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20 de ani de activitate
in promovarea si
. apararea
drepturilor copilului

Ana Maria Mihăescu Preşedinte, Şef Misiune IFC pentru România
şi Republica Moldova

Gabriela Alexandrescu Preşedinte Executiv, alături de unul din copiii
care frecventează grădiniţa din Pătroaia Vale,
judeţul Dâmboviţa

În 2010, Salvaţi Copiii a împlinit 20 de ani: două decenii de ambiţii şi idealuri
împlinite, zi de zi, de copiii incluşi în programele sociale şi educaţionale. Dacă am
învăţat multe în cei 20 de ani, atunci cei mai străluciţi profesori ne-au fost copiii.
Parafrazându-l pe scriitorul brazilian Paulo Coelho, copiii ne-au predat cele mai
importante trei lecţii în viaţă: cum să fim fericiţi fără motiv, cum să nu stăm
locului niciodată şi cum să cerem cu insistenţă ceea ce considerăm a fi important
pentru copii.
Aşa se explică dorinţa Salvaţi Copiii România de a construi şi reconstrui fragmente
din lumea în care cei mici să fie pur şi simplu fericiţi şi tot aşa se explică entuziasmul
reuşitelor noastre care, adunate, înseamnă peste 600.000 de copii care au crescut
frumos alături de noi. În 2010, numărul copiilor cuprinşi în programele şi campaniile
noastre a fost de 111.000, alături 22.800 de părinţi, 12.500 de cadre didactice şi
1750 de voluntari.
Printr-o coincidenţă mobilizatoare, Convenţia ONU cu privire la Drepturile
Copilului a împlinit aceleaşi două decenii de implementare în România, ţara noastră
fiind printre primele state care au ratificat-o (28 septembrie 1990). Document
strategic şi de angajament pentru statele semnatare, Convenţia reprezintă cel mai
ratificat tratat din istoria umanităţii şi obligă statele.
Istoria apariţiei acestei idei de asumare la nivel mondial a caracterului universal
al drepturilor copilului începe cu Eglantyne Jebb, care a fondat prima organizaţie
Salvaţi Copiii în 1919, la Londra. Revoltată de consecinţele Primului Război Mondial
şi ale Revoluţiei din Rusia care făceau zilnic mii de victime printre copii din cauza
bolilor şi a foametei, Eglantyne Jebb a decis crearea unei organizaţii internaţionale
în măsură să intervină pentru salvarea şi îmbunătăţirea vieţii copiilor lipsiţi de
protecţie. “Este foarte clar că salvarea copiilor din întreaga lume nu reprezintă o
imposibilitate inerentă. Acest lucru devine imposibil doar dacă refuzăm să-l realizăm.”,
spunea Eglantyne Jebb, considerând că este nevoie de măsuri mondiale de
protecţie a copiilor care să fie cunoscute şi asumate de toate statele lumii. Astfel,
cu tenacitate şi implicându-se direct, a conceput şi a reuşit adoptarea de către
Liga Naţiunilor (astăzi, Organizaţia Naţiunilor Unite) a Declaraţiei Drepturilor
Copilului, primul document internaţional în care „drepturilor copilului” sunt
menţionate şi promovate în mod unitar. Această Declaraţie, alături de forma sa
extinsă din 1959, reprezintă sursele de inspiraţie folosite la redactarea Convenţiei
Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului din 1989.
Pentru realizările sale, Salvaţi Copiii mulţumeşte tuturor copiilor, profesorilor,
specialiştilor, partenerilor şi finanţatorilor.
Ana Maria Mihăescu, Preşedinte
Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv
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În 2010, eforturile organizaţiei Salvaţi Copiii au fost recunoscute la
Gala Societăţii Civile prin: Premiul II la Secţiunea „Apărarea drepturilor
individuale / colective” pentru Raportul Alternativ Salvaţi Copiii privind
implementarea Convenţiei ONU pentru Drepturile Copilului, Premiul III la
Secţiunea „Sănătate” pentru Centrul comunitar de resurse pentru copii
cu părinţi plecaţi în străinătate şi Menţiune la Secţiunea „Educaţie şi
cercetare” pentru Copiii romi se pregătesc pentru grădiniţă.
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„Salvaţi Copiii este o organizaţie care îmi dă
foarte mare încredere în ceea ce se doreşte să
realizeze pentru promovarea drepturilor copilului
prin toate proiectele şi activităţile pe care le
desfăşoară. ”
Romila Floreta - voluntar în cadrul
programului „Şi noi avem drepturi”

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.
Viziunea
Salvaţi Copiii este o lume în care
fiecărui copil îi este respectat
dreptul la viaţă, protecţie, dezvoltare
şi participare.
Valorile in care
credem
Responsabilitatea
Ne asumăm întreaga răspundere
pentru utilizarea eficientă a
resurselor, astfel încât rezultatele să
fie măsurabile, precum şi responsa
bilitatea 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 pentru a
întări efortul global de a aduce
transformări pozitive în viaţa copiilor.
Creativitatea
Suntem deschişi ideilor noi,
îmbrăţişăm schimbarea şi ne
asumăm cu grijă riscuri, pentru a
dezvolta soluţii viabile pentru copii
şi alături de ei.
Integritatea
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.
Foto: Salvaţi Copiii Romania
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Educatie
prescolara
pentru copiii
.
.
din grupurile defavorizate
Lipsa de pregătire a educatorilor, o oarecare inerţie şi dezinteres
din partea părinţilor în ceea ce priveşte importanţa educaţiei
copiilor lor, dar şi resursele materiale limitate ale familiilor se
materializează în participarea la educaţia preşcolară a doar 30%
dintre copiii romi în comparaţie cu media naţională de 80%.

R

ata mare a abandonului şcolar
în rândul copiilor din comunităţi
dezavantajate social se datorează,
în parte, lipsei de pregătire pentru
inserţia şcolară, diferenţelor care există
între copiii care au frecventat grădiniţa
şi ceilalţi, care duc la o înţelegere dificilă
a exigenţelor şcolii şi, nu în ultimul rând,
carenţelor în pregătirea pedagogică
a cadrelor didactice din învăţământul
primar.

Copiii romi se pregătesc
pentru grădiniţă!
Urmărind creşterea numărului de
copii romi care beneficiază de educaţie
preşcolară de la o vârstă cât mai mică şi
înţelegerea de către părinţi a necesităţii
educaţiei pentru viitorul copiilor lor,
programul a pornit de la ideea conform
căreia educaţia timpurie contribuie la
dezvoltarea armonioasă a personalităţii
copiilor şi pune totodată bazele integrării
şcolare şi sociale viitoare.
Au fost organizate câte 43 de grupe
de pregătire estivală la nivel naţional,
grădiniţele fiind selectate, cu sprijinul
Inspectoratelor Şcolare Judeţene, din
cadrul comunităţilor defavorizate în care
populaţia de etnie romă era majoritară.
Au fost organizate cursuri de pregătire
pentru cadrele didactice implicate (43 de
educatoare şi 42 de mediatori şcolari),
care au cuprins informaţii privind istoria
şi tradiţiile rome, modul de comunicare
cu copiii şi părinţii romi şi elemente de
educaţie interactivă.

Pentru a facilita desfăşurarea activi
tăţilor, pe parcursul derulării grupelor
estivale au fost asigurate rechizitele
necesare, o gustare zilnică pentru copii
şi un pachet cu produse alimentare
pentru familii. În cadrul grupelor
pregătitoare au participat în total 860
de copii cu vârste cuprinse între 3 şi
6 ani. În vederea creşterii gradului de
conştientizare a importanţei educaţiei,
s-a încurajat implicarea zilnică a părinţilor,
peste 750 dintre aceştia participând prin
rotaţie la activităţile educative. În urma
activităţilor derulate, 94% dintre copiii
care au participat la grupele estivale
au fost înscrişi la grădiniţele sau şcolile
locale în anul şcolar 2010-2011, evoluţia
şi frecvenţa lor fiind monitorizate de
către educatoare.

Impact
Activităţile educaţionale au contri
buit la creşterea interesului comunită
ţilor rome faţă de educaţie, menţinerea
copiilor la şcoală pe o durată mai
lungă şi la creşterea şanselor de pre
gătire profesională pentru o viaţă
independentă şi decentă. Toate aceste
aspecte însoţite de cele mai elocvente
exemple din proiect, opinii ale
educatoarelor, părinţilor şi copiilor vor
fi incluse într-un ghid de bune practici
ce va fi editat la începutul anului 2011
şi va fi distribuit tuturor Inspectoratelor
Şcolare Judeţene, în vederea extinderii
proiectului la nivel naţional.
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„Sunt fericită că-i place
copilului să vină la grădiniţă
şi îmi povesteşte zilnic ce a
învăţat. Dacă ştiam cât de
multe fac aici copiii, o înscriam
de anul trecut la grădiniţă. ”
Mamă de etnie romă,
Buzău
„Sunt foarte mulţumită de
copilul meu de când merge la
grădiniţă. Vreau ca şi copiii mei
să înveţe carte ca să le fie mai
uşor în viaţă. ”
Mamă de etnie romă,
Maciova, jud. Caraş Severin
„Îmi place la gradiniţă. Avem
jucării şi mâncare, doamnele
sunt bune şi cu mine.”
Antonio (6 ani),
Salcea, jud. Suceava
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.
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Educatie
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Rata abandonului şcolar a a crescut de 3 ori pentru învăţământul
primar şi gimnazial în perioada 2000-2009, ceea ce înseamnă că
peste 40.000 de copii părăsesc anual ciclurile primar şi gimnazial.
Pe lângă aceştia, există un număr însemnat de copii care nu apar în
statisticile oficiale deoarece nu au fost niciodată înscrişi la şcoală.

P

entru a veni în sprijinul copiilor
care muncesc şi care au abandonat
şcoala sau nu au fost niciodată
înscrişi, Salvaţi Copiii derulează un pro
gram naţional de facilitare a accesului la
educaţie al copiilor şi tinerilor proveniţi din
categorii defavorizate prin implementarea
unui pachet de servicii educative şi sociale,
integrate şi complementare.
Dacă la începutul anului 2010 aceste
programe se derulau în cadrul a 18 centre
educaţionale, începând cu luna august
programul s-a extins în alte 19 localităţi,
ridicând astfel numărul centrelor la 43,
acestea fiind servicii educaţionale

complexe pentru prevenirea şi
corectarea abandonului şcolar.
Acestea se adresează copiilor care au
abandonat şcoala sau celor în risc de
abandon şcolar din Bucureşti (6 centre),
Constanţa, Braşov, Reşiţa, Craiova, Tg.
Mureş, Petrila, Cluj-Napoca, Târgovişte,
Timişoara, Iaşi, Focşani, Bistriţa-Năsăud,
Topoloveni, Piteşti, Călăraşi, Giurgiu,
Slobozia, Alexandria, Ploieşti, Tg. Jiu,
Slatina, Rm. Vâlcea, Drobeta Tr. Severin,
Tulcea, Brăila, Galaţi, Buzău, Adjud,
Miercurea Ciuc, Sf. Gheorghe, Alba Iulia,
Sibiu, Suceava, Săveni (Botoşani), Bacău,
Vaslui, Piatra Neamţ.
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Activităţile derulate în beneficiul
copiilor s-au adresat unui număr de
3.688 copii şi familiilor lor, prin
Programul de integrare/reintegrare
şcolară pentru copiii care au depăşit
vârsta de şcolarizare “A Doua Şansă”
(646 copii) şi Programul de prevenire a
abandonului scolar „Şcoală după şcoală”
(2116 copii), precum şi consiliere
juridică, psihologică şi socială (926 copii).
Impactul reintegrării şcolare şi al pre
venirii abandonului şcolar este evidenţiat
prin atitudinea pozitivă a copiilor şi
părinţilor faţă de şcoală. Faptul că au
frecventat şcoala şi au absolvit nivelul la
care au fost înscrişi, i-a determinat pe
copii să capete încredere în forţele proprii
şi să tindă către o formă de învăţământ în
continuare. De asemenea, participarea
la şedinţele cu părinţii, observarea
şi discutarea progreselor făcute de
copii, conduc la motivarea părinţilor şi
menţinerea copiilor la şcoală.

„Anul trecut in toamnă, m-am
întâlnit cu nişte oameni drăguţi.
Ei mi-au zis că sunt de la Salvaţi
Copiii şi că ei incearcă să ajute
copii care sunt ca mine. Mi-a
fost greu să cred, nu m-a ajutat
nimeni niciodată. Oamenii aceia
au mers cu mine acasă şi au
vorbit cu mama. Am crezut că
vor pleca şi nu vor mai veni. Dar
nu a fost aşa. A doua zi ei m-au
chemat pe mine, pe fraţii mei şi
pe părinţi la ei la birou. Atunci
am intrat pentru prima oară
intr-o şcoală.”
Marian, 17 ani.
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Scoala
dupa scoala
- Protectia
.
.
.
copiilor ramasi
singuri
acasa
.

P

rogramul „Creştem Împreună”
are ca obiectiv diminuarea
impactului negativ asociat migraţiei
părinţilor asupra copiilor rămaşi singuri
acasă din Bucureşti şi judeţele Argeş,
Caraş Severin, Constanţa, Dâmboviţa,
Dolj, Hunedoara, Timiş. Au fost înfiinţate
8 centre de tip „Şcoală după
şcoală” în opt oraşe din judeţele unde
au fost realizate analize de tip sociologic:
Argeş - Piteşti, Bucureşti, Caraş Severin Reşiţa, Constanţa - Mangalia, Dâmboviţa
- Târgovişte, Dolj - Craiova, Hunedoara
- Petrila, Timiş - Timişoara.
Activităţile derulate sunt de sprijin
social, ajutor la teme, socializare, timp
liber, consiliere psihologică pentru
traversarea perioadei de separare de
părinţi şi comunicare cu părinţii aflaţi în
străinătate utilizând computerele puse la
dispoziţie prin proiect.

