi
sportive cu ei, Adrian s-a aşezat timid pe o bancă
cu capul plecat, iar când am vrut să-l integrăm în
activităţi, întrebându-l dacă doreşte să se joace cu
noi, a început să plângă.” declară Valucia Şerban,
educatoare.

4 039

de
copii au fost
sprijiniţi pentru a
se integra în forme
diverse de educaţie
(pre)şcolară
7

Adrian şi-a schimbat relativ rapid atitudinea,
venind zilnic şi cu mare plăcere la grădiniţă.
După terminarea grădiniţei estivale,
Adrian a fost înscris de reprezentanţii
Salvaţi Copiii într-o grădiniţă cu program
scurt, iar la momentul actual are o
prezenţă bună şi a obţinut rezultate
şcolare foarte bune.
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Oficial există 79.901 copii ai
căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate. Dintre
aceştia, 22.993 au ambii părinţi
plecaţi, conform Direcţiei
Protecţia Copilului (MMFPS).

“Eu le doresc copiilor să li se întoarcă părinţii acasă şi să fie fericiţi aşa
cum suntem eu şi sora mea atunci
când vine tata din străinătate.” ne
spune Andrei, 10 ani, de la Centrul
”Creştem Împreună” din Târgovişte.

Foto: Aga Luczakowska/Save the Children

Creștem împreună
”Creștem împreună” PROGRAM PENTRU COPIII RĂMAŞI
SINGURI ACASĂ
Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi să lucreze
în altă ţară reprezintă o categorie extrem
de vulnerabilă, expusă riscului abandonului
şcolar şi excluziunii sociale. Oficial există
79.901 copii ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate. Dintre aceştia, 22.993
au ambii părinţi plecaţi, conform Direcţiei
Protecţia Copilului.

Au avut loc 62 de întâlniri ale grupurilor
de lucru locale formate din reprezentanţi
ai inspectoratelor şcolare, direcţiilor de
protecţie a copilului şi şcolilor implicate
în proiect. În șapte dintre locații (Lupeni,
Pitești, Piatra-Neamț, Brașov, Negrești,
Târgoviște, Sighișoara) au fost organizate

im

80%
dintre copiii
incluşi în programul
”Creştem împreună”
şi-au îmbunătăţit
performanţele
şcolare.
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Activităţile se derulează în cadrul celor 16
centre de tip „Şcoală după şcoală” înfiinţate
în oraşele Piteşti, Bucureşti, Reşiţa, Mangalia,
Târgovişte (2 centre), Craiova, Petrila,
Timişoara, Brașov, Piatra Neamț, Suceava,

În anul 2012, 1.152 de copii au participat
la activităţi, 793 de părinţi și reprezentanţi
ai copiilor la întâlniri lunare de informare
și consiliere socială și psihologică. 141 de
voluntari, profesori şi tineri, s-au implicat
în activităţi.
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Programul „Creştem Împreună” are ca
obiectiv diminuarea impactului negativ
asociat migraţiei părinţilor asupra copiilor
rămaşi singuri acasă. Astfel, peste 85%
dintre copii și-au îmbunătățit comportamentul la clasă și relaționarea cu colegii.
De asemenea, s-a constatat reducerea
comportamentelor violente și dezvoltarea
abilităţilor de comunicare și relaţionare socială. 66% dintre copiii incluşi în program
comunică, prin intermediul Internetului, cel
puţin de două ori pe săptămână cu părinţii
aflaţi în străinătate.

Iași, Negrești, Lupeni, Sighișoara şi constau în
oferirea de suport social şi psihologic pentru
traversarea perioadei de separare de părinţi,
comunicarea cu părinţii aflaţi în străinătate
utilizând computerele puse la dispoziţie prin
proiect, suport școlar şi socializare.

conferințe de presă la care au participat 281
de reprezentanți ai instituțiilor partenere.
Pentru părinții plecați în străinatate, în
cele 16 centre au fost realizate câte două
buletine de informare, iar cu ajutorul paginii
de socializare Facebook au fost promovate
săptămânal activitățile desfășurate.

PROTECȚIA COPIILOR REFUGIAȚI
Pentru susţinerea copiilor solicitanţi de azil şi
refugiaţi aflaţi pe teritoriul României, Salvaţi
Copiii a derulat, în centrele Inspectoratului
General pentru Imigrări din Bucureşti, Galaţi,
Rădăuţi şi Timişoara, proiecte care au ca
scop facilitarea accesului la drepturile economice şi sociale, oferirea asistenţei directe
printr-o gama cât mai completă de servicii şi
implicarea acestora în viaţa socială şi culturală
a societăţii româneşti.
Consilierii Salvaţi Copiii au oferit servicii
sociale, educaţionale şi recreative, cursuri
vocaționale, cursuri de orientare culturală,
de limba română/engleză pentru 287 de
copii, iar 96 părinţi au primit consiliere în
vederea accesării serviciilor sociale, medicale şi educaţionale şi au fost implicaţi în
activităţile copiilor. 357 de tineri solicitanţi
de azil sau beneficiari ai unei forme de
protecţie au primit asistenţă în vederea
accesării drepturilor sociale şi economice.

Grădiniţa estivală a reprezentat pentru mulţi
copii oportunitatea de a învăţa pentru prima
oară să se joace, să zâmbească şi să interacţioneze într-un mediu prietenos şi sigur. La
finalizarea grupelor estivale toţi cei 200 de copii participanţi au fost înscrişi la şcoală sau la
grădiniţă.

Foto: Aga Luczakowska/Save the Children

În 2011, 400.172 de copii nu erau cuprinşi în sistemul de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal sau profesional,
deşi aveau vârsta corespunzătoare (3-17 ani împliniţi). În anul şcolar 2010-2011, 25.371* de copii au părăsit şcoala primară şi
gimnazială.
*Sursa: Raportul privind starea învățământului preuniversitar din România, Ministerul Educației Naționale, 2011 (date prelucrate)

În calitate de partener al Organizaţiei
Internaţionale pentru Migraţie, Salvaţi
Copiii a contribuit la realizarea unui manual
dedicat persoanelor implicate în asistenţa
directă a minorilor neînsoţiţi şi a organizat
un curs de pregătire pentru specialişti în
vederea îmbunătăţirii calităţii reprezentării
legale şi a serviciilor acordate copiilor.

INFORMAREA COPIILOR CU
PRIVIRE LA RISCURILE ASOCIATE
DEZASTRELOR
Activităţile de informare a elevilor cu
privire la comportamentele adecvate în
cazul unor situaţii de urgenţă au continuat
în 2012 în București, în Școala 141, cu
participarea tuturor claselor V-VIII (376
de copii). Un grup de 19 cadre didactice
pregătite anterior de Salvați Copiii au
organizat exerciții cu copiii, urmate de
simulări de cutremur. A fost folosit manualul elaborat de copii sub egida organizaţiei
noastre. În urma evaluării Inspectoratului
pentru Situații de Urgență București, elevii
instruiți în școala 141 au obținut locul 3.

CAMPANIA „RESCRIE VIITORUL”

PARTENERI PENTRU EDUCAȚIE

Salvaţi Copiii Internaţional derulează, la nivel
global, campania „Rescrie Viitorul”, prima
campanie globală care îi reunește pe cei 30
de membri Save the Children International,
al cărei obiectiv este de a oferi acces la educaţie copiilor din zonele afectate de conflict
armat. În România, Salvaţi Copiii a continuat
demersurile de a aduce în atenţia autorităţilor, instituţiilor naţionale şi a publicului
informaţii despre situaţia copiilor din ţări
afectate de conflicte armate. Aproximativ
6000 de elevi şi 250 de profesori din 163
unităţi de învăţământ din Bucureşti şi din
ţară au participat la activităţi de dezvoltare
a cunoştinţelor referitoare la categoriile
sociale afectate de război, conştientizarea
cauzelor şi consecinţelor unui conflict şi
promovarea importanţei respectării drepturilor copiilor.

Educație școlară și preșcolară. Ministerul Educaţiei Naționale, Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, inspectorate
școlare județene, școli, grădinițe.

Salvaţi Copiii a participat alături de ARCA
şi JRS, în calitate de partener al UNHCR, la
campania „Dilemele Refugiaţilor” cu ocazia
Zilei Mondiale a Refugiatului - 20 iunie.
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Copii singuri acasă. Enel Cuore Onlus,
Intesa SanPaolo Bank, Porsche România,
MoneyGram International, inspectorate
școlare județene, direcții generale de
asistență socială și protecție a copilului, școli
generale.
Copii refugiați și solicitanți de azil.
UNHCR, Oficiul Român pentru
Imigrări, Consiliul Naţional Român
pentru Refugiaţi, Serviciul Iezuiţilor
pentru Refugiaţi, Organizaţia Femeilor
Refugiate din România, Forumul Român
pentru Refugiaţi şi Migranţi, Organizația
Internațională pentru Migrație.

ie
pr
ot
ec
ț

Liceul de arta Dinu Lipatti, Pitesti. Autor Marius Cristescu

Protecţia copiilor împotriva violenţei
Violenţa este prezentă în familii prin
folosirea pedepsei fizice şi a cuvintelor
umilitoare la adresa copiilor, chiar de
către cei responsabili de educaţia şi
bunăstarea lor, părinţii. Bătaia este
frecvent utilizată de părinţi, cu consecinţe negative atât în ceea ce privește
comportamentele imediate, concrete,
ale copiilor, cât și în ceea ce privește
dezvoltarea psiho-emoţională și evoluţia
lor pe termen lung.

cu sprijinul financiar al Fundaţiei IKEA, în
cadrul proiectului amplu lansat în septembrie 2012 „Șanse egale pentru toți copiii,
într-o societate fără discriminare”. În
sprijinul părinţilor, va fi lansat de asemenea
în primăvara anului viitor, site-ul
www.parinţibuni.ro .

REZULTATE
În 2012, 1.772 de copii au fost evaluaţi
şi au beneficiat de intervenţie tera-

PĂRINŢI ŞI COPII, LA PSIHOLOG
Salvaţi Copiii răspunde acestor realităţi prin
dezvoltarea şi oferirea de programe de
educaţie parentală şi servicii de consiliere
psihologică pentru copil şi familie, în cadrul
celor 6 centre comunitare specializate –
Centrele de Consiliere pentru Părinţi din
Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi
Suceava precum şi Centrul de Educaţie
Emoţională şi Comportamentală pentru
Copii din Bucureşti. Echipa formată din 34
de specialliști au asigurat evaluare, intervenţie timpurie, tratament, psihoeducaţie,
terapie de grup, intervenţie directă în
familie și școală pentru părinţi și copii în
risc de a dezvolta tulburări emoţionale și
comportamentale.
Toate aceste programe sunt furnizate
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peutică de tip consiliere/psihoterapie
individuală și de intervenţie de grup;
de asemenea, 1476 de părinți au fost
integrați în programe de educaţie parentală, în vederea dezvoltării de abilități
parentale și primirii de recomandări
în raport cu dificultățile emoționale și
comportamentale ale copiilor.
De asemenea, Salvaţi Copiii a finalizat în
2012 campania „Ascultă-i sufletul”, un
program de educare în vederea eliminării
violenţei la adresa copiilor și promovării
modelelor pozitive de educaţie. Astfel, 27
de grădiniţe au implementat programe
complexe de intervenţie în vederea
prevenirii şi eliminării comportamentelor
agresive, programe în care au beneficiat
de training și ateliere de lucru deopotrivă
educatoare, părinți și copii. 46 de educatoare au finalizat programul de formare
„GrădiSmartStart”ce cuprinde aspecte
esențiale de educație a copilului
de vârstă preșcolară. Grădinița
Happy Universe din București a
beneficiat, în perioada octombrie-decembrie, de intervenție
intensivă destinată copiilor și
părinților.

de copii
şi părinţi au
beneficiat de intervenţie terapeutică de
tip consiliere/psihoterapie şi educaţie
parentală
10

Centrul de Educaţie Emoţională
şi Comportamentală pentru Copii

La finalul anului 2012, 12074 de cazuri de abuz asupra copilului în familie erau înregistrate oficial la nivelul Direcţiei Protecţia
Copilului (MMFPS). Cifrele oficiale însă sunt departe de realitatea trăită de copii zi de zi.

Proiectul internațional „Educate, do not
punish!”, implementat în parteneriat
de către organizaţiile Salvaţi Copiii din
România, Italia, Suedia și Lituania, cu
sprijinul financiar al Comisiei Europene,
a creat contextul pentru elaborarea unui
manual ce prezintă practicile parentale și
tehnicile educației pozitive dintr-o perspectivă a drepturilor copilului. Manualul
a stat la baza unui program de formare
în metode și tehnici de educație pozitivă
pentru 102 psihologi școlari, asistenți
sociali, cadre didactice și medici pediatri și de familie, formați în perioada
octombrie – noiembrie 2012.
Alte 330 de cadre didactice au beneficiat de programe de formare în
domeniul educaţiei pozitive şi asistenţei
psihopedagogice a copiilor, în cadrul
centrelor de consiliere pentru părinţi
din Bucureşti şi din ţară. Programul de
formare furnizat beneficiază de acreditare din partea Ministerului Educaţiei
Naționale – Direcţia Generală de

ct

MANUALE. STUDII. FORMARE.

Salvaţi Copiii
a fost desemnată
IMPACT
partener strategic în
Se menține crescătoare
tendința de identificare a
implementarea strategiei de
copiilor în risc sau victime
sănătate mintală a copiilor şi
în mediul lor firesc de
viaţă (ex. şcoală) și la
adolescenţilor, iar reprezentanţi ai
nivelul asistenţei primare
organizaţiei au fost nominalizaţi în
(medic de familie, medic
pediatru), în urma participării
grupul de lucru pentru finalizarea
profesioniștilor din educaţie
Strategiei Naţionale de
și sănătate la traininguri specifice - mai mult de 45% dintre
Educaţie Timpurie.
beneficiarii centrelor sunt identifi-

pa

și Centrul de Consiliere Părinți Iași s-au
acreditat ca furnizori de servicii psihosociale pentru copil și familie.

im

Formare Profesională a Personalului din
Învăţământ.

caţi şi referiţi de către cadre didactice
şi consilieri şcolari, iar aproximativ 30%
dinspre asistenţa primară şi secundară.

PARTENERI PENTRU PROTECȚIE

Povestea Elenei

Save the Children Suedia, Fundaţia
IKEA, BCR – Banca Comercială Română,
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale – Departamentul de Protecţie
a Copilului, Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti, Spitalul de
Psihiatrie „Al. Obregia” – Clinica de
psihiatrie copii şi adolescenţi, Centrul
Municipiului Bucureşti de Asistenţă şi
Resurse Educaţionale.

„Am ajuns să cred că problemele de comportament ale copiilor reflectă de fapt greşelile
noastre. Ştiu din propria experienţă că
violenţa îl face pe copilul meu, probabil pe toţi
copiii, să se simtă rău cu sine însuşi, să nu se
simtă bine nici cu mine, mama lui”, declară
mama unui băiețel de 4 ani, care participă
într-un grup de suport al Centrului de
Consiliere pentru Părinţi din Bucureşti.
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siguranță

Internet mai sigur 2.0

Ziua Siguranţei pe Internet 2012

Siguranţa online, în vizorul Salvaţi Copiii
Dominique Simionescu (Școala I.L.Caragiale, Sibiu) a
câștigat locul I la categoria celor mici (cls I-IV) - Ziua Siguranței pe Internet 2011, București. Foto: Radu
Enache.

Cu o experienţă de 4 ani, programul
Sigur.Info are drept scop promovarea şi
facilitarea unui mediu mai sigur pe Internet
pentru copii. Activităţile, derulate în cadrul
unui consorțiu național coordonat de
Salvați Copiii din care mai fac parte Focus
- Centrul Român pentru Copii Dispăruți
și Exploatați Sexual și compania Positive
Media, sunt axate pe trei direcţii principale:
informare şi conştientizare, prin publicarea de materiale, informaţii, întâlniri cu
grupurile ţintă dar şi cu autorităţile; servicii
de consiliere privind problemele şi neplăcerile întâmpinate pe Internet – Helpline
Sigur.Info; raportare a conţinutului ilegal
- Hotline SaferNet.

