25 de ani de... implicare,

parteneriat, responsabilitate,
creativitate, perseverență,
respect, integritate, tenacitate,
dezvoltare, constanță, impact
și ...existență în România.

Lângă copii când părinții nu pot fi

SALVAŢI COPIII ROMÂNIA

25
împlineşte la 20 aprillie 2015

de ani de activitate
în promovarea şi apărarea drepturilor copilului.

1.150.000
de copii

Suntem o
au fost incluşi în programe educative, de protecţie
organizație neguvernaşi asistenţă medico-socială, de stimulare a participării lor
mentală de utilitate publică, a
în acţiuni de promovare şi recunoaştere a drepturilor lor.
cărei misiune este garantarea egalității
de şanse pentru toţi copiii, indiferent de
mediul din care aceştia provin, acordând
o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii
dificile. Desfășurăm, în prezent, programe în peste 45 de localităţi, avem filiale în 12 judeţe şi în Bucureşti, peste
„Salvați Copiii e
partea din viața mea
6.000 de membri şi mai mult de
în care sunt mai mult decât
3.200 de voluntari,
tată, realizator tv și entertainer
anual.
la un loc. E ultima fărâmă din
timpul meu liber în care sunt, așa
cum ar trebui să fim
cu toții, om.”
Andi Moisescu Președinte

Mulțumim
președinților Salvați Copiii
Liviu Mănăilă,
Gheorghe Mazilu,
Camelia Iordache,
Ana Maria Mihăescu și
Andi Moisescu
care au contribuit, în acest sfert de secol, la dezvoltarea
organizației noastre pentru ca tot mai mulți copii
să trăiască o viață normală, fără violență și
plină de bucurii: ”
Gabriela Alexandrescu Președinte Executiv

Foto: Bogdan Baraghin

Cine
suntem noi?
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Eglantyne
Jebb (1876 –
1928) - reformatoare
socială din Marea Britanie
și fondatoarea mișcării
internaționale Salvați Copiii
(Save the Children
Fund)

1919

Revoltată de consecinţele Primului
Război Mondial (zeci de mii de copii
mureau zilnic din cauza bolilor şi a
foametei în toate ţările Europei),
Eglantyne Jebb înființează Save the
Children Fund.

1920

Eglantyne Jebb fondează, la Geneva, prima
mișcare internațională pentru copii The
International Save the Children
Union, având ca membri Save the
Children Fund și Rädda Barnen (Salvați
Copiii Suedia).

1924

Liga Națiunilor Unite adoptă Declarația
Drepturilor Copilului, document
redactat și promovat de Eglantyne Jebb.
Declarația va deveni sursă de inspiraţie
pentru viitoarea Convenţie ONU privind
Drepturile Copilului din 1989.

www.savethechildren.net

Salvați Copiii
România

Țări membre SCI sau țări cu
birouri SCI
Țări în care SCI derulează
programe destinate
copiilor

Județe cu filiale
Salvați Copiii
(Argeș, Brașov, București,
Caraș-Severin, Constanța,
Dolj, Hunedoara, Iași,
Mureș, Neamț, Suceava,
Timiș, Vaslui)
Județe în care Salvați
Copiii derulează
programe destinate
copiilor

1977
Pentru coordonarea activităților la nivel
internațional, organizațiile Save the Children
creează Alianța Internațională Salvați
Copiii, cu Secretariatul la Londra. Din
2010, Alianța se va numi Save the Children
International.

www.salvaticopiii.ro

Membri SCI: Africa de Sud,
Australia, Brazilia, Canada, Corea
de Sud, Danemarca, Republica
Dominicană, Elveția, Fiji,
Finlanda, Germania, Guatemala,
Honduras, Hong Kong, Islanda,
India, Iordania, Italia, Japonia,
Lituania, Marea Britanie, Mexic,
Noua Zeelandă, Norvegia,
Olanda, România, Spania, Suedia,
SUA, Swaziland.

Save the Children
International (SCI)

“Este foarte
clar faptul că
salvarea copiilor din
întreaga lume reprezintă
un lucru imposibil doar
dacă refuzăm să-l
realizăm.”
Eglantyne Jebb

1989
Convenția privind Drepturile
Copilului este adoptată de către
Adunarea Generală a Națiunilor Unite la
data de 20 noiembrie 1989. Convenția a
fost asumată și de România prin ratificarea
sa în1990.