În 2010 au fost cuprinşi în proiect
439 de copii. Dintre aceştia, 143
de copii au mama plecată la muncă în
străinătate, 176 de copii au tatăl plecat
şi 120 de copii au ambii părinţi plecaţi.
350 de persoane cărora le-au
fost încredinţaţi copiii au participat
la întâlniri lunare unde s-au discutat şi
analizat problemele copiilor împreună
cu profesorii şi psihologii din centre,
iar 176 de profesori şi copii voluntari
ai filialelor Salvaţi Copiii au oferit
suport copiilor şi au ajutat la derularea
activităţilor.
Au fost create, cu scop consultativ,
grupuri de lucru locale formate din
reprezentanţi ai autorităţilor cu atribuţii
în domeniu: inspectoratele şcolare
judeţene, direcţiile de protecţie a
copilului şi şcolile implicate în proiect.
Un ajutor special a fost oferit de Enel
Cuore Onlus şi Intesa Sanpaolo Bank.

Foto: Salvaţi Copiii Romania
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Integrarea educationala
a copiilor
.
refugiati
solicitantilor
de azil
. si
.
.

S

alvaţi Copiii oferă asistenţă
şi suport privind integrarea
educaţională, socială, facilitarea
şederii în România, respectarea şi
promovarea drepturilor, susţinerea
tinerelor talente. În 2010, au beneficiat
de asistenţă 139 de copii şi 97 de
adulţi din ţări precum, Palestina, Sri
Lanka, Ethiopia, Nigeria, Myanmar,
Afganistan şi Iran.
În anul 2010, ca partener de imple
mentare a programelor UNHCR, Salvaţi

Copiii a oferit asistenţă educaţională
copiilor din Centrul de Tranzit
Timişoara şi primului grup relocat
în România. Acest centru este singurul
din Europa care oferă adăpost unor
persoane aflate în nevoie urgentă de
protecţie internaţională şi relocare
ulterioară. Mulţi dintre copiii ajunşi în
România au mers pentru prima dată în
viaţa lor la şcoală, iar o parte dintre tinerii
refugiaţi au descoperit ce înseamnă
voluntariatul.
8
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BCR Sperante
.

P

roiectul BCR Speranțe oferă o
şansă copiilor cu talent muzical, dar
cu mijloace financiare modeste,
asigurându-le
susţinere
financiară
pentru acces la educaţie, ore individuale
de pregătire muzicală, instrumente
muzicale, uniforme, rechizite. 56 de
copii din centrele educaţionale Salvaţi
Copiii au participat la selecţia naţională,
la ediţia a doua fiind selectaţi 25 de copii
cu abilităţi muzicale deosebite.
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Dacă la începutul proiectului copii şi
familiile nu aveau aşteptări clare în ceea ce
priveşte evoluţia lor pe plan muzical, pe
parcursul derulării proiectului aceştia au
devenit conştienţi că pot să atingă niveluri
de performanţă dacă îşi fixează obiective
realiste şi dacă urmează un program de
pregătire. Familiile, de asemenea, au
conştientizat că este foarte important
să îşi susţină copiii şi să colaboreze cu
cadrele didactice şi cu asistenţii sociali.

PROTECTIE
.

Photo: Lucian Muntean
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Protectia
copiilor impotriva violentei
.
.
Protecţia copiilor împotriva violenţei
prin servicii de consiliere şi sănătate
mentală pentru copii

-

-

Studiile arată că peste 880 000 din cei aproximativ 4 milioane
de copii ai României întrunesc criteriile de diagnostic pentru o
problemă de sănătate mintală.

I

n prezent, îngrijirile de sănătate
mintală pentru copii şi adolescenţi
în România se concertează în spitale
de psihiatrie sau secţii de psihiatrie
infantilă din alte tipuri de unităţi sanitare.
Există, de asemenea, aproximativ 20 de
centre de sănătate mintală pentru copii
şi adolescenţi. Domeniul este insuficient
definit, iar mecanismele de integrare în
sistem a copiilor care suferă de tulburări
de sănătate mintală necesită dezvoltare
şi organizare

Centrul de Educaţie Emoţională şi
Comportamentală pentru Copii – o
bună practică de serviciu comunitar
Ca răspuns la problemele copiilor
cu tulburări de sănătate mintală, Salvaţi
Copiii a dezvoltat un cadru operaţional
de servicii psihosociale de promovare
a sănătăţii mintale şi îmbunătăţire
a calităţii îngrijirii pentru copiii şi
adolescenţii vulnerabili, cu sprijinul
Innovation Norway, BCR Romania şi
Salvaţi Copiii Norvegia. Adiţional, sunt
10

dezvoltate programe de training pentru
profesionişti care oferă aceste servicii.
În 2010, centrul a a asigurat evaluarea
complexă, terapia şi asistenţa psihosocială
a 728 de beneficiari (643 de copii şi 85
de părinţi), fiind integraţi în programe de
intervenţie de tip consiliere/psihoterapie.
Dintre aceştia, 15 copii cu intelect de
limită şi dificultăţi asociate sunt integraţi
într-un program complex de stimulare
senzorio-cognitivă.
Toate serviciile au fost oferite în
comunitate. În aceste condiţii, serviciile
dezvoltate din perspectivă multidisciplinară,
în acord cu nevoile specifice ale
beneficiarilor şi implicând nu doar copilul, ci
şi celelalte persoane semnificative din viaţa
acestuia – părinţi, fraţi, profesori, prieteni –
oferă o alternativă serviciilor furnizate doar
în mediul spitalicesc, susţin voluntariatul
şi capacitarea beneficiarilor cu scopul de
a asigura o inserţie comunitară optimă şi
oferă un model de practică profesională

Părinţi competenţi, copii sănătoşi
Cele 5 centre de consiliere
pentru părinţi (Bucureşti, Iaşi, Suceava,
Târgu Mureş, Timişoara) sunt servicii de
parenting care oferă sprijin şi asistenţă
părinţilor preocupaţi de educaţia copiilor
lor. Misiunea noastră este de a sprijini
părinţii să dezvolte un mediu de viaţă
sănătos, echilibrat, care să asigure confort
emoţional familiei şi copiilor.
Serviciile de evaluare şi intervenţie
pentru părinţi şi copii au ajutat, în 2010,
peste 800 de familii să interacţioneze şi să
comunice sănătos, într-un climat emoţional
benefic atât pentru copii cât şi pentru
părinţi. A fost achiziţionat Programul Triple
P - Positive Parenting Program, dezvoltat de
Universitatea din Queensland, Australia şi
implementat pentru prima dată în România
prin intermediul centrelor de consiliere.
Programul asigură evaluare, intervenţie
timpurie, tratament, psihoeducaţie, tera
pie de grup, intervenţie directă în familie
şi şcoală pentru părinţi şi copii aflaţi in
situaţii de risc de a dezvolta o tulburare de
comportament sau emoţională.
Specialiştii centrelor de consiliere
pentru părinţi îi ajută pe părinţi în
identificarea celor mai bune modalităţi

Protectie
.
impotriva
traficului
de persoane

Activităţi de formare în scopul
prevenirii violenţei
Salvaţi Copiii a urmărit dezvoltarea de
abilităţi pentru profesioniştii din sistemele
de sănătate, educaţie şi protecţie socială,
pentru a-i învăţa să utilizeze şi să dezvolte
strategii şi servicii de parenting. Pentru
a facilita accesul la instituţiile de interes
pentru program, au fost realizate 167 de
parteneriate funcţionale cu unităţi
şcolare, spitale de pediatrie şi psihiatrie,
policlinici şi clinici pentru copii, DGASPCuri din Bucureşti, Iaşi, Suceava, Târgu
Mureş, Timişoara.
486 profesionişti au beneficiat
de un program complex de formare,
structurat pe patru module comple
mentare, ce le-au oferit informaţii şi
le-au consolidat abilităţi de evaluare,
intervenţie psihosocială şi tratament
în cazul celor mai frecvente probleme
de sănătate mintală întâlnite în rândul
copiilor: tulburări de anxietate, depresie,
ADHD şi comportamente agresive.
Dintre aceştia, 60 de specialişti din 9
judeţe au participat la Şcoala de Vară “Părinţi competenţi, copii sănătoşi” în
septembrie 2010. Programul a fost
dezvoltat în colaborare cu Salvaţi
Copiii Norvegia şi Salvaţi Copiii
Suedia.

-

de comunicare cu copiii, în găsirea unor
răspunsuri adecvate la comportamente,
precum agresivitatea, refuz şcolar, lipsă
de cooperare, nerespectarea regulilor şi
rutinei zilnice etc., şi păstrarea unui echilibru
între viaţa profesională şi cea de familie şi
construirea relaţiei de cuplu. Finanţare
prin EEA Grants.

-

ce poate fi importat, prin mecanisme de
internship/ vizită de studiu, în alte contexte
profesionale, la nivel naţional.
În 2011 în cadrul CEECC sunt aşteptaţi
încă aproximativ 800 de copii pentru a
învăţa alături de profesionişti şi părinţi
acele abilităţi sociale şi emoţionale care
le vor modifica în bine calitatea vieţii şi le
vor permite să funcţioneze optim acasă, la
şcoală, în grupul de prieteni.

P

rogramul Regional de Răs
puns la Problematica Trafi
cului de Copii în SE Europei –
CTRP faza a III-a se implementează în
România, Albania, Serbia, Kosovo, Bosnia
– Herţegovina, Bulgaria, Muntenegru, sub
coordonarea Salvaţi Copiii din Albania. În
România, activităţile se desfăşoară în Iaşi
şi Suceava şi au ca obiectiv stabilirea de
modele eficiente de servicii de suport
şi protecţie a copiilor şi adolescenţilor
victime ale traficului/copiilor aflaţi în
risc de a deveni victime ale traficului, cu
scopul de a preveni situaţiile de violenţă,
exploatare, abuz şi de a reduce migraţia
ilegală a copiilor şi riscurile asociate
traficului de persoane.
4158 de persoane (copii, pă
rinţi, specialişti ai actorilor sociali cu
responsabilităţi în domeniul protecţiei
drepturilor copilului) au beneficiat
de traininguri, sesiuni de dezvoltare a
abilităţilor de viaţă, activităţi de informare.
Filialele Salvaţi Copiii din Iaşi şi Suceava au
dezvoltat o reţea interinstituţională cu re
prezentanţi ai instituţiilor şi ONG-urilor
cu responsabilităţi în protecţia drepturilor
copiilor, cu rol în dezvoltarea şi asigurarea
unei comunicări eficiente şi intervenţii
rapide în situaţiile de trafic de copii.

„Am învăţat că nu toate problemele
de comportament pot fi puse pe
seama băiatului meu, ci şi pe seama
modului în care eu le gestionam. Cele
mai mari schimbări s-au produs în
comportamentul meu. M-a ajutat şi
faptul că m-am întâlnit cu alţi părinţi,
că am discutat împreună despre
problemele noastre şi micile lucruri pe
care le putem face pentru a le rezolva”.
Părintele unui copil
de 10 ani, Bucureşti
„După parcurgerea acestui program
mă simt mai stăpână pe orice situaţie
care ar putea să apară în clasă”.
Profesor, Bucureşti
11

PROTECTIE
.
-

-

Protectia
copiilor impotriva
.
violentei
on-line
.
În România, 71% dintre copiii accesează internetul zilnic şi
folosesc reţelele sociale (de tipul Facebook sau Hi5) pe care
postează într-o mare măsură (22%) date şi fotografii personale.
Conform studiului european realizat de EU Kids Online (2010),
24% dintre copiii români înregistrează cel mai mare procent la
primirea de mesaje cu conţinut sexual (fenomen numit „sexting”).

P

roiectul Sigur.Info este finanţat de
Comisia Europeană şi s-a dezvoltat
pe trei coordonate principale: prin
intermediul activităţilor de conştientizare
– awareness, liniei de consiliere Helpline
şi al liniei de raportare Hotline. Portalul
www.sigur.info a acţionat ca o umbrelă
web pentru toate aceste activităţi, reunind
toate resursele disponibile. Salvaţi Copiii
este coordonator naţional.
În cadrul activităţilor de conştientizare

au fost susţinute sesiuni de informare in
103 instituţii de învăţământ din 10 oraşe.
Au fost informaţi 16.300 de copii,
1050 de profesori în cadrul sesiunilor
şi 600 de părinți în cadrul şedințelor cu
părinții. Campaniile stradale susţinute
în 11 oraşe din ţară, în parcuri, malluri
şi locuri publice au dus la informarea a
22.150 de persoane, tineri şi părinţi.
Articolele media au fost în număr de
350 online, 23 TV, 26 radio, 32 articole
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în ziar, 8 apariţii în reviste, iar Spotul Tv
“Unde e Cristi?” a beneficiat de 1072
de difuzări pe 14 canale cu un total
de 15.000.000 vizualizări. Diseminarea
mesajului în şcoli a fost realizată şi
prin intermediul celor 2500 de afişe
distribuite în toate judeţele României.
De asemenea, evenimentele organi
zate au crescut nivelul de conştientizare
şi interes din partea media şi a
autorităţilor. Evenimentul principal al
anului, Ziua Siguranţei pe Internet
2010, a fost precedat de un concurs de
proiecte multimedia la care au participat
peste 350 de echipe.
Evenimentul central al lunii iulie a
fost Şcoala de Vară Europeană, cu
40 de tineri participanţi din : România,
Portugalia, Bulgaria, Germania, Lituania,
Letonia, Moldova, Polonia, Cipru. Eforturile
copiilor s-au materializat în cadrul unui
concurs de proiecte cu 7 proiecte scrise
de participanţi, o rezoluţie a participanţilor
la tabără şi un film de prezentare proiectat
la Comisia Europeană.

Foto: Salvaţi Copiii Romania

-

-

Protectia
copiilor, tinerilor in conflict cu legea
.
Deşi, în România, numărul de condamnări pentru infracţiuni comise de minori a scăzut continuu în
ultimii ani, Salvaţi Copiii continuă să fie preocupată de măsura în care, în practică, sunt respectate
şi promovate drepturile copiilor care intră în conflict cu legea penală. Probleme cum ar fi motivele
care-i determină pe copii să comită infracţiuni, violenţa din instituţiile penitenciare, relevanţa
pregătirii profesionale dobândite în detenţie sau lipsa unui sistem coerent de măsuri de asistenţă
pentru copiii care ies din sistemul penitenciar continuă să reprezinte subiecte de îngrijorare.