CUM RECUNOSC COPIII
PERICOLELE INTERNETULUI
Formând echipe de voluntari în diferite
oraşe ale ţării, în total 120 de tineri şi
profesori, am reuşit să implicăm în cadrul
unor sesiuni şcolare de informare 19.000
de copii, 2.400 părinţi şi 4.000 de profesori. Oraşele cuprinse au fost București,
Constanţa, Brașov, Iași, Arad, Craiova,
Râmnicu Vâlcea, Târgu Neamţ, Reșița,
Oradea, Timișoara, Suceava şi Ploieşti.
De asemenea, au avut loc dezbateri în
mediul rural (Roata de Jos), în care au fost

implicați cei 400 de copii înscriși la școală.
“Cred că este important ca noi, copiii, să fim
feriți de imagini neplăcute când navigăm pe
internet. De ce nu se poate face ceva astfel
încât să se blocheze imaginile supărătoare
înainte să ajungă la noi?” (Alex, 12 ani).
Deoarece atenţia noastră se îndreaptă
în special către copii defavorizaţi sau aflaţi
în situaţii de risc, au avut loc sesiuni de
informare pentru 100 de copii din cinci
centre de plasament, axate pe pericolele
specifice cu care se confruntă aceşti copii.
Împreună cu specialiști în domeniu şi cu
sprijinul Orange Romania, au fost realizate
resurse video şi tutoriale adaptate copiilor
cu deficienţe de auz, care au fost prezentate
în cadrul a 5 dezbateri locale (Sibiu, Craiova,
Iaşi, Galaţi, Bucureşti) cu autorităţi şi profesori
(200). 70 de voluntari, profesori şi elevi
au participat la un training de 4 zile pentru
susţinerea activităţilor în oraşele lor.
Site-ul programului a înregistrat 246,742
de vizitatori (dintre care 158,489 unici),
iar forumul peste 11.500 vizitatori.

24 000
de copii
informaţi cu
privire la beneficiile şi riscurile
Internetului

ment
european
sărbătorit şi în
România, a
fost precedat de
tradiționalul concurs
de proiecte multimedia la care au participat peste 2000 de copii organizați în
700 de echipe, iar Şcoala Europeană de
Vară, desfăşurată în iulie, a reunit 38 de
copii din 8 ţări europene care au dezbătut
metode eficiente de protecţie împotriva
pericolelor de pe Internet dar şi modalităţi
de prevenire a acestora.

ZIUA MONDIALĂ A SIGURANȚEI
PE INTERNET - SID 2012

EDUCAŢIE PRIN JOC ŞI TEATRU

Printre evenimentele majore ale anului,
Ziua Siguranţei pe Internet 2012, eveni-

Pentru a aduce noţiunile de navigare sigură
pe Internet mai aproape de toţi copiii, am
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Într-un cadru homeric, piesa „Decoded”
are ca tema centrală siguranţă pe Internet
a copiilor şi tinerilor. Premiera piesei a avut
loc la Teatrul Arca din Bucureşti.

Foto: Salvaţi Copiii România

27% dintre copiii români (11 - 16 ani) au accesat pagini web cu conţinut periculos, cum ar fi cele care promovează ura rasială sau
suicidul (media europeană - 21%). Mai mult, 20% dintre fete (14-16 ani) au accesat site-uri care promovează anorexia şi bulimia.*

im

(*sursa: EU KIDS ONLINE III)

Deoarece Internetul şi tehnologia sunt în
continuă dezvoltare a devenit necesară şi
obţinerea unei imagini actualizate asupra
comportamentului copiilor pe Internet,
astfel că a fost demarat un studiu dedicat,
aplicându-se 1.200 de chestionare în
rândul copiilor şi părinţilor. Rezultatele
studiului vor fi publicate în 2013.

HELPLINE ŞI HOTLINE, APELURI ÎN
CREŞTERE
Apelurile către linia de consiliere
Helpline au crescut considerabil faţă

PARTENERI PENTRU UN
INTERNET SIGUR
Fundația Orange, Ministerul Educaţiei
Naționale, Ministerul Societăţii
Informaţionale, Ministerul Muncii, Familiei
și Protecției Sociale, Autoritatea pentru
Reglementare în Comunicaţii, Poliţia
Română, Microsoft, Vodafone, Cosmote,

ct

În căutarea unei căi atractive de comunicare cu cei mici, am realizat un joc online
(cu peste 1.500 de jucători), pe baza
căruia a fost realizat scenariul pentru
piesa de teatru Decoded. Au avut loc
şi 6 reprezentaţii ale piesei de teatru,
care a strâns 2100 de spectatori în săli din
Bucureşti, Iaşi, Craiova, Timişoara, Arad şi
Brașov.

Creşterea de
6 ori a numărului
de apeluri Helpline
faţă de aceeaşi perioadă
a anului trecut (2011: 130,
2012: 780), datorate unei
campanii de promovare
a serviciului de
consiliere.

pa

agreat, împreună cu Ministerul Educaţiei
Naționale, dezvoltarea unui Ghid de
utilizare în siguranţă a Internetului, cu
aplicabilitate începând cu anul 2013. Ghidul
va conţine atât noţiuni teoretice cât şi
aplicaţii practice pentru utilizare în comun
de către profesori, părinţi şi elevi.

de anul precedent (780 de cazuri),
înregistrându-se o creştere şi în ceea ce
priveşte dorinţa adulţilor sau a părinţilor
de a căuta soluţii la problemele
întâmpinate de copiii lor. Linia
de raportare Hotline se află în
legătură directă cu Inspectoratul
General al Poliţiei Române, pentru
investigarea cazurilor de conţinut
ilegal (precum pornografia infantilă).

Orange, Kaspersky Lab, BitDefender,
UPC, ECDL Romania, Euroaptitudini,
Asociaţia Internet Service Providerilor.

Povestea Florentinei, 39 de ani
Îngrijorarea unei mame pentru obsesia fiului ei pentru jocurile online.
„Fiul meu, în vârstă de 15 ani, este captivat de un joc pe calculator.” ne scrie Florentina. Frica
mamei era ca acesta să nu devină dependent pentru că, a observat ea, fiul ei petrecea
foarte mult timp în casă, nu acorda timp familiei sau altor activități și devinea foarte irascibil
atunci când se porneau discuții legate de excesele pe care el le făcea. Florentina a fost
fericită să găsească suport și consiliere pentru fiul său, apelând la serviciul de Helpline Sigur.
Info: ”Vă mulțumesc pentru promptitudine. Mi-a fost de mare folos să mă îndrumați.”
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Anca are 7 ani şi provine dintr-o
familie cu un statut socio-economic
scăzut. Mama a avut o viaţă tumultoasă, întâmpinând diverse probleme: fie nu a avut unde să stea, fie
nu a avut un loc de muncă stabil.
Îndrumată de asistenţii sociali, mama a apelat la sprijinul specialiştilor
Salvaţi Copiii, primind suport material şi juridic. În iulie 2012 Anca a
fost înscrisă la grădiniţa estivală organizată de Salvaţi Copiii. La grădiniţă, ea a fost implicată în activităţi
care o puteau ajuta să recupereze lacunele pe plan educaţional, iar
apoi în septembrie a fost înscrisă în
clasa întâi. Pentru ca Anca să facă
faţă cu succes cerinţelor şcolare, ea
primeşte permanent suport psihologic şi educaţional.

Foto: Aga Luczakowska/Save the Children

Consiliere și asistență juridică
667 de copii și părinţi au beneficiat de
asistență juridică, dintre care:
199 de persoane în vederea obţinerii de
acte de identitate, de beneficii și prestaţii
sociale, instituirii unor măsuri de protecție
specială, soluţionării problemelor locative,
încheierii de contracte de muncă etc.;

juridică în faţa instanţei judecătoreşti
pentru înregistrarea tardivă a naşterii,
încredinţare minori etc.;
457 de persoane au fost informate cu
privire la drepturile de care beneficiază
și demersurile care trebuie intreprinse
pentru obținerea lor.

11 de persoane au beneficiat de asistenţă

Protecţia copiilor
în conflict cu legea
Proiectul “Ending violence against
children in custody”, finanțat de
Comisia Europeană, are o durată de doi
ani, fiind implementat, sub coordonarea
Alianței Engleze pentru Drepturile
Copiilor, în șase țări europene: Austria,
Belgia, Cipru, Italia, Marea Britanie și
România. În ţara noastră, activităţile sunt
implementate de Salvaţi Copiii.

OBIECTIVE
1. analiza compatibilităţii legislaţiei
naţionale, a politicilor şi practicilor
din domeniul protecţiei copilului privat de libertate cu instrumentele

internaționale.
2. cunoaşterea experienţelor şi opiniilor
copiilor aflaţi în detenţie cu privire la
fenomenul violenței pe durata privării de
libertate.
3. încurajarea copiilor care au trăit
experienţa privării de libertate de a se
implica prin împărtăşirea experienţelor
şi opiniilor şi sensibilizarea factorilor de
decizie.

REZULTATE
În România, în cadrul acestui proiect, au
fost organizate consultări cu 27 de copii
și tineri cu experiența privării de libertate (internați sau deținuți la Centrele
de reeducare din Găești și Târgu Ocna,
precum și la Penitenciarul pentru minori
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și tineri din Craiova).
Copiii și tinerii consultați au identificat
formele de violență cu care se confruntă
pe durata detenției, motivele care
consideră ei că stau la baza acestor acte
de violență, dar au propus şi soluții care
ar putea conduce la limitarea acestui
fenomen.
Rezultatele consultărilor și soluțiile propuse de copiii privați de libertate au fost
dezbătute și cu voluntari ai Organizației
Salvați Copiii, iar în ultima etapa a proiectului, toate informațiile și propunerile
vor fi prezentate factorilor de decizie
relevanți (Administrația Națională
a Penitenciarelor, Ministerul Public,
Ministerul Administrației și Internelor).

PARTENERI
Alianţa Engleză pentru Drepturile
Copiilor; Observatorul Internațional
pentru Justiție Juvenilă – Belgia; Biroul
pentru Studii, Cercetare și Activități
Internaţionale – Ministerul Justiției din
Italia; Comisarul pentru Drepturile
Copilului din Cipru; Asociația Ludwig
Boltzmann – Institutul pentru Drepturile
Omului din Austria.

Lavinia este o tânără mamă de 18 ani dintr-o comunitate de lângă Iaşi şi are o fetiţă de 6 luni, pe care o cheamă Ana. Din cauza problemelor financiare şi a alimentaţiei
precare, Lavinia a avut probleme de sănătate în timpul sarcinii, iar Ana a avut o greutate mică la naştere. Cu ajutorul specialiştilor Salvati Copiii, Lavinia a învăţăt cum să
aibă grijă de fetiţa ei, Anei i s-au facut toate vaccinările şi a primit suport nutriţional
pentru o dezvoltare normală. Acum atât Lavinia cât şi Ana au o stare bună de sănătate. Lavinia este în ultimul an de liceu şi vrea să-şi continue studiile pentru a-i oferi Anei
o viaţă mai bună.

Foto: Salvaţi Copiii România

Sănătatea mamelor și a nou-născuţilor
„FIECARE COPIL CONTEAZĂ”,
O CAMPANIE DE REFERINŢĂ
PENTRU REDUCEREA
MORTALITĂŢII INFANTILE DIN
ROMÂNIA
Parte a campaniei mondiale Every One,
care urmăreşte reducerea mortalităţii
infantile şi a copiilor până la 5 ani, proiectul iniţiat de Salvaţi Copiii România,
”Fiecare Copil Contează”, se derulează
în 10 comunităţi defavorizate din judeţele
Botoșani (Baltă Arsă și Hilișeu Horia), Iași
(Ceplenița și Lungani), Neamţ (Vînători
și Ștefan cel Mare) şi Suceava (Pătrăuți și
Dolhasca), în parteneriat cu Direcţiile de
Sănătate Publică din aceste judeţe.

REZULTATE
Prin intermediul celor 20 de cadre medicale pregătite în cadrul proiectului (un
medic și un asistent medical sau mediator
sanitar din fiecare localitate) se realizează
informarea si educarea gravidelor şi
mamelor tinere privind măsurile obligatorii
pentru prevenirea îmbolnăvirilor, păstrarea
curăţeniei şi respectarea regulilor de creştere a copiilor. Până în acest moment au
fost identificați și sprijiniți prin intermediul
programului 1892 beneficiari: 430 copii
0-1 an, 1048 copii 1-5 ani, 136 gravide,

1478
278
mame
tinere.

de
copii mai
bine protejaţi şi
îngrijiţi de către
mamele lor.

În cele 5
județe au fost
pregătiți 63 de
voluntari pe tematica
‘educație pentru sănătate și sănătatea
reproducerii’, care au susținut sesiuni în
12 școli din comunitățile incluse în proiect,
informând aproximativ 780 de copii și 150
de părinţi.
Au fost oferite Ghidul de creștere și
dezvoltare a copilului 0-5 ani și Caietul
Copilului, precum și vitamine, suplimente
nutritive, alimente de baze și produse de
igienă a copilului și igienă a casei.
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În data de 29 octombrie, la Iași, a avut
loc cursul de formare a formatorilor
cu tematica ”educație pentru sănătate și
sănătatea reproducerii”.
Proiectul a beneficiat de implicarea
asistenților sociali şi a mediatorilor comunitari, printr-o colaborare bună cu primăriile
și direcțiile de sănătate publică județene.

IMPACT
A crescut interesul gravidelor de a
efectua controale medicale regulate,
iar prin informarea corectă a
mamelor a crescut și numărul de
copii vaccinați implicați in proiect.
• 10,5% mai multe gravide din aceste
comunități merg la ginecolog;
• 25,4% mai mulți copii merg la control
medical;
• 780 adolescenți și 150 de părinți au fost
informați cu privire la educația pentru
sănătatea reproducerii.

COMUNITATEA MEDICALĂ,
REUNITĂ
Salvaţi Copiii a organizat workshop-ul
”Program prioritar de sănătate publică în
România: reducerea mortalităţii infantile și

să
n
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O tânără mămică din Piatra-Neamţ,
al cărei baieţel născut prematur a
avut nevoie de îngrijiri speciale timp de
o lună, în care a locuit în incubatorul
donat de Salvaţi Copiii. Acum el este
sănătos şi va merge acasă, unde îl
aşteaptă frăţiorul lui mai mare.

Foto: Salvaţi Copiii România

Bun venit pe lume !
a consecinţelor prematurităţii” în noiembrie 2012, în Bucuresti, în parteneriat cu
Ministerul Sănătăţii. Au participat specialiști
din domeniul medical, reprezentanți ai
Asociațiilor de Neonatologie, Pediatrie,
Ginecologie, Asistenților Medicali,
Moașelor, care au discutat despre problemele cu care se confruntă România privind
îngrijirea gravidelor și a nou-născuților și
au oferit recomandări în vederea reducerii
mortalității infantile în următorii ani.

INVESTIȚII PRIN 2%
Din fondurile campaniei 2%, dar și cu
ajutorul companiei Reckitt Benckiser,
282,500 lei au fost investiţi în echipamente

im

PARTENERI
GlaxoSmithKline România (GSK), Dettol Reckitt Benckiser România, Ministerul
Sănătății, Asociația Română de Neonatologie.