1997
Salvați Copiii România devine
membru al Alianței Internaționale
Salvați Copiii, asumându-și noi roluri și
responsabilități în domeniul promovării și
protecției drepturilor copilului.
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2001

1990

2015
1990
Pe 20 aprilie, la inițiativa Salvați Copiii Suedia,
se înființează Salvați Copiii România,
având ca obiective imediate acordarea de
ajutoare de urgență copiilor din orfelinatele
aflate într-o situație dramatică. Sprijinul constant al colegilor noștri suedezi se dovedește
a fi de importanță capitală în dezvoltarea
organizației noastre în următoarele decenii
de existență.

1991
Salvați Copiii demarează un parteneriat de
12 ani cu Serviciul Social Internațional
(Geneva), pentru realizarea de anchete
sociale în familiile ai căror copii se află într-o
altă țară, neacompaniați sau victime ale
traficului de persoane. Anual, peste 150 de
copii neacompaniați ajung în atenția noastră.

1994
Ia ființă Centrul de Informare, Documentare şi Cercetare care urmăreşte
creşterea nivelului de informare cu privire
la respectarea drepturilor copilului în rândul
autorităților responsabile cu promovarea şi
protecţia copiilor la nivel local și naţional.

1999

Debutează activitatea de consiliere
pentru copii și familie cu servicii
integrate: evaluare psihologică și psihiatrică, consiliere și terapie individuală și
de grup, psihoeducație și grupuri de
suport, intervenție psihopedagogică în
școli și grădinițe.

Salvați Copiii derulează primul
Program național de combatere
a exploatării prin muncă, finanțat
de ILO-IPEC, asigurând educație școlară
primară copiilor care nu au fost niciodată
școlarizați.

2004
Salvați Copiii obține interzicerea pedepsei corporale asupra copilului în Legea
272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului.
România devine cel de-al 14-lea stat
care scoate în afara legii orice formă de
violență asupra copilului.

2013
Salvați Copiii introduce în cap. VI al Legii
272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Secțiunea a
IV-a, Protecţia copilului cu părinţi
plecaţi la muncă în străinătate, ce
reglementează adecvat protecția socială a
copiilor rămaşi singuri acasă.

2015

Printr-o campanie media susținută, Salvați
Copiii obține dublarea alocației de
stat pentru copii (de la 42 la 84 de lei)
și stabilirea, pentru toți copiii cu dizabilități,
a unei alocații unice de 200 de lei.

“Salvați Copiii
România a fost un
deschizător de drumuri în
ceea ce privește asigurarea
drepturilor pentru copiii cei mai
vulnerabili, contribuind la ceea ce
face Save the Children
la nivel global.”
Jasmine Whitbread CEO SCI

copii
părinți
specialiști (cadre didactice,
psihologi, asistenți sociali,
juriști, medici, polițiști etc.)

Copii, părinți și
specialiști implicați
în programele Salvați Copiii
37,360,000 € investiți prin
proiecte și evenimente de strângere de fonduri
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PR AWARD
2011 - Silver Award for
Excellence pentru programul „Să ne
creştem copiii într-o societate fără violenţă!” și
Diploma de excelenţă la categoria
„Raportul Anual”.
2009 - Silver Award for Excelency pentru
campania ”Un internet mai sigur pentru copii”.
2004 - Golden Award for Excellence
and Overall Winner pentru campania
“Prevenirea traficului de copii” și Silver
Award pentru campania „Drogurile îți
opresc zborul!”

Măsurile de
disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât
în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun
motiv pedepsele fizice ori acelea
care se află în legătură cu dezvoltarea
fizică, psihică sau care afectează starea
emoţională a copilului. (art. 33 - Legea 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor
copilului)

www.parintibuni.ro

Protecție
împotriva
violenței

Desenez
o hartă ca să
știe mama cum să
ajungă de la serviciu la
centrul pentru părinţi
și o să venim tot
timpul aici, la voi!
(Ionuț, 7 ani)

Oferim modele de
educație pozitivă
și contribuim
la prevenirea și
reducerea violenței
asupra copilului

Contribuim la
utilizarea în siguranță
a Internetului de
către copii și asigurăm
pregătirea cadrelor
didactice

Dezvoltăm campanii
și programe pentru
protecția copiilor
dispăruți și a victimelor
traficului de copii

Inițiativele Salvați Copiii de reducere
a violenței asupra copilului și de
promovare a educației pozitive,
demarate în 1999, au avut următoarele
rezultate: interzicerea prin lege a
pedepselor fizice și a tratamentelor
umilitoare sau degradante asupra
copilului (Legea 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor
copilului), dezvoltarea a 6 centre de
consiliere (București - 2, Iași, Suceava,
Timișoara și Târgu-Mureș), peste
30.000 de copii și părinți fiind
beneficiari ai educației parentale și
intervențiilor psihoterapeutice oferite
gratuit.