P

roiectul JUST – Justiţie Juvenilă
este implementat în trei ţări (Italia,
România şi Grecia), cu finanţarea
Comisiei Europene, şi are ca obiectiv
dezvoltarea unor metode de intervenţie
bazate pe drepturile copilului care,
odată puse în practică, să contribuie
la prevenirea delincvenţei juvenile şi la
reintegrarea socială a copiilor şi tinerilor
care ies din sistemul penal.
Pornind de la analiza reglementărilor
legale şi practicilor din România,
au fost propuse câteva metode de
intervenţie care vizează aspecte cum
ar fi: prevenirea delincvenţei juvenile,
educaţia şi formarea profesională pe
durata detenţiei, medierea juridică,
socială şi culturală, forme de sprijin al
copiilor pe durata procesului penal şi a
privării de libertate, asistenţa necesară
copiilor la ieşirea din sistemul penal,

cercetare în domeniul delincvenţei
juvenile şi colaborarea între instituţiile şi
organizaţiile active în acest domeniu.
Astfel, copiii privaţi de libertate au
fost consultaţi cu privire la intervenţiile
propuse în cadrul proiectului, fiind
încurajaţi să-şi exprime opiniile, să
identifice şi să dezbată motivele care
i-au determinat să încalce legea, dar
şi să propună măsuri care i-ar putea
ajuta să se reintegreze în societate
şi să evite în viitor conflictul cu legea
penală. Opiniile şi propunerile copiilor
consultaţi, împreună cu sugestiile
experţilor din instituţiile şi organizaţiile
active în domeniul justiţiei juvenile vor
sta la baza reanalizării metodelor de
intervenţie propuse, a redactării unor
manuale pentru instruirea personalului
care lucrează direct cu minorii aflaţi în
circuitul penal.
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„Unii preferă să stea în centru –
nu au familii. Aici (în centru) au
mâncare şi un acoperiş deasupra
capului fără să-i coste nimic şi
sunt respectaţi. Afară nu au
nimic, dorm în tomberoane”
O. 17 ani
„Vreau să devin asistent social am trecut prin multe şi pot face
multe pentru alţii”
V. 17 ani

PROTECTIE
.
-

-

Protectia
copiilor impotriva
.
HIV/SIDA si
TB
.
Protecţia socială a grupurilor vulnerabile este una dintre
preocupările Salvaţi Copiii. Din ce în ce mai multe familii se
confruntă cu riscul sărăciei, lipsa locurilor de muncă, iar cei
care au cel mai mult de pierdut în aceste situaţii sunt copiii.
Programele de protecţie urmăresc acordarea de sprijin direct
copiilor exploataţi economic sau în risc de exploatare şi familiilor
acestora, copiilor străzii şi celor din comunităţile defavorizate,
prin acordarea de servicii sociale, educaţionale, psihologice,
juridice şi facilitarea accesului la servicii medicale. Activităţile
desfăşurate contribuie în plus la dezvoltarea unor atitudini şi
comportamente responsabile pentru sănătate.

Suport psiho-social pentru suspecţii
şi bolnavii de TB din rândul copiilor
şi tinerilor străzii
În perioada ianuarie-iunie 2010 s-au
realizat 64 anchete sociale, 111 planuri
de intervenţie personalizate, 55 evaluări
psihologice, 58 consilieri psihologice şi
28 bolnavi TB au finalizat tratamentul.
Programul de consiliere a determinat
o îmbunătăţire a imaginii de sine a
beneficiarilor, depăşirea traumelor sufe
rite, îmbunătăţirea relaţiilor dintre copil
şi familie, responsabilizarea părinţilor
referitor la conştientizarea importanţei
tratamentului TB şi asigurarea unei
dezvoltări corecte a copilului.
Prevenirea transmiterii TB în
rândul copiilor şi tinerilor străzii
prin educaţie pentru sănătate
şi tratamentul eficient al celor
depistaţi cu TB
Au fost informaţi 250 copii şi tineri ai
străzii, iar 16 educatori au fost instruiţi
ca să asigure informarea şi monitorizarea
bolnavilor de TB. 111 suspecţi TB au fost
referiţi către dispensarele de specialitate,

dintre care 34 s-au dovedit a fi bolnavi
TB (11 bolnavi cu microscopie pozitivă).
Ca urmare a întâlnirilor organizate în
mediul de viaţă al beneficiarilor (stradă,
comunitate) sau în puncte instituţionale
(centre de zi), copiii şi tinerii străzii
identificaţi prin acest program au
dobândit cunoştinţe referitoare la modul
de transmitere, semne şi simptome
generale, prevenire, cât şi acces la
diagnostic şi tratament gratuit.
Prevenirea infecţiei HIV în
comunităţi de romi din judeţele
Dâmboviţa, Timiş şi Vrancea
Asigurarea dreptului la sănătate al
copiilor şi adolescenţilor este unul din
obiectivele cu tradiţie ale Salvaţi Copiii.
Accesul dificil la informaţie şi asistenţă
medicală în zonele rurale slab dezvoltate,
mai ales pentru o populaţie care se
confruntă, de asemenea, cu carenţe
educative a constituit o provocare pentru
implementarea acestui proiect. Proiectul,
a început în iulie 2007. 15.071 persoane
de etnie romă informate cu privire
la metodele de prevenire.
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PROTECTIE
.
-

-

Protectia
copiilor in situatii
.
.
de urgenta
.
Copiii din judeţele Suceava şi Botoşani afectaţi de inundaţiile din
iunie 2010 au beneficiat de suportul acordat de Filiala Salvaţi
Copiii din Suceava cu sprijinul colegilor din Iaşi, Mureş, Braşov,
Constanţa şi Neamţ.

E

chipele Salvaţi Copiii din Suceava
au intervenit rapid în localităţile
inundate – Voievodeasa, Horod
nicu de Sus, Dorneşti, Bilca, Burla,
Frătăuţii Noi, Pătrăuţi şi Horodnicu de
Jos, Dărmăneşti, Zamostea (judeţul
Suceava) şi Dorohoi, Hilişeu (judeţul
Botoşani): 2,984 copii şi 3,246 adulţi
au primit ajutoare de urgenţă şi bunuri
de primă necesitate (alimente, produse
igienico-sanitare, articole de uz casnic,
detergenţi, îmbrăcăminte, încălţăminte,
dulciuri şi jucării, s.a.).
După intervenţiile de urgenţă, Salvaţi
Copiii România a luat iniţiativa de a-i
scoate pe copii din acest mediu dramatic
şi de a-i trimite în tabere şcolare. Astfel,
175 de copii din Dorneşti, Dorohoi,
Zamostea, Hilişeu, Dărmăneşti şi Voivo
deasa au fost în cele 6 tabere organizate
de Salvaţi Copiii la Muncel, Eforie Sud şi
Neptun.

În urma evaluărilor realizate de
specialiştii Salvaţi Copiii şi ţinând cont
de impactul inundaţiilor asupra copiilor
şi de numărul de copii afectaţi, s-a
hotărât ca în localităţile afectate de
inundaţii să se deruleze pe o perioada
mai indelungata activităţi de consiliere
psihologică, pentru a oferi susţinere
post-traumatica copiilor afectaţi. 870
de copii au fost evaluaţi şi 250 de
copii au fost incluşi în programul
de consiliere psihologică al Salvaţi
Copiii, program care a oferit activităţi
educaţionale şi recreative, precum şi o
masă caldă zilnică.
312 copii au fost incluşi în activităţi
educaţionale. Pentru 520 de copii
au fost cumpărate rechizite, cărţi şi
uniforme şcolare.
În oraşul Dorohoi, unul dintre cele
mai afectate orase, la Şcoala nr. 1 şi
la Grădiniţa nr. 10 nu se mai puteau

ţine cursuri din pricina acoperişurilor
avariate şi a infiltraţilor de apă din sălile
de curs. Salvaţi Copiii România, alături
de ING Asigurări de viaţă şi Adevărul
Holding, s-au implicat activ în renovarea
şi reabilitarea şcolii şi a grădiniţei, pentru
ca 400 de copii să poată reveni la şcoală.

Mulţumiri Donatorilor:
Rohel Trans International, Actavis,
BCR/Erste Group Bank, Advantage
Software Factory, EON, Cristalex,
Badea Clifford Chance SCA, Dl. Cristian
Radu, Dl. Marius Ivan, ING Asigurari,
Salvaţi Copiii Norvegia, Salvaţi Copiii
Danemarca, Salvaţi Copiii Olanda,
Persoane fizice, Prefectura Târgu Mureş,
Primăria Mangalia, Roumaki Distribution
(îmbrăcăminte), Carrefour Romania
(apă şi produse igienico-sanitare)
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Foto: Salvaţi Copiii Romania
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Monitorizarea drepturilor copilului
Procesul continuu de observare şi cercetare, monitorizarea
drepturilor copilului constituie fundamentul iniţiativelor Salvaţi
Copiii. Aspecte precum concordanţa legislaţiei româneşti cu
prevederile Convenţiei ONU, analiza vieţii copilului şi a respectării
drepturilor sale, evaluarea politicilor sociale şi educaţionale se
află în centrul atenţiei specialiştilor Centrului de Informare,
Documentare şi Cercetare privind Drepturile Copilului.
„Analiza serviciilor de
sănătate mintală adresate
copiilor din România”
Cercetarea calitativă, de tip explora
toriu, a urmărit atât percepţiile şi atitudinile
specialiştilor din domeniul medical, dar şi
ale profesorilor şi părinţilor cu privire la
sistemul de sănătate mintală pediatrică,
cât şi identificarea posibilelor soluţii pentru
îmbunătăţirea acestor servicii. Cercetarea
cantitativă a constat în analiza bazelor de
date din spitalele de psihiatrie, care au

cuprins 128.702 de cazuri de copii cu
probleme de sănătate mintală.
Studiul a evidenţiat faptul că orienta
rea sistemului public de sănătate mintală
spre aspecte curative în detrimentul
prevenţiei, numărul redus de specialişti
din acest sistem, dificultatea de a crea
o echipă terapeutică multidisciplinară,
colaborarea dificilă cu sistemul educa
ţional dar şi reticenţa părinţilor reduce
eficienţa terapiei. În acelaşi timp, inte
grarea şcolară a copiilor cu tulburări de
sănătate mintală este dificilă, fapt generat
17

de lipsa unei programe adaptate, de nu
mărul redus al consilierilor şcolari coro
borat cu faptul că mare parte a acestora
nu au competenţe în sănătate mintală,
dar şi de modul deficitar de funcţionare
a instituţiei profesorului de sprijin.

“Învăţământul gratuit costă!”
Cercetarea şi-a propus să stabilească
dacă în România, accesul la educaţia
obligatorie este gratuit aşa cum prevede
legislaţia în vigoare şi să identifice modul
şi nivelul de participare al părinţilor,
copiilor şi cadrelor didactice în procesul
de decizie cu privire la utilizarea
fondurilor.
Rezultatele cercetării s-au bazat
pe răspunsurile oferite de peste 700
de părinţi şi 300 de cadre didactice.
Conform acestor rezultate, costul
mediu suportat de familie într-un an
şcolar pentru şcolarizarea unui copil
este de 1490 RON, dar sunt şi cazuri
în care acest cost total poate depăşi
4500 RON/an/copil.

Dreptul copiilor la opinie si
participare
.
Consiliile Elevilor există în toate
şcolile, dar, de multe ori sunt un
organism formal, decorativ şi cadrele
didactice decid în numele copiilor.
„Împreună pentru o comunitate
bazată pe participare, respect
reciproc şi sprijin” reprezintă un
proiect în care Consiliile Elevilor au
coordonat activităţile referitoare la

educaţia multiculturală, scrierea şi
implementarea de proiecte în beneficiul
comunităţilor. Au fost consultaţi peste
600 de elevi din 65 de şcoli şi licee din
judeţele: Braşov, Iaşi, Ilfov, Maramureş,
Mureş, Suceava şi municipiul Bucureşti,
iar pe baza opiniilor lor a fost elaborat
un ghid cu Instrucţiuni de utilizare
a Consiliilor Elevilor care să-i ajute
18

pe aceştia în creşterea gradului de
participare în activitatea decizională a
şcolilor. S-a putut observa o schimbare
de atitudine din partea membrilor
Consiliilor, o mai mare încredere
în capacitatea lor, mai mult curaj în
exprimarea opiniilor şi, pe de altă
parte, o valorizare mai bună din partea
personalului didactic al şcolii.

DREPTURI
-

-

Consultarea copiilor cu privire
la implicarea lor in luarea
deciziilor la nivel european
si
international
.
.
Evenimentul a fost organizat în 19 noiembrie 2010 marcând
ziua adoptării de către Adunarea Generală a Organizaţiei
Naţiunilor Unite a Convenţiei privind drepturile copilului
(20 noiembrie 1989).

C

omponentă a proiectului euro
pean „Children’s views on engaging in
European and international decisionmaking” finanţat de Comisia Europeană,
consultarea a avut ca scop aflarea opiniilor,
experienţelor şi preferinţelor copiilor din
Anglia, Austria, Estonia, Irlanda, Republica
Moldova, România şi Rusia cu privire la
implicarea lor în procesele decizionale
europene şi internaţionale.
Dintre concluziile consultării amintim:
• Majoritatea copiilor participanţi
sunt familiari cu instituţii ca
Uniunea Europeană şi ONU, însă
au informaţii limitate cu privire la
procesele decizionale care au loc
în astfel de instituţii;
• Toţii copiii consultaţi au o
puternică dorinţă de a fi implicaţi
în procesele decizionale atât la

nivel naţional, cât şi european şi
internaţional, putând contribui
ei înşişi la îmbunătăţirea situaţiei
copiilor şi la respectarea
drepturilor lor;
• Copiii vor să afle despre proce
sele de luare a deciziilor în care
se pot implica de la şcoală, de pe
internet, sau prin campanii de
informare realizate de organizaţii
neguvernamentale;
• 64% din copiii prezenţi la eveni
ment consideră că unii copii au
mai multe şanse decât alţii să
ia parte la procesele de luare
a deciziilor la nivel european
şi internaţional: copiii din ţările
dezvoltate, copii din familii
bogate şi cei cu rezultate şcolare
foarte bune.