BUN VENIT PE LUME!
Salvaţi Copiii a lansat în octombrie 2012 o
campanie de strângere de fonduri pentru
a putea achiziţiona incubatoare şi alt tip de
echipamente necesare pentru 15 unităţi
de profil din ţară stabilite deja împreună
cu asociaţia neonatologilor din România:
Piteşti, Constanţa, Bucureşti, Cluj-Napoca,
Iaşi, Bacău, Craiova, Târgu Mureş,
Timişoara, Suceava, Piatra Neamţ, Vaslui,
Hunedoara, Reşiţa şi Braşov. Mulţumiri
speciale: Amalia Năstase, Andi
Moisescu, Inna, Dragoş Chircu, Jojo,
Marius Vizante, Mihai Morar, Laura
Cosoi, Diana Oprea, Cristian ChinaBirta, Marius Matache, Ana Nicolescu,
Vlad Petreanu, McCann Erickson, Pro Tv,
Realitatea TV, Marie Claire, CARIERE şi
United Media.

pa

De la debutul
proiectului (2010), nu
au mai fost înregistrate
cazuri de mortalitate
infantilă în cele 10
localităţi în care s-a
intervenit.

medicale performante care au fost donate
maternităţii Cantacuzino din București și
maternității Spitalului Adjud din județul
Vrancea, precum și secției de nou-născuți a
Spitalului Județean Piatra-Neamț.

ct
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SUSȚINĂTORI
Star Storage, IC Companys România,
Mercureal, Coface Credit Management,
Datanet Systems, Advent Internaţional,
Transterra Logistics, Break Bulk Services, Giro
SRL, Amis Mob, Damifarm, Farmgrig, Remat
Ilfov, Sky-XS Aircargo, Hawle H, Eurosiloz,
Nelson şi alte 120 de companii care ne-au
direcționat 20% din impozitul pe profit.

ROMANIA, PARTICIPANTĂ LA
MARATONUL INTERNAŢIONAL AL
COPIILOR

Deşi din 1990 până astăzi, rata mortalităţii infantile a scăzut semnificativ, de la 26,9 la 9,4 decese la o mie de nou-născuţi vii, România încă
se clasează între ţările europene cu o rată a mortalităţii infantile ridicată, de 9,4 ‰ faţă de media europeană de 3,9‰.

(*sursa: INS și Eurostat)

”Race for Survival”, cea mai mare cursă
alergată de copii pentru copii, a fost organizată la nivel global de Save the Children
International, cu scopul de a atrage atenția
liderilor lumii asupra fenomenului de
malnutriţie la copii, a treia cauză principala
în lume a mortalității infantile. Aproximativ
20.000 de copii din 40 de țări au concurat
pentru cel mai bun rezultat pe distanța de
maraton, în ștafetă.
În România, Maratonul Internaţional al
Copiilor a avut loc în data de 16 octom-

Foto sus: ”Nimic pe lumea asta nu poate înlocui
dragostea pentru copii” - Amalia Năstase,
ambasadorul proiectului Fiecare copil contează.
Foto dreapta: Afşul campaniei ”Bun venit pe lume!”

brie, pe Stadionul Dinamo. La competiție
au participat 245 de copii, împărțiți în 7
echipe, de la cluburile sportive din București,
Colegiul Național Mihai Eminescu, Școala
Nr. 102 General Eremia Grigorescu şi
Şcoala 141 din Bucureşti. Au alergat alături
de copii: campioni mondiali – Gabriela
Szabo, Camelia Macoviciuc, Doina Ignat,
Monica Roșu, Diana Oprea – precum și alți
susţinători Salvaţi Copiii – Gabriel Solomon,
Andi Moisescu, Cristina Pocora, Dan
Cruceru, Melania Medeleanu, Grigore
Cartianu. Rezultatul Salvaţi Copiii România
este de 2.06 ore, care ne plasează pe locul
31 în competiţia internaţională.

Educaţie pentru sănătate – prevenirea consumului de droguri și etnobotanice
Copiii de la Clubul Sportiv
Dinamo, câştigătorii
cursei de maraton din
România.

Ținând seama de interesul crescut al
școlilor și liceelor pentru activități extracurriculare, 116 de voluntari Salvați Copiii
din Bucuresti, Iaşi, Timişoara, Reşiţa,
Suceava şi Argeş au susţinut în şcoli sesiuni interactive care au atins teme precum:
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cunoaşterea corpului, prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală, HIV-SIDA,
discriminare şi stigmatizare, prevenirea
consumului de droguri, inclusiv etnobotanice. Beneficiari au fost 3.158 de elevi,
64 profesori din 52 şcoli.

„Mulţumesc în numele şcolii pentru prilejul
oferit de a ne implica în acest proiect care a
avut un rol important în stabilirea unei relaţii
între generaţii – adolescenţi şi copiii din grădiniţă. Am considerat ca este un proiect foarte
sensibil care a atras atenţia prin acest mod
original de a vorbi prin ochiul fotografului – un
copil surprinde alt copil.” Camelia Neagu,
profesor Grup Şcolar Agromontan “Romeo
Constantinescu”, Vălenii de Munte, Prahova.

Foto: Grădiniţa 19 Boboceii din Braşov.
Autor: Delia Lungu

Campania Globală pentru Educație (GCE)
Având ca temă „Educaţie şi îngrijire
pentru copilăria timpurie”, ediţia 2012 a
Campaniei Globale pentru Educaţie şi-a
propus să încurajeze participarea activă a
copiilor, dar şi a adulţilor în activităţi care
să contribuie la ilustrarea, prin imagine,
a aspiraţiilor copilăriei – copiii fericiţi şi
sănătoşi, care cresc într-un mediu sigur.

CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU
EDUCAŢIE ÎN ŞCOLI
Sub sloganul “Drepturi de la naştere!”, în
perioada 22 – 28 aprilie 2012 (Săptămâna
Globală de Acţiune), 105.010 de
participanţi (79.899 elevi, 5.851 cadre
didactice, 17.311 părinți și 1949 alți
invitați - membri ai comunităţilor locale
şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi
centrale, specialiști și jurnaliști) din 638
de grădiniţe, şcoli şi licee din întreaga
ţară, s-au alăturat Campaniei şi au derulat
activităţi de informare şi conştientizare
referitoare la subiecte importante pentru
îngrijirea şi educaţia pentru copilăria timpurie (0-8 ani) şi au ilustrat prin fotografii,
desene şi picturi cum ar trebui să arate
copilăria timpurie ideală.
În plus, mulţi dintre participanţi au ales
să desfăşoare activităţi la nivel comunitar.
De exemplu, elevii de la Școala nr. 5 din

90853
de copii
implicaţi în
promovarea şi
respectarea
drepturilor
lor

Tecuci
au amenajat
secţia de
pediatrie a
spitalului din
localitate, astfel
încât să devină un spaţiu mai prietenos pentru copii; cadrele
didactice de la grădiniţa din Șomcuţa
Mare au desfăşurat activităţi de informare a părinţilor din localitate cu privire
la beneficiile educaţiei timpurii pentru
a-i convinge pe aceştia să-şi înscrie copiii
la grădiniţă; participanţii din mai multe
şcoli au organizat zone destinate copiilor
de vârste mici în biblioteca şcolii sau
a localităţii, ori au desfăşurat activităţi
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de amenajare a curţii şcolii sau a unor
parcuri din localitate; în multe unităţi de
învăţământ, participanţii au oferit cadouri
pentru copiii instituţionalizaţi /cu nevoi
speciale sau au colectat jucării, cărţi,
haine pentru copiii defavorizaţi.

“MAREA IMAGINE” – 25 APRILIE
Evenimentul şi-a propus să marcheze
Săptămâna Globală de Acţiune şi a
avut loc la Şcoala nr. 133 din Capitală,
fiind derulat în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti. Copiii de la Grădiniţa
Şcolii nr.133 din capitală au fost
purtaţi în lumea poveştilor improvizate de actorul Mihai Verbiţchi,
au desenat împreună cu Melania
Medeleanu copilăria ideală şi au cântat
şi dansat cu Andra Gogan.

EXPOZIŢIE DE FOTOGRAFIE
„COPILUL ARE DREPTURI CHIAR
DE LA NAŞTERE”
În perioada 31 mai – 07 iunie, cele
mai expresive 30 de fotografii ale
Campaniei Globale pentru Educaţie
au fost expuse la Muzeul Naţional de
Artă al României. Expoziţia a dorit să
arate publicului frumuseţea copilăriei

drepturi

Foto: Gradiniţa din Tărian - jud. Bihor.
Autor: Delia Bondar

timpurii, imaginile fiind selecţionate din
cele peste 4.522 de fotografii primite
de la participanţii la Campania Globală
pentru Educaţie. Inaugurarea expoziţiei
a avut loc în prezenţa reprezentanţilor
Ministerului Educaţiei, Ministerului
Muncii şi Prefecturii Municipiului
Bucureşti. Pe parcursul lunii iunie, expoziţii fotografice au fost organizate şi în
incinta Ministerului Muncii şi a Direcţiei
Protecţia Copilului.

PARTENERI
Ministerul Educaţiei Naţionale, Centrul
Mun. Bucureşti de Resurse şi Asistenţă
Educaţională, Centrul Romilor pentru
Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”,
Centrul Educaţia 2000+, Centrul pentru

im

Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step
by Step”, Asociaţia OvidiuRo, World Vision
România, Roma Education Fund Romania,
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi
– Învăţământ Preuniversitar şi Federaţia
Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Consolidarea sistemelor naţionale de
monitorizare şi implementare a drepturilor copilului - Grup pilot pentru
drepturile copilului Dâmboviţa

pa

Una
dintre priorităţile
asupra cărora s-a atras
atenţia în Campania Globală
pentru Educaţie (educaţia
antepreşcolară) şi-a găsit, în mare
parte, soluţionarea în plan legislativ,
prin aprobarea metodologiei de
organizare şi funcţionare a
creşelor şi a altor unităţi
de educaţie timpurie
antepreşcolară.

ct

Activitatea Grupului pilot
pentru drepturile copilului
Dâmboviţa, demarată
în 2011, a continuat şi
în prima parte a anului
2012. În cadrul întâlnirilor
Grupului, au fost discutate
probleme concrete
care afectează copiii din
Dâmboviţa, cum ar fi accesul
la educație, protecția copiilor
împotriva abuzului și reducerea
mortalității infantile. Una din
propunerile Grupului a fost să se
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demareze o formare a noilor primari, care
să includă şi un modul privind drepturile
copilului.
Grupul îşi propune să contribuie la o mai
bună coordonare a activităţilor din sfera
drepturilor copilului derulate în judeţul
Dâmboviţa şi reuneşte: biroul teritorial al
instituţiei Avocatul Poporului, Centrul de
Reeducare Găeşti şi alte 12 instituţii ale
administraţiei publice cu responsabilităţi
în asigurarea drepturilor copilului la nivel
judeţean şi local, precum şi 2 organizaţii
neguvernamentale.
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Foto: Liceul de arta Dinu Lipatti - Piteşti.
Autor: Marius Cristescu.

Drepturile copilului devin cunoscute
Programul „Şi noi avem drepturi” îşi
propune informarea copiilor în vederea
conştientizării drepturilor şi responsabilităţilor lor prin metoda peer to peer
education, în acord cu Convenţia ONU cu
privire la Drepturile Copilului şi stimularea
participării lor în programe şi acţiuni sociale.

SESIUNI DE INFORMARE ÎN ŞCOLI
În Bucureşti şi filialele organizaţiei, 8.810
de copii din 128 de şcoli au participat la
sesiunile de informare pe tema drepturilor
şi responsabilităţilor lor. Întâlnirile au fost
organizate cu ajutorul a 288 de voluntari
cu formare specifică. În cadrul săptămânii
„Școala Altfel” s-au implicat 42 de școli și
2.065 de copii, care au derulat activități cu
voluntarii Salvați Copiii .

CURSUL ACREDITAT PENTRU
CADRELE DIDACTICE, CU TEMA
„DREPTURILE COPILULUI”

ticiparea copiilor prin dezvoltarea de
mici proiecte şi activităţi în comunitatea
din care fac parte pe tema drepturilor
şi responsabilităţilor copiilor. La concurs
s-au înscris 54 de echipe de la școlile din
București și din țară.

și cadrelor didactice care au solicitat să
participe la sesiunile de informare cu tema
drepturilor copilului alături de copiii si
elevii lor. Astfel, 661 de părinți si 371 de
cadre didactice au primit informații de la
voluntarii Salvați Copiii.

În chestionarele aplicate la finalul sesiunilor
de informare, copiii apreciază că informaţiile pe care voluntarii le-au oferit le sunt
foarte folositoare, aşa află ce drepturi şi
responsabilităţi au, unde se pot adresa dacă
acestea le sunt încălcate şi cum îşi pot ajuta
prietenii care sunt în asemenea situaţii.

Peste 30 de solicitări din partea cadrelor
didactice din mediul rural și din orașele în
care nu există filiale Salvati Copiii pentru
derularea programului în școlile lor.

Mai mult, a crescut numărul părinților

Şcoala nr. 2 Reşiţa,
20 noiembrie - Ziua
Convenţiei ONU cu privire
la Drepturile Copilului.

În mai 2012, s-a derulat acest curs în localitatea Panciu, jud. Vrancea, cu participarea
a 25 de cadre didactice și reprezentanți ai
autorităților și ong-urilor locale.

CONCURSUL NAŢIONAL
„DREPTURILE COPILULUI”
Prin acest concurs se încurajează par-
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PARTENERI
Ministerul Educației Naționale,
Inspectorate Școlare Judeţene, școli.

Ediţia a 12-a a Forumului
naţional, a fost organizată sub
titulatura “Protecţia copilului
între lege şi realitate – măsuri
de prevenire şi eliminare a
violenţei”, în parteneriat cu
Camera Deputaţilor.

Foto: Salvaţi Copiii România

Forumul național al copiilor
TEMELE FORUMULUI

prevenirea și eliminarea violenței în școli.

Forumul a urmărit 4 teme privind prevenirea și combaterea violenței asupra copiilor:
familia – mediu fundamental de protecție
și dezvoltare a copilului, şcoala - necesitatea elaborării și implementării unei strategii
și a unui plan de prevenire a violenței în
fiecare școală, mediul online – Structura
și conținutul Manualului destinat cadrelor didactice privind siguranța online
pentru copii din perspectiva copiilor şi
Consiliul Elevilor - importanța implicării Consiliului în dezbaterile și deciziile
Ministerului Educației Naționale, privind

În cadrul dezbaterii din Parlament, soluţiile
şi recomandările celor 79 de copii și tineri
au fost susținute în prezența reprezentanţilor autorităţilor publice.

DINTRE RECOMANDĂRILE
COPIILOR
• Programe de educație parentală obligatorii pentru părinți;
• Pregătirea profesorilor în managementul situațiilor conflictuale și formarea lor
continuă;

• Program de consiliere individuală și de
grup pentru copiii agresați și agresori;
• Programe de reabilitare pentru copiii
agresori prin care abilitățile lor să fie
valorizate în școală, astfel încât să găsească
interes în a veni la școală și a participa
la activități (valorizarea activităților
extracurriculare);
• Numirea a 2 reprezentanți din Consiliul
Elevilor în Comisia Națională pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul
școlar, înființată în 2012 de Ministrul
Interimar al Educaţiei Naționale.

ADVOCACY PENTRU DREPTURILE COPILULUI

Raportul Salvaţi Copiii către Universal Periodic Review (UPR) - Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului
Raportul Salvaţi Copiii ”Developments
of the Rights of the Child in Romania”
[„Evoluţia drepturilor copilului în
România”] prezintă dificultăţile din sfera
implementării drepturilor copilului (coordonarea şi evaluarea drepturilor, bugetul
alocat copiilor, strategiile din domeniu sau
monitorizarea independentă) şi detaliază
următoarele aspecte: mortalitatea infantilă,
sănătatea mintală a copiilor, protecţia

împotriva violenţei şi exploatării, dreptul la
educaţie, precum şi situaţia copiilor romi.
Totodată, documentul adresează şi o serie
de recomandări pentru o mai bună respectare a drepturilor copilului în România.
Documentul a fost transmis Biroului
Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile
Omului, pentru a fi folosit în evaluarea
stadiului implementării drepturilor omului
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în România, de către mecanismul de
monitorizare UPR.
Evaluarea finală a României va avea loc în
cadrul celei de-a 15 sesiuni, programată
pentru sfârşitul lunii ianuarie 2013. După
parcurgerea informaţiilor puse la dispoziţie,
misiunile statelor care participă la sesiunea
de evaluare vor adresa recomandări
Guvernului României.
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Daniela, voluntară a filialei Salvaţi Copiii
din Suceava, alături de copii

Voluntarii, resursă inestimabilă
”Pentru mine, voluntariatul la Salvaţi
Copiii nu poate fi definit concret în câteva
cuvinte. Salvaţi Copiii este cu siguranţă
acea echipă din care trebuie să faci
parte, pentru că îţi oferă suport, respect,
profesionalism, dar mai ales alternative.
Cei 3 ani petrecuţi aici m-au maturizat,
m-au dezvoltat şi mi-au oferit cele mai
frumoase răspunsuri ale vieții: zâmbetul
şi acel ”mulțumesc’’ al unui copil pe care
l-ai ajutat, sunt confirmarea că viaţa e
frumoasă! “ (Ștefania Barbu, voluntar
Salvaţi Copiii).

REZULTATE
1.053 de noi voluntari s-au alăturat
echipei Salvaţi Copiii. Proiectele şi
evenimentele Salvaţi Copiii au beneficiat
de implicarea a peste 3.726 voluntari
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pa

În 2012,
aprox. 90.000
de ore au petrecut
voluntarii Salvaţi
Copiii alături de
copii.

interacţionând cu peste 42.839 de copii,
părinţi, profesori.
La nivel naţional, peste 894 de voluntari
au participat la diverse tipuri de formări
pentru a fi pregătiţi în activităţile de
voluntariat pentru care au fost selectaţi.

PRIMII SUSŢINĂTORI AI
CAMPANIILOR SALVAŢI COPIII
Anul 2012 a fost un an cu multe
evenimente, campanii, târguri în care
voluntarii Salvaţi Copiii s-au implicat:
Ziua Internaţională a Copilului Dispărut,
Săptămâna Naţională a Voluntariatului,
„Alergăm pentru copii!”, Forumul
Naţional al Copiilor, Ziua Mondială fără
Tutun - Campania “Îndulceşte-ţi viaţa!”,
„Şcoala altfel”, Campania 2%, Maratonul
International al Copiilor, Soft Toys Ikea,
Campania „Bun venit pe lume”, Carnavalul
Copiilor, Întâlnirea anuală a voluntarilor.

www.evoluntar.ro
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Portalul evoluntar.ro reprezintă o
resursă importantă în procesul de
recrutare a voluntarilor pentru organizaţiile din România. În 2012 numărul
utilizatorilor a crescut având în prezent:
2.313 utilizatori, 278 organizaţii, 1.105
voluntari, 108 oportunităţi.
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În cadrul Galei Naţionale a Voluntarilor,
Oana Camelia Mic (Salvaţi Copiii Dolj)
a căştigat premiul “Voluntarul Anului în
Domeniul Activism Civic şi Drepturile
Omului”.

implicare

Școala Mobilă într-o comunitate rurală,
program al filialei Salvați Copiii din Iași.
Foto: Salvați Copiii

Filiale
Salvați Copiii România are filiale în 12
judeţe şi în Bucureşti, acestea îndeplinind rolul de catalizator al resurselor
şi serviciilor sociale disponibile la nivel
local, prin implicarea membrilor și
mobilizarea voluntarilor.

Prin eforturile voluntarilor şi specialiştilor
filialei Suceava, pentru familia Pascariu
iarna a trecut mai uşor în casa reparată
în cadrul proiectului C.A.S.A. (Construim,
Asistăm Social, Acţionăm)

Fillialele Salvați Copiii
ARGEȘ
În cadrul programului „Creștem împreună”,
s-au derulat activități de tipul ”Școală după
școală” destinate unui număr de 50 de copii
cu părinți plecați în străinătate. Ajutați permanent de voluntarii filialei, copiii beneficiază
de orientare școlară, servicii sociale, consiliere
psihologică, activităţi educative și de socializare și sprijin în comunicarea cu părinții lor.
BRAȘOV
Deschis în martie 2012, Centrul ”Creștem
Împreună” a constituit singurul program
educațional destinat copiilor ai căror părinți
muncesc în străinătate. Aici sunt organizate
activități educative constând în pregătire
suplimentară la materiile de bază și sunt
oferite servicii sociale și suport material.
Proiectul Umple o cutie cu bucurie, lansat
în decembrie 2009, a venit în 2012 cu donații
de jucării, haine şi rechizite, în sprijinul copiilor,
în special din mediul rural, ai căror părinți au
dificultăți financiare. Acestea au ajuns la copiii
din Complexul de Servicii Harman, Brașov.
HEART – Help Educate Roma People
Together este rezultatul unui parteneriat
între filiala Brașov și Redbridge cu scopul de
a crea un mediu incluziv de educație școlară
pentru toți copiii romi din județ.

Turneul cetăților (proiectul „Mănânci
sănătos, rămâi frumos!”) - au fost derulate,
la nivel de şcoală şi comunitate, acţiuni de
informare privind adoptarea unui stil de viață
sănătos printr-o hrană corespunzătoare și
prin practicarea sportului. Coorganizatori
au fost Asociaţia Sportivă Olimpia Sânpetru
şi Federaţia Română de Rugby și au fost
implicați copii, profesori și părinți din localităţile
Sânpetru, Hărman, Ghimbav, Prejmer, Hălchiu,
Bod, Codlea, Teliu, Râșnov și Cristian.
BUCUREȘTI
În colaborare cu Asociația Culturală
Româno-Japoneză în parteneriat cu
Colegiul Național Jean Monnet Ploiești,
s-a desfășurat un proiect inedit, într-un
decor oriental, în care au fost organizate 4
ateliere de lucru, elevele claselor a VI-a și
a XI–a urmărind cu interes demonstrațiile
de: origami, ikebana, ceremonia ceaiului și
machiajul propriu gheișelor.
CARAȘ-SEVERIN
Şi în 2012 a continuat proiectul local
„Bucuria de a dărui”. Proiectul este implementat de voluntari ai filialei – cadre didactice
de la Şcoala nr. 2 din Reșița. Obiectivul
proiectului urmăreşte trezirea, atât în copii,
cât şi în părinţii acestora, a unor sentimente
de toleranţă şi apropiere faţă de copiii care
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provin din familii defavorizate şi se materializează în trei mari acţiuni: 1 Iunie- Târgul
de Jucării (500 de participanți - preșcolari,
elevi, părinți și cadre didactice), 6 decembrie
– Spiriduşii Moşului (200 de copii spiriduși
au oferit cadouri unui număr de 248 de
copii din familii cu probleme sociale), 15- 20
decembrie – La fiecare copil vine Moş
Crăciun (pentru 65 de copii şi părinţii acestora au fost pregătite spectacole de colinde şi
cadouri constând în alimente, dulciuri, îmbrăcăminte). Un mare impact asupra copiilor,
părinţilor şi comunităţii l-au avut Săptămâna
Voluntariatului (286 copii) şi Ziua Educaţiei
Nonformale (523 participanţi în 7 școli).
CONSTANȚA
Grădiniţa Socială din Mangalia face parte din
proiectul „Primii paşi – educaţie preşcolară pentru copiii din familii defavorizate”,
care se adresează cu predilecţie copiilor
romi. Pentru cei 30 de copii proveniţi din
medii sociale defavorizate, frecventarea
grădiniţei este vitală pentru ca aceştia să
poată fi integraţi în sistemul de educaţie.
Alți 30 de copii rămași singuri acasă în urma
plecării părinților la muncă în străinătate
au beneficiat de serviciile oferite în cadrul
Centrului Educațional ”Creștem Împreună”
din Mangalia. Din 2004, filiala Constanța
îi cheamă în fiecare vară pe copiii romi la

Copiii Centrului de zi pentru copii din
familii aflate în dificultate din Petrila

Grădiniţa estivală, copii care ar trebui să
meargă la şcoală din toamna anului respectiv,
dar care nu au frecventat grădinița.
DOLJ
Programele educaționale ale filialei au cuprins
servicii de educație și consiliere psihologică
(programul ”Creștem împreună”) pentru
50 de copii ai căror părinți sunt plecați în
străinătate. În urma derulării campaniilor
umanitare “Să o ajutăm pe Bianca să
respire”, “Ştefăniţă Trenovici, tânărul care a
rămas orb brusc, din cauza unei tumori pe
creier” și „Ruxandra merită să fie ajutată!“,
precum și datorită donațiilor primite de la
Terrafarm, Stimas Tour și Remat S.A., s-au
strâns 62.845 lei.
Campania “Bun venit pe lume!” a fost
sprijinită atat de voluntarii cu experiență, dar
și de voluntari pregătiți pentru strângerea de
fonduri în cadrul campaniei desfășurate în 2
etape (24-25 noiembrie și 16 decembrie).
HUNEDOARA
Centrul ”Creștem Împreună” Petrila,
care împlinește 2 ani, a acoperit una dintre
marile necesități ale comunității: 80 de
copii beneficiari în perioada 2010-2012,
provenind din 54 de familii; 7 structuri de
învățământ cuprinse în proiect; numeroase
activități educative, recreative, de socializare și

sprijin emoțional pentru copiii ai căror părinți
sunt plecați la muncă în străinătate. Succesul
acestui centru a dus la înființarea unui nou
centru ”Creștem Împreună” la Lupeni,
în cadrul Școlii nr. 1 Lupeni. 34 de copii au
participat la activitatile centrului din Lupeni.
Centrul de zi pentru copii din familii aflate
în dificultate, a împlinit în 2012 13 ani de
activitate. Serviciile oferite s-au adresat unui
număr de 102 de copii şi părinţilor lor (57 de
familii). Rezultate obținute: prevenirea abandonului școlar pentru cei 82 de copii, elevi în
clasele I-XI; îmbunătățirea imaginii de sine, a
relațiilor cu cei din jur, formarea și dezvoltarea
deprinderilor de viață prin participarea la
activitățile de consiliere socială și psihologică;
îndrumare, consiliere, ajutor material. Copiii
au beneficiat de o masa caldă zilnic.
IAȘI
În cadrul Serviciului de consiliere și reabilitare psihosocială pentru copiii abuzați,
traficați, au fost implementate, în 2012:
1. Proiectul Parteneriat Regional pentru
Încurajarea Filantropiei în România s-a
derulat în perioada iulie – noiembrie, în
parteneriat cu Fundația Serviciilor Sociale
Bethany și a fost finanțat de United Way.
Scopul a fost de a promova în județele
Iași, Vaslui, Bacău, Neamț, Botoșani, Galați,
Vrancea și Suceava propunerile de politică

24

publică privind mecanisme fiscale care să
încurajeze donațiile și sponsorizările. Grupul
țintă a cuprins reprezentanți ai ONG-urilor,
parlamentari și oameni de afaceri din
regiunea Nord Est. Au fost organizate trei
consultări regionale și 5 dezbateri publice
regionale cu participarea factorilor interesaţi
de încurajarea filantropiei din 8 județe:
organizaţii neguvernamentale, donatori,
companii, autorităţi locale şi reprezentanţi
ai Parlamentului României. Scopul a fost
efectuarea unei diagnoze a situaţiei actuale
şi identificarea de soluţii agreate de toate
părţile interesate.
2. Între ianuarie și iunie 2012, Serviciul de
Consiliere s-a adresat unui număr de 165
de părinţi, care au urmat cursuri pentru
dezvoltarea abilităţilor parentale şi disciplină
pozitivă. 105 copii au fost evaluaţi şi incluşi
în programele de consiliere şi terapie
psiho-pedagogică, desfăşurate sub forma
şedinţelor individuale şi terapie de grup
- pentru tulburări de anxietate, ADHD,
dificultăţi de adaptare şcolară, dificultăţi
socio-emoţionale, comportament agresiv. Au
fost organizate atelierele de vară „O lume
de poveste”, în care copiii au socializat, fiind
încurajată creativitatea și exprimarea liberă a
emoţiilor. S-au derulat cursuri de informare
pe tema disciplinei pozitive pentru 70 de
specialişti (cadre didactice, consilieri şcolari,
profesori psihopedagogi şi alţi reprezentanţi

ai instituţiilor din domeniu). La activităţile de
informare privind drepturile copilului, traficul
de fiinţe umane, copilul dispărut şi lupta
împotriva sărăciei au participat 277 de părinţi
şi 350 de copii.
Prin proiectul transfrontalier „A new chance
in education”, au fost informaţi peste 2000
de copii de pe ambele maluri ale Prutului
cu privire la consecinţele abandonului şcolar,
200 de specialişti din domeniul educației și
protecției copilului din România şi Republica
Moldova (cadre didactice, poliţişti, psihologi,
funcţionari din administraţiile publice locale)
și-au îmbunătățit competențele profesionale
și au fost elaborate publicaţii pentru copii
şi profesionişti, distribuite în peste 500 de
instituţii (www.scoalamobila.ro.)
Peste 100 de copii afectaţi de sărăcie şi care
au suferit diferite forme de abuz au participat
la activitățile educaționale stradale organizate
în cadrul proiectului „Şcoala Mobilă”, fiind
ajutați să-și redobândească stima de sine și să
se întoarcă la școală, în învățământul de masă.
În completarea acestor activități, „Centrul
de recuperare şi incluziune pentru grupuri
vulnerabile” a oferit servicii psiho-socioeducaţionale pentru 120 de copii aflaţi în
situaţii dificile; dintre aceștia, 20 de copii au
fost integraţi şcolar și şase copii au fost inscrişi
în Programul „A doua şansă”.
A fost, de asemenea, finalizat studiul „Justiţia
Juvenilă în România şi Republica Moldova”,
cu scopul actualizării dezbaterii cu privire la
problemele justiției juvenile și, nu în ultimă
instanță, contribuirii la dezvoltarea managementului judiciar la nivelul instanțelor pentru
minori din cele două ţări.
Nu în ultimul rând, 1500 de copii și tineri din
județul Iași au fost informați asupra obiceiurilor și deprinderilor care formează stilul de
viață sănătos și 500 de părinți din Iași au fost
instruiți în vederea dezvoltării de atitudini
responsabile privind stilul de viață sanătos al
copiilor lor. (www.copii-sanatosi.ro)
MUREȘ
Centrul de Consiliere pentru Părinți a
oferit servicii de evaluare, consiliere și training
pentru 147 de copii și 202 adulți. 44 de
specialiști și cadre didactice au beneficiat de
workshopuri pe teme specifice dezvoltării
copilului și adolescentului. În cadrul campaniei
”Ascultă-i sufletul”, 212 de elevi din clasele
primare au participat la 77 de lecții privind
dezvoltarea abilităților socio-emoționale, iar
22 de cadre didactice și părinți au primit
informații în ceea ce privește identificarea
și intervenția timpurie în cazul copiilor cu
probleme emoționale și comportamentale.