„Acest eveniment m-a ajutat să comunic liber, fără emoţii.
A fost plăcut să relaţionez cu alţi copii şi m-a bucurat faptul
că există oameni care se gândesc la noi şi caută să ne ajute.
Mă bucur că am participat şi am aflat lucruri despre
participarea copiilor, instituţii europene şi internaţionale.”
Teodora, 12 ani

Foto: Salvaţi Copiii Romania
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Campania Globala pentru Educatie
.
(GCE)
În condiţiile crizei financiare globale care a obligat numeroase
state ale lumii să reducă drastic finanţarea educaţiei publice, dar
şi în contextul reducerii ajutorului internaţional pentru educaţie,
era firesc ca ediţia 2010 a Campaniei Globale pentru Educaţie
să fie dedicată problemei finanţării corespunzătoare a educaţiei
publice ca obligaţie a tuturor statelor lumii.

P

entru al cincilea an consecutiv,
Salvaţi Copiii a fost organizaţia
coordonatoare a GCE în
România, iar direcţiile prioritare la
nivel naţional au fost reprezentate
de finanţarea insuficientă a educaţiei
publice şi problema costurilor
„ascunse” ale educaţiei ca obstacol în
accesul la educaţie.
Pe 20 aprilie 2010, peste 61.000
de persoane (elevi, profesori, părinţi,

reprezentanţi ai autorităţilor publice
şi alţi membri ai comunităţilor locale,
dar şi nume cunoscute mai ales din
lumea sportului) au participat la Lecţia
pentru Toţi. Elevi din peste 300 de
unităţi de învăţământ au transmis în
acest sens scrisori şi mesaje adresate
autorităţilor relevante, dar au şi formulat
posibile soluţii la problemele create de
insuficienţa şi lipsa de transparenţă a
finanţării sistemului de învăţământ.
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Petiţia 1Goal pentru
educaţie

Pe 11 mai, Salvaţi Copii România
a deschis spre semnare petiţia
1Goal pentru educaţie, alăturânduse eforturilor internaţionale de
sensibilizare a liderilor lumii cu privire
la eforturile necesare din partea
comunităţii internaţionale în vederea
îndeplinirii Obiectivelor Educaţiei
pentru Toţi (Education for All- EFA)
stabilite la Dakar, în anul 2000 de 180
de ţări ale lumii, între care şi România.
Cu ocazia lansării acestei petiţii pe
plan naţional, Salvaţi Copiii România a
organizat o întâlnire între un grup de
copii (majoritatea provenind din grupuri
vulnerabile şi din rândul beneficiarilor
unor programe de asistenţă Salvaţi
Copiii) şi personalităţi media şi din
lumea sportului. Melania Medeleanu,
Sanda Nicola, Andreea Raicu şi Leonard
Doroftei le-au povestit copiilor despre
modul în care educaţia i-a ajutat să-şi
îndeplinească visele şi să reuşească pe
plan profesional.
În anul 2011, Campania Globală
pentru Educaţie va avea ca temă
centrală educaţia fetelor şi
femeilor şi va urmări să aducă
în atenţie importanţa
şi efectele educaţiei
acestora.

Foto: Salvaţi Copiii Romania

„Si
noi avem drepturi”
.

Salvaţi Copiii este o organizaţie percepută, în România, ca punct de referinţă în promovarea şi
apărarea drepturilor copilului. Conform Eurobarometrului European (2009), peste 8 din 10 copii
români declară că îşi cunosc drepturile (83% faţă de media europeană de 65%).

P

rogramul “Şi noi avem drep
turi!” a debutat încă de la înfiin
ţarea organizaţiei (aprilie 1990)
având ca scop informarea copiilor în
vederea conştientizării drepturilor şi
responsabilităţilor lor, sensibilizarea

adulţilor cu privire la copil şi drepturile
sale, sporirea gradului de respectare a
drepturilor copilului şi, nu în ultimul rând,
stimularea copiilor şi tinerilor să participe
în programe şi acţiuni sociale. În 2010,
componentele programului au fost:
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Sesiuni de informare şi grupuri
de dezbatere
În Bucureşti şi filialele organizaţiei,
peste 18 000 de copii din 210 şcoli
au participat la sesiunile de informare pe
tema drepturilor şi responsabilităţilor

lor. Întâlnirile au fost organizate cu
ajutorul a 425 de voluntari, care au
fost pregătiţi în prealabil în cadrul unor
cursuri de formare.

Concursul Naţional
„Drepturile Copilului”
Tematica din acest an a fost principiul
nediscriminării şi al egalităţii de şanse între
copii, prin promovarea diversităţii. La
concurs s-au înscris peste 100 de echipe
din Bucureşti şi filialele organizaţiei.
Etapa finală a concursului a avut loc în
cadrul Întâlnirii Anuale a Copiilor (Sărata
Monteoru, 1-7 iulie 2010), iar echipele
câştigătoare au fost: locul I, Şcoala nr. 8
Reşiţa (filiala Caraş-Severin), locul 2,
Şcoala nr. 7 Bucureşti, locul 3, Şcoala nr.
58 “Petre Ghelmez” Bucureşti.

Forumul Naţional al Copiilor

-

Tinerii impotriva Violentei
.
-

Ediţia 2010 a Forumului a fost
derulată sub umbrela proiectului
„Tinerii împotriva violenţei” şi a
adus în prim plan consultarea copiilor cu
privire la viziunea lor asupra problemelor
şi identificarea de soluţii concrete pentru
prevenirea violenţei în mediul şcolar.
Între 31 mai şi 2 iunie, aproximativ 115
copii şi tineri, voluntari ai Salvaţi Copiii,
cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani
s-au reunit la Bucureşti şi au dezbătut
în atelierele de lucru 4 teme: violenţa în
mediul şcolar, violenţa în mediul on-line,
participarea copiilor şi voluntariatul. În
ultima zi a Forumului, reuniţi la Palatul
Parlamentului, copiii s-au întâlnit cu
reprezentanţi ai autorităţilor: Ministrul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului; Subcomisia pentru Drepturile
Copilului a Camerei Deputaţilor;
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale; Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor
Copilului; Poliţia Capitalei, Consiliul
Naţional al Elevilor şi Consiliul Naţional al
Audiovizualului.

P

rogramul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 – Investeşte în oameni
vizează dezvoltarea unor structuri şi
mecanisme de informare, formare,
monitorizare şi comunicare la nivel
local, regional şi naţional în domeniul
prevenirii şi combaterii fenomenelor de
violenţă în şcoală.
4000 de copii şi 204 voluntari
au fost implicaţi în activităţi interactive
a căror temă generală a fost prevenirea
violenţei în 50 de şcoli din Bucureşti,
Argeş, Timiş, Mureş, Dolj, Neamţ, Iaşi,
Suceava. Salvaţi Copiii a contribuit la
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asigurarea componentei de formare
a 530 de cadre didactice şi a
204 voluntari. Sesiunile de formare
au vizat prevenirea şi intervenţia în
situaţii de violenţă în şcoală, fiindu-le
puse la dispoziţie variate instrumente
de lucru: suportul de program de
reducere a comportamentelor agresive,
managementul comportamental; broşu
ra privind combaterea violenţei în şcoală
care abordează teme precum cauzele
şi reacţiile comportamentelor agresive
ale elevilor; film privind derularea
activităţilor interactive de către voluntari
cu elevii în şcoli.

VOLUNTARI

Foto: Salvaţi Copiii Romania

-

-

Copiii si
tinerii - parteneri importanti
.
.
in promovarea drepturilor copilului

-

-

Centrul Tinerilor Voluntari promovează participarea şi voluntariatul în rândul copiilor
şi tinerilor, prin oferirea de oportunităţi de implicare activă în viaţa comunităţii.

I

n 2010, 1.750 de voluntari au
participat la sesiuni de pregătire şi
au desfăşurat, alături de specialişti,
activităţi specifice programelor organiza
ţiei, fiind încurajaţi de către coordonatori
să pună în practică multe dintre ideile
proprii, să iniţieze şi deruleze proiecte.
Voluntarii s-au implicat în: promo
varea drepturilor copilului, educaţie pen
tru sănătate, siguranţa online pentru
copii, combaterea violenţei în şcoli, forme
alternative de educaţie pentru copiii
exploataţi economic, integrarea copiilor
refugiaţi, protecţia copiilor rămaşi singuri
acasă. Activităţile specifice derulate
de către voluntari sunt: sesiunile şi
campaniile de informare, dezbateri
publice, campanii sociale, teatru-forum,
excursii, şcoli de vară tematice, suport
direct acordat copiilor fără îngrijire
parentală adecvată.

Platforma
naţională
online
www.evoluntar.ro a devenit punct
de referinţă pentru promovarea
şi identificarea oportunităţilor de
voluntariat şi gestionarea cererii şi
ofertei de voluntariat la nivel naţional.
În 2010, un reprezentant Salvaţi Copiii a
devenit membru al Consiliului Director
al Federaţiei organizaţiilor care sprijină
voluntariatul în România - VOLUM.
Voluntarii au participat la numeroase
evenimente
naţionale
(ONGfest,
Săptămâna Naţională a Voluntariatului,
Forumul Naţional al Copiilor, Întâlnirea
Anuală a Copiilor, Ziua Siguranţei pe
Internet, Târgul educaţional, Teatruforum cu ocazia Zilei Internaţionale a
Copilului Dispărut) şi internaţionale
(Building Peace, Children and young
people’s initiatives – Regional Workshop
Sarajevo, Forumul International Safer
Internet de la Luxemburg).
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„Sunt elevă la Salvaţi Copiii
şi sunt ajutată la teme de o
voluntară, Magdalena, care vine
în timpul ei liber să mă ajute să
fac lecţiile. Acum îmi este mult
mai uşor să înţeleg formulele
la matematică pentru că are
răbdare şi îi place să mă ajute.
Deşi este mai mare decât mine
ne spunem pe nume şi acest
lucru mi-a plăcut foarte mult.”
Claudia (12 ani),
elevă în cadrul proiectului
de educaţie şcolară COREI

FILIALE

Arges.

Bucuresti
.

Constanta
.

Prin programul de promovare a
drepturilor copilului, 1.800 de elevi
și 70 de cadre didactice au fost
informați cu privire la drepturile copilului
și măsurile pe care le pot lua pentru
respectarea acestora. Au fost organizate
ateliere și grupuri de dezbatere în 8 școli,
2 licee și 4 grădinițe din Pitești, precum și
în 5 școli din mediul rural. De asemenea,
s-au desfășurat activități de informare
cu privire la drepturile copilului în
următoarelor instituții: Clubul Copiilor,
Teatrul de copii Așchiuță, Muzeul
Județean Argeș, Centrul Cultural Argeș.
În 2010, în parteneriat cu Direcția
de Sănătate Publică Argeș a fost
inițiat un proiect având ca obiective
creșterea accesului la servicii
de prevenţie medicală primară,
precum și promovarea alimentației
sănătoase și a activității fizice în
rândul copiilor și adolescenților.

În 2010, filiala Bucureşti a continuat
să desfăşoare manifestări educative în
cadrul programului Împreună pen
tru educaţie, precum și activităţi de
consiliere şi orientare şcolară în cadrul
proiectului Dialog între generaţii.
În luna iulie, s-a organizat Şcoala
de vară de la Vâlcăneşti, jud.
Prahova, unde timp de 7 zile, copii
din Vâlcăneşti, de la Şcoala nr 78 și
Grădiniţa nr 281 din Bucureşti au
realizat lucrări pe tema drepturilor
copiilor, învăţând prin artă, despre
drepturile pe care le au.
Sub coordonarea voluntarilor şi a
cadrelor didactice de la unităţile şcolare
partenere, prin proiectul “Şcoli
pentru un viitor verde”, copiii din
Bucureşti au învăţat să respecte mediul
înconjurător, desfăşurând activităţi de
înfrumuseţare şi întreţinere a unor
parcuri.

În 2010, în proiectul Grădinița
Socială ,,Primii Paşi”, destinat
copiilor din medii defavorizate, în
majoritate romi, 60 de copii au beneficiat
de serviciile oferite, iar în cadrul
Grădiniței Estivale, 30 de copii, cu
vârsta corespunzătoare înscrierii în clasa
I. Toți cei 30 de copii au fost înscriși
ulterior la școală în clasa I.
Inaugurat în ianuarie 2010, Centrul
,,Creștem împreună” Mangalia
oferă servicii educaţionale, sociologice şi
psihologice pentru 60 de copii cu părinţii
plecaţi în străinătate, elevi în ciclul primar
și gimnazial de învățământ.

Brasov
.

Caras-Severin
.

Deschis în ultimul trimestru al anului
2009, Centrul educațional pentru
copii exploataţi prin muncă
Braşov a avut ca beneficiari 60 de copii
din învăţământul primar de masă şi din
programul „A doua şansă” pentru care
au fost organizate activități educative
constând în pregătire suplimentară
la materiile de bază și au fost oferite
servicii sociale și suport material
Proiectul Semn de carte, lansat
în august 2010 cu finanţarea Raiffeisen
BANK, vine cu donaţii de carte în
sprijinul copiilor din mediul rural, elevi
în școli fără biblioteci sau ale căror
biblioteci au un deficit în ceea ce priveşte
fondul de carte, cu scopul de a îndemna
copiii să aleagă lectura ca alternativă
de petrecere a timpului liber. Proiectul
va continua cu organizarea de cercuri
literare coordonate de voluntari.