În cadrul Centrului de Consiliere pentru
copilul abuzat, neglijat, traficat au beneficiat
de consiliere 26 de copii și familiile acestora. După tipul abuzului, cazurile aflate în
consiliere se clasifică în abuz sexual 7 cazuri, 3
cazuri trafic, 6 cazuri abuz fizic, 8 cazuri abuz
emoțional, 2 cazuri de neglijare.
108 copii și 71 de părinți au beneficiat de
serviciile Centrului de Orientare și Resurse
pentru Educație Incluzivă din cadrul Școlii
generale nr. 7, Tg. Mureș.
Cei 50 de copii, beneficiari ai Centrului
Educațional din Cluj-Napoca au fost incluși
în anul 2012 într-un program de evaluare și
intervenție psihopedagogică, individualizată,
în special pentru dificultățile de învățare ale
matematicii dar și pentru dislexie, disgrafie,
probleme emoționale și de comportament.
25 de familii au fost consiliate social de către
personal și voluntari.
NEAMȚ
Fliala a desfăşurat activităţi de promovare
a Convenţiei ONU cu privire la drepturile
copilului la care au participat peste 650 de
copii din mediul urban şi rural.
În cadrul Centrului „Creştem împreună”, cei
155 de copii au desfăşurat activităţi educative
(suport şcolar, de orientare şcolară şi consiliere pentru copii), de consiliere individuală şi
de grup, de menţinere a legăturilor cu familia.
Facilitarea socializării şi asigurarea comunicării
permanente cu părinţii plecaţi la muncă în
străinătate au fost două dintre activitățile
esențiale ale centrului. Copiii au participat la
concursuri cu diferite tematici, dintre care
amintim: ”Din inimă de copil - Scrisoare
către părinți”, ”Primul la puzzle”, ”Cine
face cele mai multe piese de origami”
sau ”Punctajul cel mai mare la marroco”,
”Matematica distractivă”, ”Cele mai multe
cuvinte la scrabble”, ”Pietonul isteţ”,
”Relația dintre alimentație și sănătate”, ”Să
cunoaștem țările Uniunii Europene”.
SUCEAVA
”Am învățat să petrec timp de calitate cu copilul
meu, am învățat tehnici de ieșire din momentele
de criză specifice vârstei. Mi-am dat seama
de propriile greșeli în atitudinea față de copil
și am încercat să îndrept lucrurile...” – acestea
sunt cuvintele unei mămici care a beneficiat,
alături de alți 118 părinți, de cursuri pentru
dezvoltarea abilităţilor parentale şi disciplină
pozitivă. În Centrul de Consiliere pentru
Părinți, 149 copii și părinți au beneficiat de
program individual de consiliere şi terapie
psiho-pedagogică pentru ADHD, tulburări
de anxietate, dificultăţi de adaptare şcolară,
dificultăţi socio-emoţionale, comportament
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agresiv. 146 de specialişti din domeniul
educaţiei (cadre didactice, consilieri şcolari,
profesori psihopedagogi şi alţi reprezentanţi
ai instituţiilor din domeniu) au fost beneficiarii
a 13 workshop-uri de informare pe tema
disciplinei pozitive. Pentru copii (853) au fost
organizate 10 workshop-uri și 6 Școli de
Vară (în Ipotești, Mihoveni, Salcea, Liceul cu
Program Sportiv Suceava, Scolile Gimnaziale
Nr.3 și Nr.10 Suceava) având ca obiectiv
dezvoltarea abilităților de comunicare, gestionarea furiei, integrare socială și exprimarea
emoțiilor.
Pentru colectarea celor 6.120 lei necesari
pentru proiectele Centrul de Consiliere pentru Părinți și C.A.S.A. (Construim, Asistăm
Social, Acționăm), a fost organizat spectacolul
”Salvați copiii prin muzică!”. Cosmin Vaman,
Olga Iosub, Ioan Mateiciuc, Eugen Toboș,
Mihai Boicu, Odyssey și Andrei Comedica au
fost artiștii participanți.
TIMIȘ
Filiala Timişoara a derulat diferite proiecte
de educaţie, protecţie socială şi advocacy
pentru copiii din familii sărace, copiii victime
ale violenţei, copiii în risc de abandon şcolar,
copiii din comunităţile dezavantajate, copii
cu părinţi plecaţi în străinătate, copiii cu
dizabilităţi etc.
Astfel, filiala Timişoara a cuprins anul trecut
în programele sale aproximativ 460 de copii,
238 de părinţi şi 121 de cadre didactice.
De asemenea, 123 de voluntari s-au
implicat activ în activităţile directe cu copiii
şi partenerii organizaţiei. Au fost derulate
o serie de programe din următoarele
domenii: servicii de consiliere şi parenting
prin Centrul de Consiliere pentru Părinţi,
(re)integrare școlară prin Centrul de
Asistenţă Educaţională pentru Copii şi
Tineri din Grupuri Vulnerabile, protecția
copiilor rămaşi singuri acasă prin Centrul
Creştem Împreună, suport pentru copiii cu
dizabilităţi prin proiectul Prieteni de Suflet şi
voluntariat.
VASLUI
Activitățile Centrului ”Creștem Împreună”
au vizat oferirea de suport educaţional şi
social pentru 35 de copii, fiind derulate
cu aprijinul a 15 voluntari. S-au organizat
şedinţe de consiliere individuală şi de grup cu
copiii și s-a luat legătura cu părinţii plecaţi în
străinătate.
Comunitățile în care se derulează programul
”Fiecare copil contează” sunt satul Fâstâci,
comuna Cozmeşti şi comuna Dumeşti, fiind
incluse 50 de mame, 18 tinere însărcinate și
134 de copii.

ng
isi
nd
ra
fu

Festivalul Brazilor de Crăciun
Salvaţi Copiii organizează Festivalul
Brazilor de Crăciun cu scopul de a strânge
fondurile necesare continuării programelor socio-educaţionale realizate pentru
sprijinirea copiilor proveniţi din medii
sociale defavorizate.
În cele 12 ediţii de până acum, Festivalul
Brazilor de Crăciun a reuşit strângerea
sumei de 2.669.100 euro, utilizată pentru
reintegrarea şcolară a copiilor care
muncesc, facilitarea accesului la educaţie
şi prevenirea abandonului şcolar pentru
copiii din comunităţile sărace. De asemenea, familiile lor au primit ajutor financiar şi
consiliere în centrele educaţionale Salvaţi
Copiii România.
A XII-a ediţie a Festivalului Brazilor de
Crăciun a fost prezentată de Andreea
Raicu şi Andi Moisescu, atmosfera din
seara de 6 decembrie, seara magică a lui
Moş Nicolae, fiind sub semnul dărniciei şi
al binelui.
La această ediţie, brazii originali şi spectaculoşi, realizaţi din cele mai diverse
materiale, au fost creaţi de următorii
designeri români: Doina Levintza,
Wilhelmina Arz, Lena Criveanu &
Mihaela Glăvan, Rita Mureşan, Stephan
Pelger, Alexandru & Mihnea Ghilduş,

Ana Wagner & A. David Gallery,
Kristina Dragomir & Europa FM,
Cristian Samfira, Carmen Ormenişan,

Dorobanţu, Maria Marinescu, Mirela
Diaconu, Hamid Nicola Katrib &
United Media, Rhea Costa şi Malvina
Cervenschi. La aceştia se adaugă: Oxette,
Anca Rusu, pictorul Bogdan Mihai
Radu, Mark Twain International School,
bradul presei, precum şi bradul creat
de copiii din centrele educaţionale
Salvaţi Copiii.

2 669100 €

BRAZII VEDETĂ
Din licitaţia celor 26 de brăduţi creaţi special pentru Festivalul Brazilor
de Crăciun 2012, din biletele de
tombolă şi din sponsorizări - s-au
strâns 185.000 de euro. Suma
astfel colectată va fi utilizată
de Organizaţia Salvaţi Copiii
pentru 2.500 de copii şi
familiile lor deja cuprinşi în
programele de Educaţie
Preşcolară, Şcoală după
Şcoală şi A Doua Şansă.

au fost
strânşi în 12
ediţii ale festivalului
pentru susţinerea
familiilor şi reintegrarea şcolară a peste
16.000 de copii.

Iris Şerban,
Claudia
Castrase &
artistul vizual
Bodo, Irina
Solomon & Azay,
Veronica Zaharia & The One, Mădălina
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Brazii vedetă ai serii au
fost creaţi de Alexandru şi
Mihnea Ghilduş - Cortina
cu Surprize (adjudecat de
BCR, cu 10.000 euro), Anca
Rusu – Prinţesa Polonic (achiziţionat
de Renovatio, pentru 10.000 euro), iar

Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv
Salvaţi Copiii, alături de copiii participanţi
la Festivalul Brazilor de Crăciun

10% dintre copiii între 0 şi 17 ani din România trăiesc în gospodării fără nicio persoană care să aibă un loc de muncă.
De asemenea, 400.172* de copii între 3 şi 17 ani nu sunt integraţi în sistemul de învăţământ (preşcolar, general, liceal sau
şcoală profesională).
(*sursa: INS)

Carrefour România a achiziţionat bradul
Veronica Zaharia & The One cu 7.000
de euro. Bradul Organizaţiei Salvaţi
Copiii a primit donaţii în valoare de
8.800 de euro.
„Ediţia aceasta a oferit cea mai bogată
galerie de brazi şi o impresionantă implicare
din partea partenerilor noştri, cărora le
suntem extrem de recunoscători. Mulţumim
tuturor pentru suport şi ne bucurăm că
putem sprijini în continuare sistemul educaţional din România”, a declarat Gabriela
Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

Această Gală a avut ca parteneri: BCR
(Sponsor Diamond); Renovatio Solar,
Five’s, EDP Renewables, Henkel,
Luxoft (Sponsori Platinium); Banca
Românească, Petrom, Porsche România,
Romanian Business Consult, Anchor
Group (Sponsori Gold); Apa Nova
Bucureşti, Carrefour, Catena, Kaufland
Romania, Lemet, Oscar Downstream,
PayPoint, UPC, Teraplast Grup, Class
Living, Radisson Blu Hotel, TTS Group
(Sponsori Silver).
Cumpărătorii brazilor au fost: Anca Vlad,
Radu George şi Ruxandra Andronache

(Catena), Marius Ivan,
Cristina Zegheru (Europa
FM), Andrei Dumitrescu (Henkel
România), Andreea Mihai (Carrefour),
Irina Florea (Pernod Ricard), Georgiana
Radu (Lidl România), Dana Bulat
(United Media), Alina Iaciu (BCR),
Corneliu Cojocaru (BCR), Frank Colin,
Denis Radu, Ovidiu Buta şi EDPR.
Evenimentul a fost organizat cu suportul
pro-bono al agenţiilor Wunderman,
Eventures şi 2activepr, precum şi al
Pernod Ricard, Purple Flowers &
Events. De asemenea, artiștii care au
oferit invitaţilor spectacole pro-bono au
fost Trio Zamfirescu, Cobzality, Cristian
Gog, Silviu Pasca & friends.

De la stânga la dreapta:
„Bradul cu poveşti” al Organizaţiei Salvaţi Copiii a
primit donaţii în valoare de 8.800 de euro.
”Cortina cu Surprize” creată de Alexandru şi
Mihnea Ghilduş a fost adjudecat de BCR cu
10.000 euro
”Brăduţul Prinţesei Polonic” a fost achiziţionat de
Renovatio pentru 10.000 euro
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Corporațiile - parteneri Salvați Copiii
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
Banca Comercială Romană (BCR) este
partenerul strategic al organizaţiei Salvaţi
Copiii, implicându-se în susţinerea pe
termen lung a programelor şi activităţilor
în special din zona educaţională și de
consiliere emoțională. BCR este susţinător constant al Festivalului Brazilor
de Crăciun, fiind sponsorul Diamond
al evenimentului. Cu sprijinul BCR,
am oferit în 2012 servicii de evaluare,
consiliere psihologică și terapie pentru
copii și adolescenți vulnerabili și, totodată,
servicii de suport și psihoeducație pentru
familiile acestora, într-un spațiu prietenos,
nestigmatizant și nediscriminatoriu.
KAUFLAND România
Kaufland România a continuat susţinerea financiară a Centrului Educaţional
Târgovişte, care oferă servicii socio-educaţionale pentru 246 de copii din Târgovişte
şi localităţile limitrofe, a Centrului de Zi
Petrila (judeţul Hunedoara), care oferă
servicii sociale şi educaţionale pentru 90 de
copii şi familiile lor, precum şi a Centrului
Educaţional Reşiţa (judeţul Caraş-Severin),
în care sunt asistaţi zilnic 25 de copii.
De asemenea, Kaufland România a oferit

în vara anului 2012 o vacanţă de neuitat
pentru 316 beneficiari (220 copii şi 96
părinţi) asistaţi în centrele Salvaţi Copiii din
Bucureşti, Iaşi, Hunedoara şi Târgovişte.
Aceştia au fost cazaţi într-un superb hotel
din Predeal, au explorat împrejurimile
în drumeţii şi excursii, s-au bucurat de
piscinele din Aqua Park Braşov, iar cei mai
îndrăzneţi dintre copii şi-ai pus la încercare
curajul şi îndemânarea pe traseele unice
din Aventura Parc Braşov.
HENKEL România
Henkel Romania este unul dintre susţinătorii majori ai organizaţiei Salvati Copiii,
implicându-se constant în finanţarea
Centrului de zi – Petrila, centru de
consiliere şi suport pentru copilul aflat
în dificultate. Totodată, Henkel Romania
este unul dintre sponsorii cu tradiție ai
Festivalului Brazilor de Crăciun, contribuind constant, prin sponsorizari și prin
cumpărarea brazilor, la fondurile adunate
pentru susținerea centrelor educaționale
Salvați Copiii.
SELGROS CASH&CARRY
Selgros Cash & Carry este unul dintre
cei mai vechi susţinători, oferind încă de
la deschiderea primului magazin în 2001,
oportunitatea de a colecta fonduri prin
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amplasarea la casele de marcat a urnelor
de donaţii în beneficiul copiilor asistaţi
în centrele educaţionale Salvaţi Copiii.
Deşi mărunţişul lăsat de clienţii Selgros în
urmele de donaţii pare a fi nesemnificativ,
fondurile adunate constant în magazinele
din Bucureşti, Ploieşti, Galaţi, Brăila, Bacău,
Suceava, Iaşi, Braşov, Craiova, Timișoara,
Arad, Cluj, Târgu-Mureş şi Oradea se
ridică la sume importante, ce completează finanţarea centrelor educaţionale şi
susţin activităţile socio-educative desfăşurate în beneficiul copiilor defavorizaţi.
PORSCHE România
Porsche România este alături, în mod
constant de Organizaţia Salvaţi Copiii,
numărându-se printre sponsorii mai
multor ediţii ale Festivalului Brazilor de
Crăciun. Mai mult decât atât, în anul 2012
Porsche România a sprijinit financiar
programul Creştem Împreună, susținând
activitatea din Iaşi, Negreşti, Sighişoara,
Braşov, Târgovişte, Lupeni, Suceava şi
Piatra Neamţ, centre prin care în anul
2012 s-a asigurat orientarea şcolara şi
pregătirea suplimentară pentru 377 de
copii, precum şi consilierea individuală
atât a copiilor, cât şi a persoanelor în grija
cărora au fost lăsaţi.