În cadrul programului „Creștem
împreună”, în 2010 a fost deschis
un centru de tip Școală după școală
destinat copiilor cu părinți plecați în
străinătate. Cei 35 de copii beneficiază
de servicii sociale, consiliere psiholo
gică, activităţi educative și de timp liber.
Centrul Educațional din cadrul
Școlii nr. 7 Reșița a continuat programul
socio-educaţional destinat copiilor
proveniţi din familii cu probleme so
ciale, cu risc de abandon şcolar, având
ca beneficiari 25 de copii. Aceștia au
participat la activităţi educative și de
socializare și au beneficiat de suport
nutriţional, rechizite, îmbrăcăminte şi
încălţăminte. Săptămânal, câte 6 vo
luntari au sprijinit copiii la pregătirea
lecţiilor şi au organizat activităţi
recreative.
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Dolj
Cu prilejul aniversării adoptării
Convenţiei cu privire la Drepturile
Copilului de către Adunarea Generală
ONU, în data de 20 Noiembrie 2010,
la Colegiul Naţional „Fraţii Buzești” a
fost organizată o serie de evenimente.
La Teatrul Forum - „Nu suntem
singurii” au participat 130 de elevi,
20 de voluntari, cadre didactice, părinți,
reprezentanți ai DGASPC Dolj și ai altor
autorități locale.
În 2010, în cadrul programului
„Creștem împreună”, a fost deschis
un centru de tip «Școală după școală»
destinat copiilor cu părinți plecați la
muncă în străinătate. Copiii beneficiază
de sprijin social, ajutor la teme, socializare,
consiliere psihologică şi comunicare
cu părinţii aflaţi în străinătate prin
intermediul computerelor achiziționate
prin proiect.

Hunedoara
Centrul de Zi din Petrila destinat
copiilor aflaţi în dificultate şi-a continuat
activitatea, oferind servicii pentru 100
de copii şi 50 de familii.

Foto: Salvaţi Copiii Romania

Un nou centru a fost deschis, în
2010, prin intermediul programului
„Creştem împreună”. În acest an,
65 de copii din oraşul Petrila, care au unul
sau ambii părinţi plecaţi în străinătate au
fost înscrişi în program.
Tabăra de vară, unul din
evenimentele tradiţionale ale Filialei
Hunedoara, a ajuns în 2010 la cea de-a
noua ediţie. În cadrul taberei copiii îşi
cunosc drepturile, le dezbat, se implică
în activităţi educativ-recreative şi se
pregătesc a fi viitori voluntari.
Cea mai importantă activitate
de recunoaştere a meritelor şcolare
ale copiilor, Tabăra premianţilor,
răsplăteşte în fiecare an pentru eforturile
lor, în medie 25 de premianţi în tabere
la Marea Neagră sau Delta Dunării prin
susţinerea Henkel România. După 11

ani de activitate, ne mândrim cu peste
250 de premianţi, 60 de absolvenţi cu
studii medii şi 15 studenţi din rândul
copiilor proveniţi din familii aflate în
dificultate.

Iasi
.
Consultarea naţională privind
reforma serviciilor sociale, din 12
august 2010, a avut ca scop facilitarea
dialogului între reprezentaţii publici şi
privaţi pentru a elabora propuneri de
act normativ care să reaşeze sistemul
de servicii sociale din România de
pe principiile statului asistenţial pe
principiile subsidiarităţii şi incluziunii
sociale active. Organizată în parteneriat
cu Camera Deputaţilor, Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile, CENTRAS,
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Fundaţia „Pentru Voi”, Federaţia
CARITAS, consultarea a avut ca
participanţi peste 100 de reprezentanţi
ai autorităţilor locale, instituţiilor publice
şi private, parlamentari.
Proiectul Clubul Copiilor –
Happy Hours, finanţat de Uniunea
Europeană şi derulat în parteneriat cu
Şcolile V. Conta şi Al. Vlahuţă şi Colegiul
Economic Administrativ din Iaşi, şi-a
propus să dezvolte şi să promoveze
cluburi de timp liber pentru copiii
cu părinţii plecaţi în străinătate. La
activităţile clubului au participat 112
copii care au cel puţin un părinte plecat
şi 64 de copii care nu au părinţi plecaţi.
113 profesionişti implicaţi în lucrul cu
copiii au fost formaţi pentru dezvoltarea
abilităţilor de viaţă la copii. Proiectul
Familia: S.O.S, finanţat de Fundaţia

Foto: Salvaţi Copiii Romania

Soros România, a avut ca scop prevenirea
instituţionalizării copiilor proveniţi din
familiile de şomeri, pe fondul crizei
economice. 70 de copii şi 35 de familii
au beneficiat de serviciile proiectului.
Abilităţi de viaţă pentru succes
vocaţional - programe educaţionale
nonformale destinate reducerii deca
lajelor existente în domeniul educaţiei
şi îmbunătăţirii abilităţilor de viaţă ale
copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate. La

activităţile proiectului au participat 2038
de copii din mediul rural din judeţul Iaşi,
45 de tineri din penitenciar şi 50 de copii
romi aflaţi în dificultate. Şcoala Mobilă
continuă proiectul de succes prin care
s-a creat un nou model de educaţie
alternativă adaptat realităţii stradale.
Conceptul şcolii mobile se bazează pe
principiul: dacă nu poţi veni tu la şcoală, vine
şcoala la tine. În 2010, au fost desfăşurate
69 de activităţi educative stradale în 3
26

zone devaforizate din oraşul Iaşi, 70 de
copii au primit ajutor material, 16 copii au
fost integraţi/reintegraţi şcolar şi 14 copii
au beneficiat de servicii medicale.
500 de copii proveniţi din medii
dezavantajate au fost beneficiari
direcţi ai unui program de dezvoltare
a abilităţilor de siguranţă personală în
cadrul proiectului Safe you, safe
me – program de dezvoltare a
abilităţilor de viaţă. 25 de poliţişti

FILIALE
de proximitate şi 20 de cadre didactice
au fost formaţi pentru dezvoltarea
abilităţilor de viaţă ale copiilor.
Proiectul Centrul Comunitar de
Resurse pentru Copii cu Părinţi
Plecaţi în Străinătate a primit
Premiul III la secţiunea Sănătate în cadrul
Galei Societăţii Civile 2010.

Mures.
În 2010, Centrul de consiliere a
copilului abuzat, traficat, neglijat și
Centrul de resurse pentru părinţi
au avut în evidență 6 cazuri de abuz fizic,
17 cazuri de abuz emoțional, 17 cazuri de
abuz sexual, 4 cazuri de neglijare, 4 cazuri
de trafic de persoane, 27 de cazuri cu alte
tulburări. Au fost consiliați 60 de părinți, de
asemenea 17 specialiști și 20 de voluntari
au beneficiat de serviciile centrului.
În cadrul proiectului Stop margi
nalizării copiilor cu TBC au fost
informați 100 de elevi și 100 de cadre
didactice despre modul de transmitere
a bolii, iar 115 copii internați la Spitalul
de Pneumologie nr. 1 au participat la
activități de dezvoltare a abilităților
socio-emoționale. A fost dotată sala de
studiu din Compartimentul de Copii al
Spitalului de Pneumologie Tg Mureș.
20 de voluntari au fost formaţi în
tabăra de vară desfăşurată în localitatea
Bran, judeţul Braşov în cadrul proiectului
Stimularea participării tinerilor
în acţiuni de voluntariat.

Neamt

Proiectul „Avem dreptul la o
lume fără droguri” a fost implementat
în parteneriat cu Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Neamţ,
având ca obiectiv creşterea influenţei
factorilor de protecţie la vârste mici
pentru evitarea sau cel puţin întarzierea
debutului consumului de alcool, tutun şi
droguri. Peste 250 de copii au participat
la activitățile organizate prin intermediul
proiectului.

Suceava
Ziua de 20 Noiembrie, data
la care ONU a ratificat Convenţia cu
privire la Drepturile Copilului, a fost
marcată anul acesta printr-o activitate
de amploare desfăşurată în parteneriat
cu Casa de Cultură, la care au participat
peste 200 de copii de la şcolile
din oraş. La eveniment au participat
reprezentanţi ai instituţiilor de stat
implicate în apărarea şi promovarea
drepturilor copilului: DGASPC, ISJ, IPJ,
ANITP, Avocatul Poporului.
Peste 80 de voluntari din Suceava
şi Botoşani au fost implicaţi, în 25 sep
tembrie, la Ziua naţională a curăţeniei din
cadrul campaniei Let’s do it Romania.

Timis.
Şi în 2010 au continuat proiectele
locale „Voluntari pentru boli rare” și
„Prieteni de suflet”.
Proiectul „Voluntari pentru boli
rare” este implementat de voluntari

Având ca. obiectiv general promova
rea cunoaşterii şi respectării drepturilor
copilului, Filiala Neamţ a desfăşurat
activităţi de promovare a Convenţiei
ONU cu privire la drepturile copilului la
care au participat peste 2000 de copii
din 24 de şcoli din mediul urban şi rural.
În cadrul proiectului „Am ceva de
spus – sănătatea mea contează!”,
peste 5000 de persoane au fost
informate cu privire la respectarea
dreptului la sănătate al copilului şi la
drepturile copilului în general.
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- studenți ai Facultății de Medicină din
Timișoara. Obiectivul proiectului îl
constituie îmbunătățirea calității vieții
copiilor cu dizabilități produse de boli
genetice rare și a calitații informației la
nivel de identificare, profilaxie și consiliere.
Activitățile sunt bazate pe relația directă
voluntar specializat - bolnav - familie,
utilizând terapia prin joc, prin artă și
terapia de grup. Pe langă aceste activități,
în cadrul proiectului s-au realizat campanii
de informare și sensibilizare a populației,
precum și seminarii adresate părinților
care au copii cu boli rare.
În cadrul proiectului „Prieteni
de suflet”, voluntarii Filialei Timiș se
întâlnesc de două ori pe lună cu copii
cu sindrom Down, împreună cu care
organizează activități recreative. Grupul
beneficiarilor Prieteni de Suflet este în
medie de 20 de copii şi tineri şi câte
un însoțitor pentru fiecare.

Vaslui
În luna august, în Filiala Vaslui a fost
deschis Centrul de Orientare şi Re
surse pentru Educaţie Incluzivă în
cadrul proiectului Servicii educaţionale
complexe pentru prevenirea şi corectarea
abandonului şcolar. Activităţile centrului
vizează oferirea de suport educaţional şi
social copiilor din categorii defavorizate care
au abandonat de timpuriu şcoala sau nu au
fost niciodată înscriși la școală și a celor care
se află în risc de abandon. În 2010 a fost
identificat grupul țintă al proiectului și au
fost inițiate activitățile educative.

International
.

Foto: Bogdan Iuraşcu
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SĂNĂTATE ŞI NUTRIŢIE

Fiecare copil conteaza- Campania Every One

-

-

În România, mor de două ori mai mulţi copii faţă de media
europeană, în primele luni de viaţă. Una dintre cauze este
prematuritatea – pentru că vin prea devreme, prematurii sunt
fragili - chiar şi un fir de praf le poate fi fatal. România deţine
tristul record de a fi ţara din Uniunea Europeană cu rata cea mai
ridicată de mortalitate infantilă – 10,1‰.

I

n aceste condiţii, Salvaţi Copiii a
iniţiat un proiect pilot – Fiecare
Copil Contează – în primul
rând pentru a atrage atenţia asupra
situaţiei grave privind dreptul copiilor
la viaţă, la asistenţă medicală şi îngrijire
corespunzătoare. Cei mai afectaţi
sunt copiii din rândul categoriilor
defavorizate. Un rol important revine
familiei, mamelor în special, care trebuie

să fie informate asupra modului de
îngijire a nou-născuţilor, de asigurare
a unor condiţii sigure de creştere a
copiilor.
Salvaţi Copiii, în parteneriat cu
compania farmaceutică GlaxoSmithKline
(GSK) şi cu sprijinul Ministerului Sănătăţii,
derulează acest amplu program de
reducere a mortalităţii în rândul copiilor
sub 5 ani. Proiectul, a cărui lansare a

avut loc în luna noiembrie, se derulează
în 4 judeţe: Braşov, Caraş-Severin,
Dâmboviţa şi Vrancea - în total în 16
localităţi, majoritatea rurale şi urmează
ca un număr de circa 1000 persoane
(gravide, mame tinere şi copii până
la 5 ani) să beneficieze de informare,
consiliere şi suport material.
Proiectul „Fiecare copil contează”
face parte din campania globală Every
One derulată de Save the Children
International, desfăşurată începând
din 2009 în peste 42 de ţări. La nivel
mondial, un copil moare la fiecare trei
secunde, ceea ce înseamnă că anual
decedează circa 8,8 milioane de copii.
La nivel global, prin intermediul acestui
proiect vor fi salvate vieţile a 500.000 de
copii în fiecare an.

REWRITE THE FUTURE
„Împreună, rescriem viitorul pentru
milioane de copii” („Rescriem Viito
rul”), prima campanie globală care îi
reuneşte pe toţi cei 29 de membri
ai Save the Children International în
eforturile de a oferi acces la educaţie

copiilor din ţările afectate de conflicte
armate, a implinit 6 ani în septembrie
2009, reuşind să aducă pe băncile
şcolilor 1,4 milioane de copii, număr
echivalent cu deschiderea a 2 noi şcoli
în fiecare zi. În România, campania este
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coordonată de Salvaţi Copiii România,
fiind axată, în fiecare an, pe aspectele
prioritare ale educaţiei şi promovarea
accesului la educaţie al copiilor refugiaţi
din România.