LIDL România
Lidl România a continuat şi în 2012
campania socială Zâmbet de copil,
organizând pentru al doilea an consecutiv
în perioada sărbătorilor de iarnă o campanie de strângere de fonduri - Donează
pentru ca masa lor să fie plină. În toate
magazinele Lidl din Bucureşti şi din ţară,
clienţii şi angajaţii Lidl au avut la dispoziţie
urne special amenajate la casele de marcat în care au donat orice sumă au dorit,
contribuind astfel la strângerea fondurile
necesare asigurării unei mese calde pe zi
copiilor asistaţi în centrele educaţionale
Salvaţi Copiii. 200 de copii au beneficiat in
anul 2012 de o masă zilnică timp de 3 luni
(în total, au fost oferite 13.200 mese), iar
500 de familii au primit pachete constând
în alimente de bază şi produse igienicosanitare de primă necesitate.
GLAXOSMITHKLINE (GSK)
Compania farmaceutică GlaxoSmithKline
(GSK) România a continuat şi în 2012
susţinerea programului de reducere a
mortalităţii infantile - Fiecare copil contează, care s-a extins în 10 localităţi din
judeţele Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ şi
Vaslui, unde aproximativ 1.900 de femei
însărcinate şi mame, precum şi copiii acestora au beneficiat de suport şi asistenţă.
În anii precedenţi, GSK Romania a finanţat
anul pilot al programului de reducere a
mortalităţii infantile, derulat iniţial în 16
localităţi din judeţele Vrancea, Dâmboviţa,
Braşov şi Caraş-Severin, an pilot ce a
avut ca rezultat susţinerea a 1.019 femei
(gravide şi proaspete mame) şi a copiilor
acestora, din comunităţile sărace.
RECKITT BENCKISER
La nivel internaţional, parteneriatul
global dintre Reckitt Benckiser şi Save
the Children se derulează sub sloganul
„Healthier Kids, Happier World” ”Copii mai sănătoşi, lume mai fericită”,
prin care se urmăreşte îmbunătăţirea pe
termen lung a sănătăţii şi igienei copiilor şi
familiilor vulnerabile, oferindu-le oamenilor soluţii inovative pentru a avea vieţi mai
sănătoase şi familii mai fericite.
La nivel naţional, în anul 2012, Reckitt
Benckiser România s-a implicat în
susţinerea programului de reducere a
mortalităţii infantile şi de îmbunătăţire
a sănătăţii copilului cu vârsta între 0-5
ani - Fiecare Copil Contează, derulat
în 26 dintre cele mai sărace comunităţi
locale. Prin susţinerea Reckitt Benckiser,
Salvaţi Copiii România a continuat susţi-

nerea cu alimente de bază, suplimente
nutriţionale şi produse igienico-sanitare
pentru mamele şi copiii incluşi în proiect.
De asemenea, prin contribuţia Reckitt
Benckiser, în luna noiembrie 2012 a fost
dotată Secţia de Neonatologie a Spitalului
Judeţean Piatra Neamţ cu echipamente
performante de ultimă generaţie, atât
de necesare salvării vieţii celor mai fragili
dintre copiii veniţi pe lume, uneori, prea
devreme. Au fost achiziţionate şi donate
o masă radiantă de resuscitare pentru
nou-născuţi, un incubator, un pulsoximetru şi un tensiometru pentru nou-născuţi.
INTESA SANPAOLO BANK
MONEYGRAM INTERNATIONAL
Intesa SanPaolo Bank și MoneyGram
International au susţinut în 2012 programul de suport pentru copiii rămaşi singuri
acasă în urma plecării părinţilor la muncă
în străinătate - Creştem Împreună.
Programul are ca scop diminuarea
impactului negativ pe care migraţia
părinţilor îl are asupra copiilor rămaşi
acasă, precum şi asigurarea unui sistem
de protecţie pentru 1152 de copii, care
sunt lipsiţi de îngrijire parentală adecvată.
Proiectul oferă servicii de suport şcolar,
de orientare şi consiliere şcolară, facilitează socializarea şi asigură comunicarea
permanentă cu părinţii plecaţi, oferă
consiliere psihologică individuală şi de
grup copiilor aflaţi în situaţie de risc prin
plecarea părinţilor la muncă în străinătate,
derulându-se activităţi în 16 centre din
15 oraşe din România: Bucureşti, Piteşti,
Mangalia, Târgovişte, Craiova, Reşiţa,
Timişoara, Lupeni, Petrila, Braşov, Piatra
Neamţ, Sighişoara, Negreşti, Iaşi şi
Suceava.
STAR STORAGE
Star Storage s-a implicat activ în susţinerea activităţilor derulate de Salvaţi Copiii
în anul 2012, numărându-se printre
sponsorii evenimentului Alergăm pentru
Copii, organizat cu scopul strângerii de
fonduri pentru Programul de reducere a
mortalităţii infantile din România - Fiecare
Copil Contează. Evenimentul, în premieră
absolută în România, a constat într-o
cursa de 24 de ore de alergare pe banda,
bucurându-se de participarea multor
sportivi, persoane publice, vedete tv.
De asemenea, la sfârşitul anului 2012,
Star Storage a decis să se implice mai
mult în cauza reducerii mortalităţii
infantile în România, prin oferirea unei
sponsorizări importante, materializată
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în 2 incubatoare performante ce vor fi
donate în 2013 Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă Cluj-Napoca şi Spitalului
Clinic Municipal Filantropia din Craiova,
pentru secţiile de Neonatologie.
CORA SUN PLAZA
Campania Luna inimilor deschise, începută în anul 2005, sprijină reintegrarea
școlară a copiilor din grupuri vulnerabile.
210 copii din centrele educaționale din
sectorul 1 și sectorul 5 din capitală au fost
sprijiniți în 2012 cu rechizite, alimente de
bază și produse igienico – sanitare pentru
a putea frecventa școala.
20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT
În perioada noiembrie - decembrie
2012, Salvaţi Copiii a derulat o campanie
de promovare în rândul companiilor a
prevederii Codului Fiscal, ce permite
redirecţionarea unui procent de 20%
din impozitul pe profit datorat statului
către susţinerea unei cauze caritabile.
Campania de strangere de fonduri Bun
Venit pe lume! a reuşit să mobilizeze
companii precum: IC Companys
Romania, Mercureal, Coface Credit
Management, Transterra Logistics,
Datanet Systems, Break Bulk Services,
Giro, Amis Mob, Damifarm, Farmgrig,
Remat Ilfov, Sky-XS Aircargo, Hawle
H, Eurosiloz, Nelson și multe altele.
Sumele colectate prin direcţionarea procentului de 20% din impozitul pe profit
al acestor companii se alătură efortului
comun de a dota cu incubatoare 15
maternităţi din Bacău, Braşov, Bucureşti,
Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova,
Hunedoara, Iaşi, Piatra-Neamţ, Piteşti,
Reşiţa, Suceava, Târgu-Mureş, Timişoara
şi Vaslui.
CAMPANIA 2%
În 2012, pentru al doilea an consecutiv, Salvaţi Copiii România a dedicat
Campania 2% susţinerii programului de
reducere a mortalităţii infantile, derulând
o amplă campanie de conştientizare
şi informare publică privind naşterile
premature şi decesele în rândul nounăscuţilor. Fondurile colectate în cadrul
acesteia, sub același slogan ”Transformă
2% din impozitul pe venit în 100% viață
pentru copii!”, vor fi folosite pentru
dotarea cu echipamente performante a
maternităţilor şi a secţiilor de nou-născuţi, precum şi pentru oferirea de suport
parental părinţilor în dificultate.
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INDICATORI SOCIODEMOGRAFICI

21.355.849 locuitori,
din care

3.880.832
copii
79.901
copii cu părinți plecați în străinătate, din
care 22.993 având ambii părinţi absenţi

2

NEPARTICIPAREA
ŞCOLARĂ

400.172

de copii (3-17 ani) nu erau cuprinşi, la începutul
anului școlar 2011, în sistemul de învăţământ
preşcolar, primar, gimnazial, liceal sau profesional,
deşi aveau vârsta corespunzătoare. Echivalentul
populației unui județ de mărime medie, cum ar fi
județul Vâlcea, Vrancea sau Gorj.

1,900,000
de copii (49%)
se află în risc de
sărăcie sau
excluziune
socială
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3

Numărul
copiilor în
afara școlii
echivalent
cu populația
județului
Vâlcea

EXCLUZIUNEA
SOCIALĂ

Populația totală de copii.
Copiii aflați în risc de sărăcie

4

1 oră - autoritățile sunt sesizate cu privire
la neglijarea gravă a unui copil*

18 minute - un copil
abandonează școala
primară sau gimnazială

ABUZUL
ASUPRA COPIILOR

3 ore și 25 min. - autoritățile
sunt sesizate cu privire la un abuz
fizic, emoțional sau exploatare
prin muncă a unui copil*

15 ore și 40 min. - autoritățile sunt
sesizate cu privire la abuzul sexual
comis asupra unui copil*

5

4 ore - se produce decesul unui
copil în primul lui
an de viață

COPIII DIN
SISTEMUL
DE PROTECŢIE

Surse:
1. INS Tempo online, ianuarie 2012 şi
Direcţia Protecţia Copilului, decembrie
2012.
2. INS Tempo online - date prelucrate.
3. EUROSTAT „Population and social
conditions”, 2011.
4. Direcţia Protecţia Copilului,
decembrie 2012 - date prelucrate
5. Direcţia Protecţia Copilului,
decembrie 2012.

38.858
copii în
servicii
de tip
familial

22.798

copii în
servicii de tip
rezidențial

6

500

26.000 fani noi în 2012.

pagini cu
informații, imagini și resurse

40.000
fani

14.000 la 01 ianuarie 2012

SALVAŢI COPIII
ONLINE

433.394
vizualizări

www.salvaticopiii.ro
www.ceecc.ro - Centrul de educație emoțională
și comportamentală pentru copii; www.consiliere-parinti.ro - servicii de parenting; www.
sigur.info - utilizarea in siguranță a Internetului
de către copii și adulți; www.evoluntar.
ro - promovarea voluntariatului în România;
www.festivalulbrazilordecraciun.ro - eveniment
de strângere de fonduri
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92.214
vizitatori unici

Salvaţi Copiii susţine şi monitorizează
respectarea obligaţiilor legale ale autorităţilor şi specialiştilor care acţionează
pentru implementarea drepturilor copiilor.
În acest sens, Salvaţi Copiii a propus
schimbări legislative şi, atunci când a fost
cazul, s-a opus modificărilor ce veneau în
contradicţie cu interesele copiilor.

Lobby / advocacy
LEGEA 272/ 2004 PRIVIND
PROTECŢIA ȘI PROMOVAREA
DREPTURILOR COPILULUI

gică). Proiectul de lege a fost aprobat de
Guvern, aflându-se în prezent pe masa
de lucru a Parlamentului României.

Recomandările Salvați Copiii vizează,
în principal, patru domenii în care
respectarea drepturilor fundamentale
ale copilului reclamă măsuri urgente:
dreptul la identitate al copilului (numărul inaceptabil de mare al copiilor lipsiţi
de identitate şi, subsecvent, dificultatea
parcurgerii procedurii înregistrării tardive a naşterii), dreptul la educaţie de
calitate (constrângerea părinţilor de a
asigura accesul copilului lor la educaţie,
dar şi tratarea cu respect a copilului
de către personalul din şcoli sunt două
dintre condiţiile respectării dreptului
la educaţie de calitate), monitorizarea
drepturilor copilului (în România nu
există o instituţie independentă care să
monitorizeze respectarea drepturilor
copilului, în special în ceea ce priveşte
relaţia copiilor cu autorităţile publice
competente în acest sens), protecţia
copiilor afectaţi de fenomenul migraţiei
în Uniunea Europeană (copiii lipsiţi de
îngrijirea părinţilor pe perioada în care
aceştia se află la muncă în străinătate
trebuie integraţi pe termen lung în
servicii de susţinere şcolară şi psiholo-

MANIFESTUL PENTRU COPII
Salvaţi Copiii şi UNICEF au propus partidelor politice să-şi asume 10 angajamente
pentru îmbunătăţirea situaţiei copiilor
din România, pornind de la cele mai
stringente probleme cu care se confruntă
aceştia, precum şi de la obligaţiile pe care

le are ţara noastră, ca membru UE şi
ONU. Angajamentele au fost incluse în
„Manifestul pentru Copii”, document
lansat pe data de 20 noiembrie 2012,
cu prilejul marcării Zilei internaţionale a
drepturilor copilului și susţinut de 35 de
coaliţii şi organizaţii neguvernamentale din
România, fiind semnat de patru partide
parlamentare: PDL (dl. Vasile Blaga), PNL
(dl. Crin Antonescu), PSD (dna. Corina
Creţu) şi UDMR (dl. Kelemen Hunor).

im

Rolul Manifestului este să stabilească
reperele pe care trebuie să le
aibă în vedere politicile publice
cu impact asupra copiilor,
din perioada 2013-2020,
precum şi îmbunătăţirea
cadrului legislativ aferent.

pa

Propunerea
Salvați Copiii de
introducere și redactare a unui capitol special
privind protecția copiilor
rămași singuri acasă, în structura Legii 272 privind protecția
și promovarea drepturilor
copilului, a fost acceptată
de către Guvernul
României.

ct
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HOTĂRÂRE A
GUVERNULUI
PRIVIND
ÎNFIINŢAREA
PENITENCIARULUI
GĂEȘTI PRIN
REORGANIZAREA
CENTRULUI DE
REEDUCARE GĂEȘTI
Guvernul a aprobat, prin
Hotărâre, transformarea

Foto: Aga Luczakowska/Save the Children

România ocupă penultimul loc în UE din punct de vedere al accesului copiilor (0 - 3 ani) la servicii de educaţie şi îngrijire pe durata
copilăriei timpurii. Doar un sfert dintre copiii romi au avut experienţa grădiniţei. Peste 25% dintre copiii din România trăiesc în sărăcie.

Centrului de Reeducare Găești în
Penitenciar. Cei 50 de minori aflați în
Centrul de Reeducare Găești au fost
transferați și redistribuiți.
Intervenția Salvați Copiii România în
procesul de dezbatere publică pe marginea proiectului acestei hotărâri a urmărit
respectarea drepturilor copilului din
perspectiva instrumentelor internaționale
și europene referitoare la justiția juvenilă
și copiii privați de libertate.
GRUPURI DE LUCRU
(Parteneri: Ministerul Muncii, Familiei
și Protecției Sociale, Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile, Fundația
Soros, organizații neguvernamentale)
• Participare la întâlnirile organizate de
MMFPS în vederea elaborării Legislaţiei
secundare Legii 292/2011 a asistenței
sociale: proiectul de Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale,
proiectul de Lege privind asumarea
responsabilităţii sociale în acordarea serviciilor sociale (Lege privind planificarea
și furnizarea serviciilor sociale), Proiectul
de Lege privind subvenţionarea serviciilor
sociale de la bugetul de stat/ bugetele
locale;

• Participare la întâlnirea organizată
de FDSC referitoare la Carta Albă a
ONG-urilor 2012; Salvați Copiii a transmis sugestii şi completări cu privire la:
educaţia copiilor romi, eliminarea costurilor ascunse din educaţie, reducerea
mortalităţii infantile şi sănătatea mintală
a copiilor şi adolescenţilor, iar cele mai
multe dintre acestea s-au regăsit in textul
final al Cartei;

• Salvați Copiii a redactat
și transmis punctul său de
vedere privind protecţia
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi
în străinătate către Fundaţia Soros,
inițiatoarea unui raport național. În
cadrul comisiei de experți, SCR a fost
reprezentată de unul dintre cei 4 experți
nominalizați.

• Participare la ședințele Grupului de
Lucru Tehnic privind Afacerile Sociale şi
Incluziunea Socială din cadrul Comitetului
Consultativ Tematic Ocupare, Incluziune
Socială şi Servicii Sociale al MMFPS, grup
de lucru în cadrul căruia Salvați Copiii a
formulat propuneri pentru îmbunatățirea/
completarea priorităților, obiectivelor
și direcțiilor de acțiune necesare pentru
accesarea fondurilor europene în perioada de finanțare 2014-2020, în vederea
elaborării analizei socio-economice
propuse;

Activităţile de advocacy ale organizaţiei
au fost recunoscute în cadrul competiţiei
naţionale Gala Societăţii Civile 2012,
Salvaţi Copiii România obţinând premiul
3 la categoria „Apărarea drepturilor
individuale/colective” cu proiectul
„Administraţie publică în beneficiul
copiilor”.

• Răspuns-interviu în cadrul analizei „Studiu
asupra cerințelor și procedurilor legale care
vizează ieșirea din România și reîntoarcerea
în țară a minorilor cetățeni români în contextul traficului internațional de persoane”, la
solicitarea Terre des Hommes;
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În cadrul Galei ”Ce se întâmplă, doctore?”, Salvați Copiii a obținut Trofeul
Celebrating Life pentru campania
„Ajută un copil să meargă la şcoală”.
Ilie Năstase, Nadia Comăneci, Andi
Moisescu, Andra şi Cătălin Măruţă,
Smiley, Melania Medeleanu, Andreea
Marin Bănică şi Andreea Raicu sunt
personalităţile care au acceptat să se
implice, pro bono, în această campanie.

1 iunie 2012, Târgul de jucării conceput şi
organizat de către copiii Şcolii Gimnaziale nr.
2 Reşiţa din Reşiţa,. Cei 4000 lei colectaţi au
fost donaţi pentru cazuri medicale deosebit
de grave - doi fraţi gemeni fără vedere care
au avut nevoie de intervenţie chirurgicală la o
clinică din străinătate.