LOBBY
ADVOCACY
Salvaţi Copiii susţine şi monitorizează respectarea obligaţiilor
legale ale autorităţilor, părinţilor, profesorilor şi specialiştilor care
acţionează în procesul complex al implementării drepturilor
copiilor , şi contribuie la îmbunătăţirea politicilor şi legislaţiei în
beneficiul copiilor. În acest sens, Salvaţi Copiii a propus schimbări
legislative şi, atunci când a fost cazul, s-a opus modificărilor
legislative ce veneau în contradicţie cu interesele copiilor.
Reînfiinţarea Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia
Familiei şi Drepturilor Copilului
Ca urmare a deciziei Guvernului
României de a desfiinţa această
structură importantă cu rol strategic şi
de monitorizare în domeniul protecţiei
drepturilor copilului, Salvaţi Copiii a
susţinut reînfiinţarea ei plecând de
la următoarele argumente: 1) protecţia
drepturilor copilului constituie o
responsabilitate primară a autorităţilor în
contextul crizei economice; 2) Comitetul
ONU privind Drepturile Copilului, în
cadrul recomandărilor făcute la Raportul
de ţară de a întări „statutul inferior al
ANPDC”; 3) Uniunea Europeană a
recomandat României întărirea capacităţii
şi rolului ANPDC; 4) interesul superior
al copilului trebuie să devină o prioritate
pentru Guvernul României.
Legea Educaţiei Naţionale
După o serie de participări la
consultările publice organizate de
Ministerul
Educaţiei,
Cercetării,
Tineretului şi Sportului, Salvaţi Copiii a
organizat dezbateri (focus-grupuri) cu
părinţi, cadre didactice şi copii pentru a
identifica interesele şi opiniile acestora
cu privire la dezvoltarea sistemului de
învăţământ. Aceste informaţii au stat
la baza elaborării amendamentelor şi
observaţiilor la proiectul de lege. Una
dintre propunerile Salvaţi Copiii a urmărit
concretizarea normativă a principiului
participării copiilor şi tinerilor în activitatea
decizională a şcolilor. Astfel, a fost inclusă în
lege (art. 80, alin 1), prevederea conform
căreia „Toate deciziile majore sunt luate prin
consultarea reprezentanţilor beneficiarilor
primari (antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii),
respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor sau
a altor asociaţii reprezentative ale elevilor”.

Protecţia refugiaţilor din
România (Legea 122/2006
privind azilul în România)
Salvaţi Copiii a susţinut dreptul
la educaţie al copiilor solicitanţi de
azil. Legea, în forma iniţială prevedea
accesul la cursul pregătitor în vederea
înscrierii în sistemul de învăţământ
doar pentru copiii care au obţinut
statutul de refugiat, iar în unele cazuri
puteau trece şi 2 ani până la obţinerea
statutului, timp în care solicitantul de
azil minor nu putea fi înscris la şcoală.
Legea a fost modificata corespunzător,
reglementând accesul la educaţie al
solicitanţilor de azil minori.
Legii 273/2004 cu privire la
regimul juridic al adopţiei
Modificarea Legii 272/2004 reprezintă
o etapă necesară în stabilirea unor norme
clare pentru un mediu familial potrivit
copiilor incluşi în procedura de adopţie
din România. Unul din articolele propuse
vizează reglementarea care acordă părinţilor
decăzuţi din drepturile părinteşti dreptul de
a consimţi la adopţia copilului. Odată decăzut
din drepturile părinteşti sau dacă aceste
drepturi i-au fost interzise, părintele, în
special cel sancţionat pentru rele tratamente
sau alte infracţiuni mai grave îndreptate
împotriva propriului copil, nu ar trebui să
mai păstreze acest drept, adopţia având la
bază interesul superior al copilului.
Legea nr. 217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea
violenţei în familie
Participând la masă rotundă cu tema
„Îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul
prevenirii şi combaterii violenţei în familie”,
organizată de Comisia pentru Egalitate de
Şanse din Senat, Salvaţi Copiii a susţinut
necesitatea protejării copiilor, victime
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colaterale ale violenţei între părinţi,
prin consiliere psihologică de urgenţă şi
monitorizare periodică a familiei din care
fac parte, chiar dacă în familie victima şi
agresorul îşi refac relaţiile conjugale.

Alocaţia copiilor
Salvaţi Copiii s-a opus proiectului de
lege iniţiat de Ministrul Muncii, Familie
şi Protecţiei Sociale pentru acordarea
diferenţiată a alocaţiei de stat pentru
copii, pe criteriul situaţiei materiale a
părinţilor, încălcând flagrant documentele
legislative fundamentale privind protecţia
drepturilor copilului. Iniţiativa legislativă a
fost abandonată luându-se în considerare
stabilirea unor ajutoare financiare variabile,
independent de dreptul universal la alocaţia
de stat, care să ţină seama de situaţia
materială a familiei şi nevoile educaţionale,
medicale sau sociale ale copiilor.
Alte activităţi de lobby şi advocacy:
Atrăgând atenţia asupra consecinţelor
grave asupra creşterii natalităţii, şi asupra
faptului că, în prezent, indemnizaţia
pentru creşterea copilului reprezintă
singura măsură de susţinere pentru multe
dintre familiile cu copii între 0 şi 3 ani,
Salvaţi Copiii a cerut păstrarea cuantumului
potrivit Ordonanţei de Urgenţă a
Guvenului 148/2005 privind susţinerea
familiei în vederea creşterii copilului.
Ca membru în grupul de lucru organizat
de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii
Civile în vederea modificării legislaţiei
privind serviciile sociale, Salvaţi Copiii
a susţinut punctele propuse: accesul egal
la contractare pentru furnizorii publici şi
privaţi de servicii sociale; echilibrul între
serviciile sociale şi prestaţiile sociale;
stabilirea unor standarde de cost per
beneficiar, care să urmeze beneficiarul,
acesta putând să aleagă furnizorul de
servicii sociale; acreditarea furnizorilor, nu
a serviciilor sociale.
Propunerile cu privire la proiectul
de modificare a Legii 195/2001 a
voluntariatului au vizat susţinerea de
către stat a voluntariatului, cel puţin în
sensul reducerii impozitelor şi taxelor
pentru persoanele juridice care desfăşoară
activităţi de voluntariat, înfiinţării unui
Registru Naţional al Voluntarilor, pentru o
evidenţă corectă a numărului de voluntari
sau a tipurilor de activităţi desfăşurate.

Foto: Salvaţi Copiii Romania
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CORPORATII

Foto: Salvaţi Copiii Romania
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Kaufland Romania
Kaufland Romania susţine financiar
Centrul Educaţional din Târgovişte,
program de reintegrare şcolară
şi prevenire a abandonului şcolar
(2009-2010) pentru copiii din medii
defavorizate din judeţul Dâmboviţa.
Centrul oferă servicii educaţionale
pentru 246 de copii prin programele „A
Doua Şansă”, „Şcoală dupa Şcoală” şi de
educaţie preşcolară.

GlaxoSmithKline
(GSK)
Compania farmaceutică GlaxoSmithKline
(GSK) susţine financiar anul pilot al
campaniei „Fiecare copil contează”,
program de reducere a mortalităţii
infantile şi de îmbunătăţire a sănătăţii
copilului cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani.

Alcatel - Lucent
Foundation

Programul se derulează în prezent
în judeţele Timiş, Caraş-Severin,
Hunedoara, Dolj, Dâmboviţa, Argeş,
Constanţa şi în Bucureşti.

Salvati Copiii. La fiecare jucărie de pluş
achiziţionată din reţeaua IKEA, 1 euro a
fost donat în sprijinul copiilor şi părinţilor
aflaţi în situaţii vulnerabile emoţional.

Selgros Cash &
Carry

Cora

Urnele plasate în Hipermarketurile
Selgros din Bucureşti, Mureş, Iaşi, Timiş,
Dolj, Constanţa, Braşov, Suceava, Galaţi,
Brăila, Cluj-Napoca, Arad, Ploieşti,
Oradea, Bacău au permis strângerea
fondurilor necesare dezvoltării progra
melor de educaţie şi protecţie pentru
copii.

IKEA
Campania „Soft Toys Cam
paign” a fost derulată la nivel global de
către Save the Children, IKEA şi UNICEF
(1 noiembrie - 24 decembrie 2010).
Fondurile astfel colectate au sprijinit
programele de educaţie parentală

Alcatel – Lucent Foundation susţine
Centrul Educaţional Timişoara, în cadrul
programului pentru reintegrarea şcolară
a copiilor şi tinerilor dezavantajaţi din
judeţul Timiş, „Educaţia - calea
spre o viaţă decentă”. În primul
an de proiect, 225 de copii/ tineri
şi familiile lor au beneficiat de
servicii complexe educaţionale şi
sociale, activitatea echipei de specialişti
ai centrului cuprinzând intervenţie în
stradă şi comunitate, forme alternative
de educaţie, servicii de asistenţă socială,
precum şi multiple activităţi extracurriculare pentru copii.

ENEL Cuore
Onlus / Intesa
Sanpaolo Bank
Enel Cuore Onlus şi Intesa Sanpaolo
Bank sprijină financiar programul
„Creştem împreună”, adresat
copiilor rămaşi singuri acasă în urma
plecării părinţilor la muncă în străinătate.
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În perioada 4 mai – 15 iunie 2010,
Hipermarketul Cora Sun Plaza şi Salvaţi
Copiii au organizat, pentru al şaselea an
consecutiv, Campania de strângere de
fonduri “Luna Inimilor Deschise”,
al cărei scop este de a oferi sprijin
copiilor din Bucureşti care au abandonat
şcoala fiind nevoiţi să muncească pentru
a contribui la întreţinerea familiilor
lor. Cu banii obţinuţi din vânzarea
brăţărilor promoţionale, 205 copii
beneficiari ai Centrului Educaţional
sector 1 şi ai Centrului Educaţional
din cadrul Şcolii nr 71 sector 2, au
fost susţinuţi în anul şcolar 2010-2011
pentru integrare/reintegrare şcolară, cu
sprijinul DGASPC sector 1, Bucureşti şi
al Şcolii Nr. 71 „Iovan Ducici” sector 2,
Bucureşti.

PARTENERIATE
FESTIVALUL BRAZILOR
DE CRACIUN
Festivalul Brazilor de Crăciun este prilejul ideal pentru a
demonstra solidaritatea socială prin donaţii care ajung direct şi
transparent la copiii incluşi în programele Salvaţi Copiii. Ajuns în
2010 la cea de-a zecea ediţie, Festivalul Brazilor de Crăciun este
un eveniment caritabil de amploare, prin care se asigură suport
pentru copiii care trăiesc în medii sociale vulnerabile.

I

n primele nouă ediţii, Festivalul
Brazilor de Crăciun a reuşit
strângerea sumei de 2.000.000
euro. Toţi aceşti bani au fost folosiţi
pentru dotarea cu cărţi a bibliotecilor
şcolare (primele două ediţii) şi pentru
reintegrarea şcolară a copiilor care
muncesc, facilitarea accesului la educaţie
şi prevenirea abandonului şcolar pentru
10.400 de copii săraci. Familiile lor au
primit, de asemenea, ajutor financiar şi
consiliere în cele 18 centre din Bucureşti,
Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Focşani,

Bistriţa, Petrila, Reşita, Târgu-Mureş,
Timişoara, Târgovişte, Constanţa, Topo
loveni şi Braşov.
Ediţia 2010 a Festivalului Brazilor
de Crăciun, un eveniment de strângere
de fonduri marca Salvaţi Copiii, a adus
în scenă 22 de brazi originali, fiecare cu
propriile semnificaţii despre ce înseamnă
Crăciunul şi bucuria de a dărui pentru
designerii care s-au alăturat proiectului:
Wilhemina Arz, Irina Marinescu,
Lena Criveanu, Venera Arapu,
Stephan Pelger, Oxette, Victoria
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„De zece ani, Festivalul Brazilor de
Crăciun aduce sărbatoarea în vieţile
copiilor pentru care până şi cele mai
mici dorinţe sunt greu de împlinit. Cu
suportul extraordinar al designerilor
renumiţi, al companiilor cu reputaţie
şi implicare socială, al personalităţilor
din diverse domenii, Salvaţi Copiii
România a reuşit să ajungă direct
la aceşti copii, sprijinindu-i să
meargă la şcoală. Nu există nimic
mai important decât contribuţia
pe care o putem avea, aducând
normalitatea în viaţa unui copil”.
Gabriela Alexandrescu ,
Preşedinte Executiv – Salvaţi Copiii

46, Mihaela Glăvan, Conf. Dr.
Univ. Alexandru Ghilduş şi
Mihnea Ghilduş, Rita Mureşan,
Ana Wagner, Cristian Samfira,
Iris Şerban, Claudia Castrase,
Ingrid Vlasov, Lajos Ugron,
Andreea Muşat, Rhea Costa &
Malvina Cervenschi, Valentin
Vârtosu. Brazilor creaţi de designeri
li s-au adaugat cei realizaţi de elevii de la
Mark Twain International School,
Şcoala Europeană Bucureşti şi
Salvaţi Copiii România.
În Seara de Gală din 9 decembrie
2010, companii şi oameni de afaceri
din România au donat 274.490
euro. Fondurile vor asigura suportul
necesar şcolarizării celor 7.953 de copii
identificaţi în situaţie de risc, incluşi în
programele de integrare/ reintegrare
şcolară din cele 43 de centre socioeducaţionale pe care Salvaţi Copiii le
are în 39 de oraşe ale ţării. Cu eforturi
susţinute şi sprijin din partea sponsorilor,
copiii beneficiază de suport educaţional,
consiliere psihologică şi sprijin material.

Foto: Salvaţi Copiii Romania

Campania de redirectionare a 2%
din impozitul de venit
În perioada aprilie-mai, Salvaţi Copiii a derulat campania “Transformă 2% din
impozitul pe venit în cărţi pentru copii”. Prin intermediul acestei prevederi,
fără generarea unor costuri suplimentare, orice contribuabil poate sprijini în mod
direct, prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit, asigurarea educaţiei pentru
copiii din comunităţi defavorizate.
Suma colectată (166.075 euro) a fost folosită pentru a sprjini educaţia copiilor
aflaţi în risc de abandon şcolar. Astfel, au fost ajutaţi 2.447 copii cu rechizite,
uniforme, îmbrăcăminte şi alimente. Dintre aceştia, 446 de copii au fost incluşi în
programul A Doua Şansă, 1.075 copii au frecventat programul Şcoala după şcoală,
iar 926 de copii şi familiile lor au beneficiat de consiliere socială şi juridică.
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FINANCIAR
RAPORT FINANCIAR 2010
Nr.
Crt.
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
II
A.
1
2
3.
4.
B.
C.
D.