Raport financiar 2012
ACTIVITATEA SALVAȚI COPIII SE
DESFĂȘOARĂ LA SECRETARIATUL
GENERAL ȘI ÎN 13 FILIALE
TOTAL FONDURI - 4,442,591 Euro

Secretariat General
3.746.028 Euro - 84%

DIRECȚIILE MAJORE ALE ACTIVITĂȚII SALVAȚI COPIII

Asigurarea dreptului la protecţie al copiilor

1,108,433 EUR

Protecția copiilor împotriva violenței
Protecția copiilor pe internet - Programul Sigur.Info
Copii singuri acasă - Programul ”Creștem împreună”
Protecția copiilor față de HIV/SIDA

Promovarea şi asigurarea dreptului la educaţie

510,617
365,704
180,612
51,500

967,576 EUR

Programul educațional ”A două șansă”
COREI - Dezvoltare servicii socio-educaționale
Integrarea educațională a copiilor refugiați și solicitanți de azil
Educație preșcolară pentru copiii din comunități defavorizate

Filiale - 696,563 Euro (16 %)

Prevenirea și combaterea mortalității infantile

TOTAL FONDURI - EUR

4,442,591

Existent la începutul anului

639.965

organizații non profit din țară și
străinătate și organisme internaționale

1,677,225

cotizații, contribuții, donații, sponsorizări

1,119,918

fonduri structurale europene
instituții ale statului
dobânzi bancare

521,145
250,055
152,676
43,700

173,846 EUR

2,652,199

%

2,351,525

89%

60,651

2%

administrație

110,928

4%

strângere de fonduri și comunicare

129,095

5%

CHELTUIELI - EUR
programe
dezvoltare organizațională

944,580

Situaţiile Financiare ale Organizaţiei Salvaţi Copiii la
data de 31 decembrie 2012 au fost auditate de către
KPMG Audit SRL.

54,901
6,002
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Nr. crt.

EXPLICAŢII
EXISTENT LA 01.01.2012

I.

VENITURI

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 „Investește în Oameni”
Fundația IKEA & Save the Children Suedia
Comisia Europeană – Safer Internet
Contribuții și sponsorizări persoane fizice
Comisia Europeană - Grundtvig
Festivalul Brazilor de Crăciun 2011/2012
Enel Cuore Onlus
Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spațiului
Economic European
U.E. prin Programul Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007 – 2013
U.N.H.C.R.
Orange Romania SA & Fundația Orange
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Consiliul Județean Timișoara, Consiliul Județean Mureș, Primăria
Iași ș.a.
Selgros - urne de colectare fonduri
Fundația « Consiliul Național Român pentru Refugiați »
Asociația « Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România »
Lidl Discount
Kaufland
Școala BJORGVIN VIDEREGÆNDE SKOLE – Bergen - Norvegia
Reckitt Benckiser
Save the Children Norvegia
GlaxoSmithKline (GSK) Romania
Compagnia di SanPaolo
NIKE Europa
Fundația Soros Romania
Save the Children Austria
Money Gram & Save the Children USA
Hypermarket CORA Sun Plaza – Luna inimilor deschise
Porsche Romania
Save the Children Italy
Urne de colectare Unilever, Bricostore, Baumax, Medsana ș.a
Henkel Romania
Contribuții și sponsorizări alte persoane juridice
Alte finanțări
Dobânzi bancare

II

CHELTUIELI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Suma (EUR)

639,965
3,802,626
944,580
561,818
286,597
274,429
192,603
189,797
103,000
93,504
89,203
81,466
59,971
54,901
39,156
38,301
37,419
34,591
31,034
30,838
29,874
29,795
26,672
25,000
22,318
19,732
18,690
16,373
16,128
15,110
13.707
11,142
8,721
238,920
161,234
6,002
2.652.199

A.
1
2
3.
4.

PROIECTE
Promovarea și asigurarea dreptului la protecție al copiilor
Promovarea şi asigurarea dreptului la educaţie al copiilor
Sănătatea copilului, prevenirea și combaterea mortalității infantile
Promovarea şi respectarea drepturilor copilului

B.

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ

60.651

C.

MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAŢIE

110.928

D.

STRÂNGERE DE FONDURI ŞI COMUNICARE

129.095

EXISTENT LA 31.12.2012
* In anul 2012, s-au obţinut venituri în produse şi servicii în valoare de 72.997 EUR.
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2.351.525
1.108.433
967.576
173.846
101.670

1.790.392
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SPONSOR DIAMOND

SPONSOR PLATINUM

FESTIVALUL BRAZILOR
DE CRĂCIUN - FONDURI
ALOCATE ACCESULUI
LA EDUCAȚIE DE
CALITATE AL COPILULUI

SPONSOR GOLD

SPONSOR SILVER

MULȚUMIRI SPECIALE
3127 Bags
Andra Lupu
Angela Ciobanu
Andreea Raicu
Azay
B&B Collection
BASF
Bien Savvy
Boarder’s Shop
Brățara Magică
Bucharest Design Center
Buzztard
Cathias Edeline
Coty Romania
Dana Tanase Concept Store
Danza Boutique
DaVino

Dentestet
Diplomat
Ego Men Concept Store
Elena Crişan
Eximtur
Frey Wille
Galt Orologerie Elvetiana
Gett’s Hair Studio
Hypoxi Studio
I Regali di Francesca
Infrafit
Laura Hincu Exclusive Fashion
Laura8
Le Midi
Ludmila Corlățean
Magnolia Spa
Malvensky Charms
Meru

SUSȚINĂTORI
AI PROGRAMELOR SALVAȚI COPIII
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Miko Beauty Centers
ModaMania
Niran Co. Products
Oxette Romania
Pernod Ricard Romania
Purple Flowers and Events
Rhea Costa
Sabion
Simona Semen
Școala de Bijuterie Contemporană
Sensiblu
Skeyndor
The Gang Restaurant and Lounge
World Class
Wundermann
2activepr

PERSOANE JURIDICE
Accreo Agency, Advent International,
Ageximco, Agroparti, Air BP Sales Romania,
Al Prompt, Allianz Tiriac, Almos Agrorom,
Alpado, Amis Mob, Anvergo, Apa Nova,
Apollo Mod Distribution, Arafarm
Mediplus, Art Design, Artemisia, Asclepios,
Asesoft International, Asociația Tineri
pentru Tineri, Asociația Studenților
Bălănescu Mihaela, Astinvest Com,
Axon, Axor Exim, B&B Collection,
Banca Comercială Română, Banca
Românească, Barel Market Trust, BASF,
Baumax Rom, Bella România Impex,
Bien Savvy, Biochefarm International,
Bitdefender, Bochemie România, BRD
Asset Management, BRD Sogelease
IFN, Break Bulk Services, Carmen Ana
International, Carnicomp, Carrefour
România, Carsero, Cash & Candy, Cheque
Dejeuner România, Christian Gavrilă,
Cirex, Clifford Chance Badea, Climaterm
2000, Coca Cola HBC România, Coface
România Credit Management Services,
Coliseum, Company Med, Comprest,
Computer Trade, Concept Consult &
Prospect, Consecvent Com, Contrast
Management, Convex, Cora, Core
Technologies, Cosmote, Coty Cosmetics
România, Create Direct, Credit Agricole
Bank România, Cromsteel Industries, Da
buzz, Damifarm, Datanet Systems, Delphi
Electric, Dent Estet, Dinamic, Domarom
Star, Drumeția, Duo Ekart SNC, Duro,
ECDL România, Eco Pipera, Editura
Cariere, EDP Renewables, Elixir, Energy
Distribution, Emova, Eu.ro. Tiles, Eurosiloz,
Farmaceutica Arges Farm Pitești, Farmacia
Ardealul, Farmacia Condor, Farmacia
Remedium, Farmgrig, Fashion Art, Fender
Cables, Fides Limbi Străine, Fildas Trading,
Five’s International, Fondul de Garantare a
Creditului Rural IFN, Frey Wille, Fundația
Centrul de Cultură Greacă Arkadia,
Fundația Orange, Fundația the Group,
Gebruder Weiss, Gemini Solutions, Geo
Costi Agrostar, Gheorghe Iaciu, Gip Tronic
Service 96, Giro, GlaxoSmithKline (GSK)
Romania, Greater AD, Griff Shoes, Gts
Special Gas, Hardwood, Hawleh, Henkel
România, Horticom Impex, IC Companys
România, ICC Chemicals, Impulse România,
Incomsud, Ingo Trade International, Initiative
Media, Inter Cross, Interactive Service,
Investicon, Iterum Construct, Johnny
Shoes, Kaspersky Info Systems, Kaufland
România, Komarom Trade Invest, KPMG
Romania, Kronstadt Papier, Laura8, Le
midi, Lemet, Lidl Discount, Lion Shipping
Chartering, Lorand Contexpert, Loteria
Română, Ludmila Corlățean, Luxoft

Professional România, M+N Consult,
Madexport, Maledas, Mall Development
and Management, McDonald’ s România,
Media Service Zawada, Mediclim,Mega
Image, Mercureal, Mertur Chemical Trust,
Metal Prod, Metro Cash & Carry România,
Micronix Plus, Microsoft, Midanif, Millefiori,
Mușat și Asociații, Musette Exim, Nelson,
Neotel, Nexus DSI Company, Nitech,
Novartis, Novo Nordisk Farma, OMP,
OMV Petrom, Orange România, Oscar
Downstream, Paflora Impex, Parmalat
România, Parmel Gomma, Paxdorf
Product, Paypoint Services, Payzone,
Petrom S.A, P &G, Philips România, Polimed
Com, Porsche România, Prima Car,
Prolibris, Promotional Interservice, Publica
Com, Quadral, Radisson Blu Hotel, Reckitt
Benckiser România, Remat Ilfov, Renovatio
Solar, Roholz Agentur, Romanian Business
Consult, Romaqua Group, Romarta
B A, Romsys, Sabion, Intens Prest, Sca
Banu Raclaru & Nasta, Schneider Electric
România, SELGROS, Serapis Consulting,
Sider Technologies Bureau, Sigma Design
Company, Sigma Gum, Silpa România, Silva
Turism, Sky-XS Aircargo, Star Gate, Star
Storage, Stil Aura, Supercard, Teletex,
Terapia, Teraplast, Terra Dent, Tetra Pak
Romania, Timlibris,Total Control, Tpa
Horwath Tax, Transbihor, Transport Trade
Services, Transterra Logistics,,United Media
Services, Upc România, Vavian Pharma, VBR
Broker, Vel Pitar, Verona Com, VIP Auto
Distribution, Visma, Vitcom, Vodafone,
Voievod, Volans Com, Vrancart Adjud, Zaris
Autocom.
PERSOANE FIZICE
Alice and Friends, Bibu Laurențiu, Bodnar
Angelica, Bondre Sofia, Ciocia Elena,
Cristescu Alina, Culai Andrei, Iaciu Alina,
Ipate Eduard, Ivan Elena Roxana, Lungu
Stefan, Maftei Marina, Morega Alexandru,
Prințesa Marina Sturdza, Radu Denis,
Radu Diana, Ramascanu Beatrice, Ristici
Mihai Alexandru, Stanciu Irina, Diana &
Marius Gubaș ș.a.
FINANȚATORI EXTERNI
Comisia Europeană, Compagnia di SanPaolo,
Enel Cuore Onlus, Fondul Social European
prin programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Fundația IKEA, Guvernele Islandei,
Principatului Liechtenstein și Norvegiei,
Money Gram International, NIKE Europa,
Save the Children Austria, Save the Children
Norway, Save the Children Sweden,
Save the Children US, Școala BJORGVIN
VIDEREGÆNDE, SKOLE-Bergen-Norvegia,
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U.N.H.C.R., Uniunea Europeană prin
Programul Operațional Comun RomâniaUcraina- Republica Moldova 2007 – 2013.
PARTENERI
Agenția Națională Împotriva Traficului de
Persoane (ANITP), Autoritatea Naţională
pentru Administrare şi Reglementare
în Comunicaţii (ANCOM), Agenția
Națională pentru Romi, Ministerul
Educației Naționale, Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor
Vârstnice, Ministerul pentru Societatea
Informațională, IGP – Direcția de
Combatere a Criminalității Informatice,
Microsoft Romania, Orange Romania,
Fundatia Orange, Cosmote, Vodafone,
UPC, ECDL, Asociația Națională a Internet
Service Providerilor din România (ANISP),
Euroaptitudini, Kaspersky Lab,Bitdefender,
Howard Johnson Grand Plaza Hotel, One
Fitness, Baby Expo, Kidex Baby Boom,
Ericsson, Adecco, IBM, West Gate &
Novo Park/WFMC Facility Management,
NEPI Investment Management, Unicredit
Business Solutions, Kristal Glam Club,
Alltime Clubbing, 360 Insights, Axway,
Galeriile Real, Bucuresti Mall, Tiparituri.
ro, Fundaţia IKEA, Spitalul de Psihiatrie
„Al. Obregia” – Clinica de psihiatrie copii
şi adolescenţi, Administraţia Naţională
a Penitenciarelor, Asociaţia OvidiuRo,
Avocatul Poporului - Biroul Teritorial
Ploieşti, Centrul Educaţia 2000+, Centrul
pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională
„Step by Step”, Centrul Mun. Bucureşti
de Resurse şi Asistenţă Educaţională,
Centrul Romilor pentru Intervenţie
Socială şi Studii „Romani Criss”, Consiliul
Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Probaţiune
din Ministerul Justiţiei, Federaţia Naţională
a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ
Preuniversitar, Federaţia Sindicatelor Libere
din Învăţământ, Roma Education Fund
Romania, Serviciul de Probaţiune de pe
lângă Tribunalul Bucureşti, World Vision
România, UNHCR, OIM, Inspectoratul
General pentru Imigrări, JRS Romania,
Consiliul Național Român pentru Refugiați,
ARCA, Teatrul Excelsior, Teatrul Ion
Creanga, Unilever, Balonul Copiilor, Rent
a Santa, Blu Party, Cofetaria Alice, Arta
pentru Viață, Sport pentru Viață, Tetra
Pak, Revista Cutezătorii, Media Service
Zawada, Romaqua, Velpitar, Direcțiile
Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului, inspectoratele școlare și școlile
din Bucureşti, Constanţa, Reșiţa, Tg. Mureş,
Petrila, Cluj-Napoca, Târgoviște, Timişoara,
Iaşi, Pitești, Brașov, Bucureşti, Mangalia,
Craiova, Lupeni, Sighișoara, Piatra Neamț,
Suceava, Negrești,United Way.
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Serbarea de Crăciun
pentru copiii din filiala Timiş

Parteneri și sponsori filiale
ARGEȘ

BUCUREȘTI

Parteneri: Prefectura Județului Argeș,
Inspectoratul Școlar Județean, DGASPC
Argeș, Inspectoratul Județean de Poliție,
Primăria Pitești, ANITP - Centrul Regional
Pitești, licee, școli, grădinițe, Centrul
Cultural Pitești, Teatrul pentru copii
Aşchiuţă, Teatrul Alexandru Davila.

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Bucureşti,
Grădiniţa nr. 178 ”Flori de Tei” București,
Grădinița ”Scufița Roșie” Ploiești.

Sponsori: Termocalor Comfort, Primăria
Pitești, Apa Canal 2000, Blanche Mode,
Nigeioro Total, Happy Holiday, Daperom
Grup Auto, Apulum Total, Euromoll-Pitești,
Asociația Sf. Maria.
BRAȘOV
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Județean,
Casa Corpului Didactic Braşov, Școala
Generală ”Apaczai Csere Janos” Apaţa,
școlile generale din Augustin, Crizbav
și Măieruş, Asociaţia sportivă „ Olimpia
Sînpetru”, Consiliul Județean Brașov, Estico,
Federaţia Română de Rugby, Școala de fotografie O’Neills, Policlinica Sportivă, şcolile
generale şi primăriile localităţilor Codlea,
Hălchiu, Hărman, Prejmer, Râşnov, Sînpetru,
Ghimbav, Bod, Teliu, Râșnov și Cristian.
Sponsori: Esprit Group, Raiffeisen Bank, Dr.
Consultants Brașov, Selgros Brașov, Social
Media Brașov, Porsche Club

Sponsori: Editura ”Cuvântul Info” Ploiești.
CARAȘ-SEVERIN
Parteneri: Consilul Județean Caraș-Severin,
DGASPC Caraș-Severin, Inspectoratul
Județean de Poliție, Direcția de Sănătate
Publică Caraș-Severin, Inspectoratul Școlar
Județean, Direcția Judeţeană de Tineret
și Sport, Casa Corpului Didactic CarașSeverin, Școala Gimnazială nr. 2 Reșița, alte
școli și licee.
Sponsori: Consiliul Județean Caraș.
CONSTANȚA
Parteneri: Primăria Municipiului Mangalia,
Primăria Cumpăna, Inspectoratul
Școlar Județean, DGASPC Constanța,
Centrul Județean de Asistență și Resurse
Educaționale, şcoli generale.
Sponsori: Primăria Municipiului Mangalia,
Selgros Cash&Carry.
DOLJ
Parteneri: DGASPC Dolj, Inspectoratul
Școlar Județean, Inspectoratul Județean de
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Poliție, Grupul Școlar Transporturi Auto,
Școala gimnazială Mircea Eliade, Școala
gimnaziala Gheorghe Titeica, Școala gimnazială Nicolae Balcescu, Școala gimnazială
Decebal, Liceul Tehnologic de Transporturi
Auto, Liceul Teoretic Henri Coandă.
Sponsori: Selgros Cash&Carry, Terrafarm
SRL, Stimas Tour SRL si Remat SA..
HUNEDOARA
Parteneri: DGASPC Hunedoara,
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara,
Inspectoratul de Poliție Județean
Hunedoara, ITM Deva, SPLAS Petrila,
Colegiile”Mihai Eminescu”, ”Dimitrie
Leonida”, Colegiul Național Hermes, școlile
nr.7, I.G. Duca (Petrosani) și I.D. Sârbu
(Petrila), Liceele Tehnologic și Teoretic
Lupeni, Grădinițele 2, 6, 7 din Deva, 1, 3 din
Petroșani, 1 și 2 din Petrila, 1 din Lupeni,
”Lumea Copiilor”, Grădinița Liceului de
Artă și Muzică din Deva, Universitatea din
Petroșani, Liceul Teoretic Sabin Drăgoi
Deva, Colegiul Național de Informatică
Carmen Sylva, Spitalul de Urgență
Petroșani, Biserica Ortodoxă Jiet Și Petrila,
Poliția Orașului Petroșani, Școala Gimnazială
Nr 4 Vulcan.
Sponsori: Henkel România, Eco Structuri,

Caritas Alba-Iulia Petroșani, Sc Expans
Petrila, Sindicatul Liber E.M Petrila, Primăria
Orașului Petrila, Edil Urban Petrila, Real
Hypermarkert Deva, Artima Deva, Bitu
Petrosani, Metro Cash\Carry Romania
Deva, Luk Oil Petroșani.
IAȘI
Parteneri: Spitalul Clinic de Psihiatrie
”Socola” Iaşi, Direcţia de Asistenţă Socială
şi Protecţia Familiei Ungheni, Asociaţia
Obştească Alternative Sociale Ungheni,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi,
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, Direcţia
de Asistență Comunitară Iași, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Grădinițele cu Program
Prelungit nr. 1, 14 și 16 Iași, școlile gimnaziale “A. Russo”, ”Dimitrie Sturdza”, “Elena
Cuza”, “George Călinescu”, “Alexandru
Vlahuță”, “George Cosbuc”, “Ion Creangă”,
“Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iași, Colegiul
Național “G. Ibraileanu”, “Ion Neculce”,
“Titu Maiorescu”, “Ion Simionescu”,
“Otilia Cazimir”, “Vasile Conta”, “Ștefan
Bărsănescu”, Școala și Grădinița ”Junior”
Iași, Liceul Tehnologic “Constantin
Brancuși”, Liceul Teoretic “Miron Costin”,
Colegiul National “Mihai Eminescu” Iași,
Liceul Special Moldova Târgu Frumos,
Scoala Gimnaziala Lunca Cetățuii, Liceul
Tehnologic “Virgil Madgearu” Iași, Lieul
Tehnologic “Ștefan Procopiu” Iași, Scoala
Gimnaziala Specială “Constantin Păunescu”
Iași, Colegiul Economic Administrativ Iași,
Scoala Gimnazială “Iordache Cantacuzino”
Pașcani, Liceul Tehnologic “Radu
Cernatescu” Iași, Colegiul Național “Emil
Racoviță” Iasi, Liceul Tehnologic Nicolina
Iași, Scoala Gimnazială “Grigore Ureche”
Ceplenița, Scoala Gimnaziala Holboca,
Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Iași,
Școala “Ionel Teodoreanu” Iași, Colegiul
Tehnic “M. Sturdza” Iași.
Sponsori: S.C. MOBILIS S.R.L. Iași, Club
Rotary Iași, Nike Europa, COMAT SA Iaşi,
Gabriel Lozbă prin Sofia Glamour Iaşi,
Imobilia Lease Bucureşti, Trupa de teatru
Idiot din Iaşi, SC IMOBILIA LEASE SRL,
Primăria Municipiului Iași, PANIFCOM,
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iași, Agenția Națională
Antidrog - Centrul Regional Iași, Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Iași, Palas Mall Iași, Era
Shopping Park, Decathlon Iași, Ateneul
Tătărași.
MUREȘ
Parteneri: Consiliul Județean Mureș,
Primăria Tg-Mureș, DGASPC Mureș,

Înspectoratul Școlar Județean Mureș,
IEESR Mureș, Inspectoratul de Poliție al
Județului Mureș, ANITP Mureș, Serviciul
de Probațiune de pe lângă Tribunalul
Mureș, Asociația Institutul de Psihoterapie
și Dezvoltare Personală, Gimanziul „Liviu
Rebreanu”, Gimanaziul „Sf.Gheorghe”,
Gimnaziul „Zaharia Boiu” Sighișoara,
Școala Gen. Nr. 7 Tg-Mureș, Grădinița cu
P.P. „Arlechino”, Grădinița cu P.P. Nr. 10,
Grădinițele Nr. 12, 19, 15, Școala „Nicolae
Iorga” Cluj-Napoca, Școala „Alexandru
Vaida Voevod” Cluj-Napoca, Asociația
Culturală Actus Dramatikus, Promenada
Mall Tg-Mureș, Antena 1 Tg-Mureș, Stii TV,
TVR Tg-Mureș, TTM, Radio SON, Kiss FM,
Rock FM, Magic FM, Radio Tg-Mureș.
Sponsori: Selgros Cash&Carry, Consiliul
Județean Mureș, SC Bio Aqua Group SRL,
S.C. DÜRKOPP ADLER S.R.L, SC Adimag
Com Impex SRL, Florence Tech SRL, SC
Reset Media SRL, SC TBS Aviation SRL
Sighișoara, SC Renotarr SRL Sighișoara,
SC PKD Grup SRL, Grand Hotel Tg-Mureș,
Aeroportul Tg-Mureș.
NEAMȚ
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;
Inspectoratul Scolar al Judeţului Neamţ;
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Neamţ;
Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ;
Direcţia de Sănătate Publică Neamţ;
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Neamţ
Sponsori: Consiliul Județean Neamț.
SUCEAVA
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean
Suceava și Botoșani, Inspectoratul Județean
de Poliție Suceava, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Suceava, Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Suceava, Primăria
Suceava, Primăria Rădăuți, Agenția
Națională Împotriva Traficului de Persoane
– Centrul Suceava, Centrul de Prevenire,
Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava,
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Suceava, Direcțiile de Sănătate
Publică Suceava și Botoșani, Asociaţia
Medicilor de Familie/Cabinete Individuale
Medici Familie/ Medici Psihiatri, Spitalul
Judetean ”Sfântul Ioan Cel Nou” secţia NPI,
CRED Liteni, Liceele din Suceava, Rădăuți,
Fălticeni, Botoșani, Liteni, Bucecea, Școala
Sanitară ”Cristiana”, Școlile Gimnaziale
din Suceava, Rădăuți, Fălticeni, Mitocu
Dragomirnei, Liteni, Volovăț, Vicovu de
Sus, Ciocănești, Cârlibaba, Shopping City
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Suceava. Parteneri media: Monitorul de
Suceava, Obiectiv de Suceava, Crai Nou,
Intermedia TV, Bucovina TV, Plus TV, Radio
Top, Viva FM, Radio AS, TuSiRomânia,
NewsBucovina.
Sponsori: S.C. Relians Corp S.R.L.,
Carrefour Romania, Shopping City
Suceava, Selgros Cash &Carry Suceava, SC
Alex&Stef Oil SRL Piatra Neamt, SC Egger
Rădăuți, Monitorul de Suceava, persoane
fizice.
TIMIȘ
Parteneri: Centrul Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională Timiş, Clinica
de Psihiatrie şi Neurologie pentru Copii
şi Adolescenţi, Spitalul clinic de urgenţă
pentru copii „Louis Ţurcanu”, Direcţia de
Sănătate Publică, Primăria Municipiului
Timişoara, DGASPC Timiş, Direcţia de
Asistenţă Socială Comunitară Timişoara,
Inspectoratul de Poliţie Timiş, Inspectoratul
Şcolar Timiş, Agenţia Naţională Antidrog
- Centrul Regional de prevenire, evaluare
şi consiliere Antidrog Timişoara, Teatrul
Naţional Timişoara, Şcolile clasele I-VIII nr.
1, 11, 12, 15 și 19 Timişoara, Şcoala clasele
I-VII Liebling, precum şi alte şcoli, grădiniţe
şi cabinete medicale din Timişoara și judeţul
Timiş.
Sponsori: E.B.I.G. Management, E.B.I.G.,
Eastern Digital, Mulberry Development,
UNIFIED POST, Macchine per cafee
expresso-mce, BUW,PKF Econometrica,
Imobiliare Italiană, Bioclinica SA, Cons
Electrificare Instal, Modatim Business
Facility SA, Dosetimpex, Smithfield Ferme,
Smithfield Prod, Consiliul Local Comuna
Giroc, Centrul de artă şi cultură Timiş,
Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Timişoara,
Liceul Pedagogic Carmen Sylva Timişoara,
Ritivoiu Mihai, Delia Barbu. Sponsori în
bunuri și servicii: Bega Minerale, Fundația
Rudolf Walther.
VASLUI
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean,
Direcția Judeţeană de Tineret și Sport, Casa
Corpului Didactic Vaslui, Centrul Județean
de Resurse și Asistenţă Educațională
Vaslui, DGASPC Vaslui, Inspectoratul
Judeţean de Poliţie, Centrul de Asistenţă
Psihopedagogică Vaslui, Spitalul Judeșean
Vaslui, Primăria Vaslui, Primăria Negreşti,
Consiliul Județean Vaslui, Monitorul de
Vaslui, Vremea nouă, Obiectiv de Vaslui,
Antena 1 Vaslui, Radio Smile Vaslui.
Sponsori: Farmacia S.C. Balsam Negreşti,
Biroul Notarial Ioniţi Marieta, SC Ciboco
Negreşti, SC Mondena Negreşti.

Preşedinte: Andi Moisescu
Vicepreşedinte: Mihai Gafencu
Președinte Executiv:
Gabriela Alexandrescu
Secretariatul General
Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899,
București, România
telefon: +40 21 316 61 76
fax: +40 21 312 44 86
e-mail: rosc@salvaticopiii.ro / web: www.
salvaticopiii.ro
RO15RNCB0071011434790005 (lei),
RO42RNCB0071011434790101 (euro)
RO69RNCB0071011434790003 (dolari)
Banca BCR Sucursala Plevnei,
BIC / SWIFT: RNCBROBU
Cod unic: 3151288
ARGEŞ
Preşedinte: Dumitra Sima
Str. Eroilor nr. 4-6, 110417 - Piteşti
tel: +40 744 360912, fax: +40 248 212 166
e-mail: arges@salvaticopiii.ro

CARAŞ-SEVERIN
Preşedinte: Măriuţa Simionescu
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7, etaj 1, 320067
- Reşiţa
tel: +40 744 360 910
e-mail: caras-severin@salvaticopiii.ro

MUREŞ
Preşedinte: Ana Chirteş
Str. Cuza Vodă nr. 12, 540027, Târgu Mureş
tel: +40 745 580 545
tel/fax: +40 265 250 121/128
e-mail: mures@salvaticopiii.ro

CONSTANŢA
Preşedinte: Carmen Faliboga
Str. Matei Basarab nr. 44, (Şcoala 1), 905500
– Mangalia
tel: +40 744 360 908 / 0752 025 917
tel/fax: +40 341 146 691
e-mail: constanta@salvaticopiii.ro

NEAMŢ
Preşedinte: Mihaela Ignatovici
Bd. Alexandru cel Bun nr. 11, 610004, Piatra
Neamţ
tel: +40 742 103 752 / +40 724 003 944,
fax: +40 233 217 265
e-mail: neamt@salvaticopiii.ro

DOLJ
Preşedinte: Cornelia Pasăre
Str. Beethoven nr 2, (Grupul Şcolar
Beethoven), Craiova
tel: +40 744 360 918
tel/fax: +40 251 419 391
e-mail: dolj@salvaticopiii.ro

SUCEAVA
Preşedinte: Camelia Iordache
Str. Armenească nr. 41, Suceava
tel: +40 744 360 919
tel/fax: +40 230 521 000 / 0230 525 559
e-mail: suceava@salvaticopiii.ro

BRAŞOV
Preşedinte: Anca Timiş
Str. Agrişelor 10, et. 1 (Şc. 5, Corp B),
500096, Braşov
tel: +40 744 360 911, fax: + 40 268 332 253
e-mail: brasov@salvaticopiii.ro

HUNEDOARA
Preşedinte: Valerica Popescu
Str. Cartier 8 Martie nr. 60 (Grădinița 2),
335800 – Petrila
tel: +40 742 103 751
tel/fax: +40 254 550 618
e-mail: hunedoara@salvaticopiii.ro

BUCUREŞTI
Preşedinte: Rebeca Grosu
Str. Ion Inculeț nr. 5-7, (Grădinița nr. 281),
sector 1, Bucureşti
tel: +40 744 360 921
e-mail: bucuresti@salvaticopiii.ro

IAŞI
Preşedinte: Maricica Manole
Str Buridava nr 10, (Școala Al. Vlahuță), CP
700432, Iaşi
tel: +40 742 061 917, tel/fax: +40 232 219 986
e-mail: iasi@salvaticopiii.ro

Echipa Secretariatului General
De la stânga la dreapta: Alexandra Băcescu-Davis, Roxana Paraschiv, Mihaela Hodor, Alexandra Anton, Doina
Dorobanțu, Alexandra Boeriu, Mihaela Manole, Ciprian Andrei, Andreea Puf, Ovidiu Măjină, Diana Stănculeanu,
Adina Clapă, Adina Turcu, Mara Niculescu, Gabriela Alexandrescu, Andreea Rusu, Teodora Nicolae, Ciprian Grădinaru, Andreea Hagiu, Adina Tatu, Andrei Voinea, Liliana Bibac

TIMIŞ
Preşedinte: Mihai Gafencu
Bd. Republicii nr. 1, corp B, ap. 7, Timişoara
tel: +40 744 820 491
tel/fax: +40 256 212 996 / 0256 212 196
e-mail: timis@salvaticopiii.ro
VASLUI
Preşedinte: Vasile Mariciuc
Str. 1 Decembrie nr. 3 (Liceul Negrești),
735200 – Negreşti
tel: +40 744 360 917
tel/fax: +40 235 457 582
e-mail: vaslui@salvaticopiii.ro