EXPLICAŢII
VENITURI
Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„Investeşte în Oameni”
Guvernele Norvegiei, Principatului Liechtenstein şi Islandei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic
European.
Innovation Norvegia
Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare
Festivalul Brazilor de Crăciun 2009/2010
Comisia Europeană – Safer Internet
Save the Children Suedia
2% din impozitul pe venitul global
U.N.H.C.R.
Banca Comercială Română
Kaufland
Fondul Global de combatere a HIV/SIDA, TBC şi malarie
GlaxoSmithKline
C.E.E. Trust
Save the Children International
Save the Children Italia
Intesa Sanpaolo Bank
Urne de colectare Selgros
Şcoala BJORGVIN VIDEREGÆNDE SKOLE-Bergen-Norvegia;
Cotizaţii, contribuţii persoane fizice
Save the Children Austria
Fundaţia SOROS
Save the Children UK
Consiliul Judeţean şi Primaria Timişoara, Consiliul Judeţean Mureş, Primăria Iaşi, Primăria Petroşani, Consiliul
Judeţean Neamţ
Save the Children Olanda
AVIVA
Save the Children Danemarca
Henkel Romania / Centrul Educaţional Petrila
Save the Children Norvegia
Alianţa pentru Anglia
Urne de colectare Bricostore, Fidelio, Aeroport H.Coanda s.a
Hypermarket CORA – Luna inimilor deschise
Alte donaţii, contribuţii şi sponsorizări persoane juridice
Alte finanţări
Dobânzi bancare
CHELTUIELI
PROIECTE
Asigurarea dreptului la protecţie al copiilor
Promovarea şi asigurarea dreptului la educaţie al copiilor
Promovarea şi respectarea drepturilor copilului
Intervenţii în situaţii de urgenţă
DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ
ADMINISTRAŢIE
STRÂNGERE DE FONDURI ŞI COMUNICARE

* În anul 2010 s-au obţinut venituri în produse şi servicii în valoare de 84.951 EUR
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SUMA
( EUR )
4,218,162
1,444,952
499,118
244,650
227,300
211,791
192,264
143,065
165,382
132,518
92,416
91,310
89,490
55,340
54,667
54,459
53,488
50,012
46,651
43,719
40,369
27,337
26,293
24,376
12,827
10,000
9,891
9,174
8,473
8,175
7,251
6,852
4,906
85,978
31,197
12,471
3,566,520
3,241,997
1,926,982
1,135,370
120,235
59,410
75,037
122,481
127,005

Venituri 2010 (euro)

4,218,162

* organizaţii non profit din ţară şi străinatate şi organisme
internaţionale

din care:

1,833,522

43%

914,390

21%

1,444,952

34%

* instituţii ale statului

12,827

1%

* dobânzi bancare

12,471

1%

* cotizaţii, contribuţii, donaţii, sponsorizări
* fonduri structurale europene

Cheltuieli 2010 (euro)

3,566,520

* proiecte

din care:

3,241,997

91%

75,037

2%

* administraţie

122,481

3%

* strângere de fonduri şi comunicare

127,005

4%

* dezvoltare organizaţională

Asigurarea dreptului la protecţie al copiilor

1,926,982 euro

1. Protecţia copiilor împotriva violenţei şi a exploatării economice

1,370,154

2. Protecţia copiilor pe internet - Programul Sigur.Info

188,750

3. Protecţia copiilor faţă de HIV/SIDA, droguri, BTS şi Tuberculoză

196,046
3,768

4. Reducerea mortalităţii infantile

168,264

5. Copii singuri acasă

Promovarea şi asigurarea dreptului la educaţie al copiilor

1,135,370 euro

1. Educaţie preşcolară pentru copiii din categoriile defavorizate

184,504

2. Acces la educaţie pentru copiii exploataţi economic / Programe „A doua şansă”

714,986

3. Integrarea Educaţională a Copiilor Refugiaţi şi Solicitanţi de Azil

132,518

4. COREI - Dezvoltare servicii sociale educaţionale

103,362

ACTIVITATEA SALVAŢI COPIII se desfăşoară la SECRETARIATUL GENERAL şi în 13 filiale:
TOTAL FONDURI =
din care:
Secretariat General
Filiale			

4,218,162 euro,
3,699,835 (88 %)		
518,327 (12 %)

Situaţiile Financiare ale Organizaţiei Salvaţi Copiii la data de 31 decembrie 2010
au fost auditate de către KPMG Audit SRL.
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Din 2004, Andi Moisescu
este alături de Salvaţi Copiii
în organizarea şi derularea
Festivalului Brazilor de Crăciun.
În 2009, Andi devine membru al
Consiliului Director al organizaţiei
Salvaţi Copiii.

Foto: Salvaţi Copiii Romania
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SUSTINATORI
.

Festivalul Brazilor de Crăciun –
fonduri alocate accesului
la educaţie de calitate al copilului
Partener strategic:

Sponsori principali:

Sponsori secundari:

Sponsori:

Câşigători Licitaţie Brazi de Crăciun:
										

Marius Ivan, Camelia Şucu, Anca Bucura.

Mulţumiri speciale către: AutoItalia, B&B Collection, BDG, Casa Isarescu, Centrul Medical Medsana, Cocor Store, Coty Cosmetics
Romania, Cristalex, Dent Estet, DIFFstudios, FC Dinamo Bucuresti, I.D.Sarrieri, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Magnolia Spa,
My House, Oxette Romania, Jewels & Watches, P&G Beauty, Paralela 45, Patron, Pernod Ricard Romania, Proximity, Puma, Republika
Interactive, Restaurant Noblesse, Rhea Costa / Malvensky Charms, Romfilatelia, Roton, Vel Pitar, Vinaria Purcari, Vinexpert, Wagner arte
frumoase şi poveşti, Whirlpool Romania, Wunderman.

Suporteri ai programelor Salvaţi Copiii:
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SUSTINATORI
.

Suporteri ai programelor Salvati Copiii
Persoane juridice
Casa de avocatură Badea Clifford Chance, ACTAVIS,
Advantage Software Factory, Aeroport Henry Coandă,
ANCHOR, Apa Nova Bucuresti, Apollo Mod Distribution,
ART BAU International, Asociatia Rowa, AVIVA, Azomures,
B&B Collection, Babstores, Banca Românească, Baxi Romania,
BC Intesa Sanpaolo, BCR, Bitdefender, BRD Asset,
BRD Finance, BRD-GSG, Bricostore, Carrefour Romania,
Cash&Candy, Cegis Imobiliare, Centras, Certinvest SAI,
ClassLiving, Concept Mex Studio, CORA, Cosmote,
Cristalex, CS FC Dinamo Bucuresti, ECDL Romania, EDI
Romania/Europa FM, EDPR, ENEL, Energy Holding,
Ericsson Romania, Europayment Events, Exim Bank, Fareast
Trading, Farmacia Catena/Med Serv United, Fildas Trading
SRL, Five`s International, Fundaţia Marius Ivan, Fundaţia
The Group, Fundaţia Transilvania, Gastro Group, GDF Suez,
Germanos Telecom Romania, Ginkgo Romania (Body Shop),
Grand Plaza, Grimach Import Export, GSK, Heidi Chocolat,
Henkel, Ideal Casa Design, Imobilia Lease, ING Asigurări
de viaţă, Invivent Group, Johnson&Johnson, Kaspersky Lab,
Kaufland Romania, KPMG Romania, MCar Trading,
Mc Guire Woods, McDonalds Romania, Medicover, Medsana
Bucharest Medical Center, Mercureal, Metro Imobiliare
Investment, Michelin Romania, Microsoft, Moaro Trading
(IKEA), MP Planing, Next Graphics, Orange Romania, Oscar
Downstream, Oxygen Public Relations, Procter&Gamble,
Parmalat, Paxdorf Product, Porsche Romania, Postmaster,
Premium Auto, Rădăcini, Renovatio Solar, ROHEL, Romsys,
Rotary Constructii, Roton, Roumaki Distribution, Roweni
International, Scop Computers, Selgros, Sider Technologies,
Sidma Romania srl, Sincron, Star Sistems Security,
Stoica&Asociaţii, Tehnologica Radion, TetraPak Romania, Total
Advertising, TotalSoft, TPA Horvath, TTS Group, Uniprestal
AD, UPC Romania, Vel Pitar, Vinexpert, Vinimondo Import,
Vodafone Romania, World Vision

Persoane fizice

Marius Ivan, Anca Bucura, Cristian Radu, Andreas
Gravenhorst, Teodorescu, Lina Daniela, Racoviţă Adina,
Dugneanu Paul, Silvasan Felicia, Apostol Zoica, Grosu Liliana,
Constantin Schipor, Cătălin Tolontan, Ştefan Gica, PFA Avocat
Maria Necula ş.a.

Finanţatori externi
Alianța pentru Anglia, Comisia Europeană, Fondul Global
de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei,
Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Fonduri
norvegiene EEA Grants, Innovation Norway, Ministerul
Norvegian al Afacerilor Externe, OAK Foundation, Oficiul de
Plăți și Contractare Phare, Save the Children Austria, Save the

Children Denmark, Save the Children International, Save the
Children Netherlands, Save the Children Norway, Save the
Children Sweden, Save the Children UK, Școala BJORGVIN
VIDEREGÆNDE SKOLE-Bergen-Norvegia, Soros, Trust for
Civil Society in Central and Eastern Europe, UNHCR - Înaltul
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi

Parteneri
Adevărul Holding , Agenția Națională Împotriva Traficului de
Persoane, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Asociaţia Română
Anti-SIDA filialele Iași, Timișoara, Asociația „Dăruind vei
dobândi și tu” Topoloveni, Asociația ABA-DEL-TIN - Suceava,
Asociația Betania, Asociația Națională a Internet Service
Providerilor din România, Asociația Ovidiu Rom, Autoritatea
Naţională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
Balonul Copiilor, BCR, BitDefender, Centrul de Informare şi
Documentare privind Drepturile Copilului Moldova, Centrul
de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti,
Centrul Educaţia 2000 +, Centrul Municipal de Asistență
Psihopedagogică București, Centrul Național de Sănătate
Mintală, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională
„Step by Step”, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi
Studii „Romani Criss”, Centrul Social Sf. Dimitrie, Children’s
Rights Alliance for England, Colegiul Timotei Cipariu, Consiliul
Național al Elevilor, Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi
- CNRR, Cosmote România, Direcţia Probaţiune din Ministerul
Justiţiei, Direcţiile de Sănătate Publică București, Iași, Brașov,
Dâmbovița, Caraș-Severin, Vrancea, Timiș, Direcțiile Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 1, 2, 3, 4, 5, 6
din București, Dr. Primar Pneumolog Spalatelu Liliana București,
ECDL România, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
- Universitatea București, Federaţia Naţională a Asociaţiilor
de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar, Federaţia Sindicatelor
Libere din Învăţământ, Focus – Centrul Român pentru Copii
Dispăruți și Exploatați Sexual, Forumul Român pentru Refugiaţi
şi Migranţi - ARCA, Fundatia Image Factory, Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia Solidaritate și Speranță
Iași, Global Campaign for Education, IGP – Serviciul
Român de Combatere a Criminalității Informatice, INHOPE,
Innovation Norway, INSAFE, Inspectoratele Şcolare sector 2, 5
din București, Inspectoratele Școlare Județene Maramureș, Ilfov,
inspectorate şcolare județene, direcțiile generale de asistență
socială și protecția copilului şi şcoli generale din Constanţa,
Braşov, Reşiţa, Craiova, Tg Mureş, Petrila, Cluj-Napoca,
Târgovişte, Timişoara, Iaşi, Focşani, Bistriţa-Năsăud, Piteşti,
Călăraşi, Giurgiu, Slobozia, Alexandria, Ploieşti, Tg Jiu, Slatina, Rm.
Vâlcea, Drobeta Tr. Severin, Tulcea, Brăila, Galaţi, Buzău, Adjud,
Miercurea Ciuc, Sf. Gheorghe, Alba Iulia, Sibiu, Suceava, Săveni
(Botoşani), Bacău, Vaslui, Piatra Neamţ, Inspectoratul General al

40

Poliției Române, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
Institutul pentru Științe ale Educației, Intuitext, Kaspersky
Lab, Leap, Media Pro, Microsoft România, Ministerul
Administrației și Internelor, Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale, Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului și Sportului , Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului,
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiției, Oficiul Român pentru
Imigrări - ORI, Orange România, Organizaţia Femeilor Refugiate
din România - OFRR, Positive Media, Provobis, Realitatea TV,
Rnd Software - Livigent, Save the Children Denmark,

Save the Children International, Save the Children
Italia Onlus, Save the Children Netherlands, Save the
Children Norway, Save the Children Sweden, Save
the Children UK, SC Agenția OSC SRL, Serviciul Iezuiţilor
pentru Refugiaţi din România - JRS, Școala Ecologică Sf. Ștefan
Craiova, Școala generală „Mihai Viteazu” Târgoviște, Școala nr. 1
„Sfinții Voievozi” București, Şcolile 23 și 141 Bucureşti, TVR1,
UNHCR - Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite
pentru Refugiaţi, UNICEF, UPC Romania, Vodafone
România, VOLUM - Federaţia Organizaţiilor care
sprijină dezvoltarea voluntariatului în România

Parteneri si sponsori filiale
Argeș
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș,
Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, Primăria Municipiului
Pitești, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane
- Centrul Regional Pitești, Asociatia „Sprijin pentru Viață”,
licee, școli, grădinițe, Teatrul pentru copii Așchiuță, Teatrul
Alexandru Davila, Centrul Cultural Pitești.
Sponsori: Centrul Cultural Pitești, Teatrul de Copii
Așchiuță, Muzeul Județean Argeș, SC Nicoral SRL
Brașov
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Braşov, Inspectoratul Şcolar Braşov,
Consiliul Local Braşov prin Direcţia de Servicii Sociale, Centrul
Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov,
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul
Regional Braşov, Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Drept, Facultatea de Sociologie, Librăriile RALU,
Revista PROMO ONE, AIESEC, Raiffeisen BANK, Esprit
Group, Premium Aerotech
Sponsori: Raiffeisen BANK , Esprit Group, Premium
Aerotech, Selgros Cash & Carry, Albif Group Braşov, Reinert,
Tess Braşov, Food Bar Braşov
București
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Bucureşti, Grădiniţele 23,
35, 54, 55, 73, 168, 170, 178, 188, 195, 205,208, 234, 250,
270, 272, 281, 201, 309 din Bucureşti, Liceul Teoretic Lucian
Blaga București, Inspectoratul Şcolar Județean Prahova, Școala
Nicolae Simache Ploiești, Colegiul Naţional I.L. Caragiale
Ploieşti, Grădiniţa nr. 1 Ploieşti, Centrul Cultural, Școala și
Grădinița Vâlcănești Prahova, Fundaţia Waldorf Câmpina,
Asociația Culturală Româno-Japoneză
Sponsori: Victoria Holding City Mall, Scorillo Turism
Caraș-Severin
Parteneri: Consilul Județean Caraș-Severin, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului CarașSeverin, Inspectoratul de Poliție Caraș-Severin, Direcția
de Sănătate Publică Caraș-Severin,
Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-Severin, Direcția Judeţeană de Tineret și Sport
Caraș-Severin , Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Școlile
cu cls. I-VIII nr. 2, 6, 7, 8, 9, 12 Reșița, Școala cu cls. I-VIII nr. 1
Oțelul Roșu, Școala cu cls. I-VIII Romul Ladea Oravița, Liceele

Traian Vuia, Mircea Eliade, Sabin Păuța Reșița, Liceul Pedagogic
Caransebeș
Sponsori: Consiliul Județean Caraș-Severin, SC Macoda
Impex SRL, SC Avolo Telecom SRL
Constanța
Parteneri: Primăria Municipiului Mangalia, Inspectoratul
Școlar Județean Constanța, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Constanța, Selgros Cash&Carry,
şcoli generale
Sponsori: Primăria Municipiului Mangalia
Dolj
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj,
Inspectoratul Județean de Poliție Dolj, Liceul de Informatică
“Ștefan Odobleja”, Liceul Teoretic “Henri Coandă”, Colegiul
Național “Carol I”, Centrul Școlar Beethoven, Colegiul Național
“Frații Buzești”, Grupul Școlar Transporturi Auto, Liceul Teoretic
“Tudor Arghezi”, Școala nr. 37 “Mihai Eminescu”, Școala nr. 22
“ Mircea Eliade”, Școala nr. 29 “Nicolae Romanescu”, Școala
nr. 31 “ Theodor Aman”, Școala nr. 12 “Decebal”, Școala
nr. 16, Școala nr. 32 “Alexandru Macedonski”, Școala nr. 1
“Obedeanu”, Școala nr. 38 Cernele.
Finanțatori: Salvați Copiii Austria, SC Touropa, Selgros
Cash&Carry, persoane fizice din Norvegia.
Hunedoara
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Hunedoara, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara,
Inspectoratul de Politie Județean Hunedoara, Serviciul de
Probațiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara, Serviciul Public
Local de Asistență Socială Petrila, Poliția Orașului Petrila,
Școala I. D. Sârbu Petrila, Școlile generale nr. 5 și 6 Petrila,
Grup Școlar Constantin Brâncuși Petrila, Colegiul Economic
Hermes Petroșani, Liceul Economic „Appolonius” Petroșani,
Liceul Teoretic Mihai Eminescu Petroșani, Liceul de Informatică
Petroșani, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani,
Universitatea din Petroșani, Grădinițele 1 și 2 Deva, Grădinița
“Floare de Colț” Brad, Școala Generala Nr. 1 Uricani, Scoala
Generala Nr. 3 Lupeni, Școlile generale nr. 1 şi 2 Lupeni, Liceul
Teoretic Lupeni, Grădinița „Lumea copiilor” Lupeni,
Sponsori: Henkel România, Caritas Alba Iulia Pl Petroșani,
Sindicatul Liber E.M. Lonea, Sindicatul Liber E.M. Petrila, SC
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Expans SRL Petrila, Primăria Petrila, Primăria Petroșani, Ateliere
fără Frontiere, Asociația Confero Petroșani, SC Gentiana
Farm SRL Petrila, SC Artima SRL Deva, Simeria, Hunedoara,
Petroșani, Real Hipermarket România SRL Deva, SC Metro
Cash&Carry România SRL Deva, SC Luk Oil Petroșani
Iași
Parteneri: Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Iaşi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi,
Tribunalul Iaşi, Judecătoria Iaşi, Asociaţia Magistraţilor Iaşi,
Penitenciarul Iaşi, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Iaşi,
Direcţia de Asistenţă Comunitară Iași, Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași, Direcţia de
Sănătate Publică Iași, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi,
Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, Spitalul Clinic de
Psihiatrie „Socola” Iaşi, Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iaşi, Spitalul
de Pneumofiziologie “G. Paşcanu” Iaşi, Palatul Copiiilor Iași,
Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Iaşi, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane –
Centrul Regional Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrare
a Afacerilor -Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Fundația Alături de
Voi România, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Iaşi, Fundaţia
Iosif, Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi, Asociaţia Română
de Terapie şi Studiul Traumei, Școlile Generale „Elena Cuza”,
„Alexandru Vlahuţă”, “Titu Maiorescu”, ”B.P. Hașdeu”, “Ștefan
Bârsănescu”, ”Vasile Conta”, ”Otilia Cazimir”, “Nicolae Iorga”,
“Mihail Codreanu” , “Veronica Micle”, Nr.10 ”Gh. I.Brătianu”,
Nr. 43 ”Dimitrie Sturdza” din Iași, Școala și Grădinița ”Junior”
Iași, Grup Şcolar “Virgil Madgearu”, Colegiul Național ”M.
Eminescu”, Liceul Teoretic “D. Cantemir”, Colegiul Economic
Administrativ, Liceul Teoretic ”Miron Costin”, Colegiul de
Artă ” Octav Băncilă”, Şcolile cu clasele I-VIII Rediu, Leţcani,
”M. Kogălniceanu” Ţigănaşi, Cârniceni, Liteni, Osoi, Comarna,
,,Colonel C.Langa” Miroslava, Boroşoaia, Dorobanţ, “Ioanid
Roamnescu”, Movileni, Holboca, Valea Lupului, Ţuţora, Ciurea,
Lunca Cetăţuii, Bârnova, ,,Aron-Vodă” Aroneanu, ,,Hadâmbu”,
Slobozia Deal, Popești, Comarna, “Al. I. Cuza” Podu Iloaiei,
Grup Școlar “Mihai Busuioc” Paşcani, Grupuri Şcolare cu clasele
I-VIII „Petre Carp T”, Vlădeni, Grup Şcolar Agricol Holboca,
Liceul Teoretic ,,Lascăr Rosetti” Răducăneni, Şcolile de Arte şi
Meserii Plugari, Tătăruşi, Dumeşti, Mironeasa, Prisăcani, „Ionel
Teodoreanu”, Popricani, ,,Dumitru Popa” Mogoşeşti, ,,Ioanid
Romanescu”, „Glodenii Gândului”, „Ion Creangă” Tg. Frumos,
Grădiniţa din Hîrlău, Primăriile Ceplenița și Holboca.
Sponsori: Primăria Municipiului Iași, Uniunea Europeană,
Baumax Iași, SC Mobilis SRL, SC Antibiotice SA, Selgros Iași
și Bacău, Carrefour Felicia Iași, Carrefour Era Iași, Iulius Mall,
Fidelio, SC Continental Automotive SRL, SC Salubris SRL, SC
Autodenis SRL, Asociația Rotary, Rusu Alexandru, Fechete
Ildiko, Lecuşescu Elena Andreea.
Mureș
Parteneri: Prefectura Mureș, Consiliul Județean Mureș,
Primăria Tg. Mureș, Jandarmeria Mureş, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș, Inspectoratul
Școlar Județean Mureș, Inspectoratul de Poliție Mureș, Direcția
de Sănătate Publică Mureș, Centrul de Prevenire, Evaluare
şi Consiliere Antidrog Mureș, Poliția Comunitară Tg. Mureș,
Alături de Voi, Holt România, Alpha Transilvania.
Sponsori: SC Anvergo, SC Milpakt, SC Diafan, Poșta
Română, Consiliul Județean Mureș, Selgros Cash&Carry, Soros,
Aeroportul Tg. Mureș
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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, Primăria Municipiului Piatra
Neamţ, Direcţia de Sănătate Publică Neamţ
Sponsori: Consiliul Județean Neamț.
Suceava
Parteneri: Inspectoratele Școlare Județene Suceava și
Botoșani, Inspectoratul Judetean de Politie Suceava, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava,
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Suceava, Primăria Suceava, Primăria Rădăuți, Primăria
Dorohoi, Primăria Dornești, Primăria Zamostea, Agenția
Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Suceava,
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava,
Direcția Județeană pentru Tineret Suceava, Avocatul Poporului
Suceava, Asociaţia Medicilor de Familie/cabinete individuale,
Spitalul Județean ”Sfântul Ioan Cel Nou”, Asociația SAREPTA
Dorohoi, Autoritatea Rutieră Română Suceava, CRED Liteni,
primării din mediul rural, Iulius Mall Suceava, Shopping City,
Selgros Cash &Carry, Intermedia TV, Bucovina TV, Plus TV,
Monitorul de Suceava, Crai Nou, Radio TOP 91, Radio AS.
Sponsori: E-ON, Carrefour Romania, Rarăul SA,
Whiteland, DJT Suceava, Advantage, MacDonald, Sindicat
ADR NV Cluj, Kiabi, Relians Corp.
Timiș
Parteneri: Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Timiș, Inspectoratul Școlar Județean Timiș,
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Filarmonica Banatului
Timişoara, Teatrul Naţional Timişoara, Muzeul Banatului
Timişoara, Muzeul de Artă Timișoara, Şcoala Generală Nr. 19
„Avram Iancu” Timişoara, Şcoala Generală Nr. 11 Timişoara,
Şcoala Generală Nr. 15 Timişoara, Spitalul Clinic de Urgenţă
pentru Copii „Louis Ţurcanu”, Asociaţia Naţională pentru Boli
Rare, Asociaţia Prader Willi România, Clinica de Psihiatrie şi
Neurologie pentru Copii şi Adolescenţi.
Sponsori: Fundaţia Bega, Art Match SRL, Cons Electrificare
Instal SRL, Macchine per Caffe Espresso MCE SRL, Centrul de
Artă şi Cultură Timiş, Rotary Club, Consiliul Județean Timiș,
Primăria Timișoara, Cerealcom Timiş, Bega Minerale, Fundaţia
Rudolf Walther, Magus SRL, California Fitness România SRL,
Auchan România, Varuna S SRL, Lasting System SRL.
Vaslui
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Direcția
Judeţeană de Tineret și Sport Vaslui, Casa Corpului Didactic
Vaslui, Centrul Județean de Resurse și Asistenţă Educațională
Vaslui, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vaslui, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Coaliţia
Regională de Acţiune Împotriva Efectelor Negative ale Migraţiei,
Centrul de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui, Primăria Vaslui,
Primăria Iveşti, Primăria Albeşti, Primăria Negreşti, Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bucureşti, Centrul
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vaslui, Tineri
pentru Tineri – Filiala Vaslui.
Sponsori: Trust for Civile Society in Central & Eastern
Europe, Mondena SRL, SC Onimatex SRL, SC Ciboco SRL.
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Preşedinte: Ana-Maria Mihăescu
Vicepreşedinte: Mihai Gafencu
Președinte Executiv: Gabriela Alexandrescu
Secretariatul General
Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899, București, România
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ARGEŞ
Preşedinte: Dumitra Sima
Str. Eroilor nr. 4-6, 110417 - Piteşti
tel: +40 744 360912
fax: +40 248 218273
e-mail: arges@salvaticopiii.ro
BRAŞOV
Preşedinte: Anca Timiş
Str. Agrişelor 10, et. 1 (Şcoala 5), Braşov
tel: +40 744 360 911
fax: + 40 268 332 253
e-mail: brasov@salvaticopiii.ro
BUCUREŞTI
Preşedinte: Rebeca Grosu
Str. Berzei nr. 7, et. 1, camera 7, sector 1, 010251 - Bucureşti
tel: +40 744 360 921
fax: +4021 224 59 64
e-mail: bucuresti@salvaticopiii.ro
CARAŞ-SEVERIN
Preşedinte: Măriuţa Simionescu
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7, etaj 1, 320067 - Reşiţa
tel: +40 744 360 910
fax: +40 255 211 127
e-mail: caras-severin@salvaticopiii.ro
CONSTANŢA
Str. Matei Basarab 44, (Şcoala 1), Mangalia
tel: +40 744 360 908
tel/fax: +40 341 146 691
e-mail: constanta@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

HUNEDOARA
Preşedinte: Valerica Popescu
Str. Cartier 8 Martie nr. 60 (Grădiniţa 2) – Petrila
tel: +40 742 103 751
tel/fax: +40 254 550 618
e-mail: hunedoara@salvaticopiii.ro
IAŞI
Preşedinte: Maricica Manole
Str Buridava nr 10, (Scoala Al. Vlahuta), CP 700432, Iaşi
tel: +40 742 061 917
tel/ fax: +40 232 219 986
e-mail: iasi@salvaticopiii.ro
MUREŞ
Preşedinte: Ana Chirteş
Str. Cuza Vodă nr. 12 - Târgu Mureş
tel: +40 745 580 545
tel/fax: +40 265 250 121/ 0265 250 128
e-mail: mures@salvaticopiii.ro
NEAMŢ
Preşedinte: Mihaela Ignatovici
Bd. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamţ
tel: +40 742 103 752
tel/fax: +40 233 213 525
e-mail: neamt@salvaticopiii.ro
SUCEAVA
Preşedinte: Camelia Iordache
Str Petru Rares nr 15, cam 9, Suceava
tel: +40 744 360 919
tel/fax: +40 230 521 000
e-mail: suceava@salvaticopiii.ro
TIMIŞ
Preşedinte: Mihai Gafencu
Calea Şagului nr. 104, 300516 – 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 Negreşti), 735200 – Negreşti
tel: +40 744 360 917
tel/fax: +40 235 457 582
e-mail: vaslui@salvaticopiii.ro