În 2008, Salvați Copiii devine coordonatorul național al programului Sigur.info
sprijinit de Comisia Europeană. 111.000
de copii și 53.000 de părinţi și
profesori au beneficiat de informare
și consiliere, iar operatorii Helpline
au răspuns celor peste 3000 de sesizări
ale copiilor, părinților ori cadrelor
didactice. Am elaborat primul Ghid de
siguranţă online în mediul şcolar
din România, asumat de către Ministerul
Educației și Cercetării Științifice și
distribuit celor 5300 de cadre didactice
care au participat la formare. Am
organizat anual școli de vară în care au
participat 200 de copii din România și
alte 11 țări europene.

Membru al Federaţiei Europene
pentru Copiii Dispăruţi si
Exploataţi Sexual - Missing
Children Europe, Salvaţi Copiii a
contribuit la dezvoltarea sistemului
european de protecţie a copiilor
dispăruți și a creat, în 2004, un sistem
național de asistenţă și protecție a
copiilor victime ale traficului (11
centre). Am informat 50.000 de elevi
cu privire la riscurile traficului de
copii, iar 4.000 de copii în risc sau
victime ale traficului au beneficiat
de asistenţă şi reintegrare psihosocială. În
2005, am elaborat și promovat Codul de
Conduită privind combaterea traficului și
exploatării sexuale a copiilor în turism.

2001

2002

1999
Luând în considerare semnalarea tot
mai frecventă a cazurilor de abuz asupra
copiilor, au fost create 5 centre de
consiliere pentru copil și familie în
București, Iași, Timișoara, Suceava (1999)
și Târgu Mureș (2000).

www.sigur.info

Salvați Copiii devine prima
organizație românească care aderă la
Inițiativa globală de eliminare
a violenței asupra copilului
(www.endcorporalpunishment.org)

Primul studiu național privind abuzul fizic
și emoțional asupra copilului: 84% dintre
copii declară că sunt bătuți de
părinți, doar 38% dintre părinți recunosc
acest lucru.
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Asistență
de urgență
Ajutăm copiii rămași
acasă în urma plecării
părinților la muncă
în străinătate Programul „Creștem
împreună”

85% dintre
copiii integrați în
programul ”Creștem
împreună” dezvoltă
abilităţi noi de comunicare
și relaţionare socială, iar
două treimi au rezultate
școlare mult
mai bune.

Oferim asistență
de urgență pentru
familiile afectate de
calamități

Plecarea părinților generează consecințe
negative, atât din punct de vedere
emoțional, cât și educațional și social.
Ținând cont de nevoile copiilor, oferim
acestor copii suport psihologic și social
pentru traversarea perioadei de separare de părinţi, suport școlar, activități
de socializare și încurajăm comunicarea
cu părinţii aflaţi în străinătate.

Acordăm asistență
și protecţie copiilor
refugiaţi, relocaţi şi
solicitanţi de azil

Din 2005 până în prezent, am acordat
sprijin direct pentru 6.800 de copii
sinistrați și familiilor lor ale căror
case şi gospodării au fost distruse de
inundaţii, în județele Timiș, Călărași, Dolj,
Suceava, Botoșani, Vrancea, Iași, Galați
și Neamț. Intervențiile au constat în
recuperarea psihologică a copiilor,
oferirea de rechizite școlare și produse
igienico-sanitare, refacerea fondului de
Programul destinat copiilor ai căror
carte ori instruirea consilierilor școlari.
părinți sunt plecați în străinătate a
cuprins peste 4.100 de copii care au 2 grădinițe (Nănești și Chiselet) și 2
beneficiat de suport școlar și consiliere școli (Rast și Nănești) au fost renovate.
Am tipărit un Manual scris de copii
psihologică și socială în 17 centre
pentru copii (clasele IV-VI) privind
locale de tip “Școală după
metodele de protecție în caz de calamișcoală”.
tate (inundații, cutremure, incendii).

În parteneriat cu centrele
Inspectoratului General pentru
Imigrări din Bucureşti, Galaţi, Rădăuţi
şi Timişoara, derulăm proiecte care
au ca scop facilitarea accesului la drepturile economice şi sociale și oferirea
asistenţei directe printr-o gamă cât mai
completă de servicii şi implicarea copiilor în viaţa socială şi culturală a societăţii
româneşti. În 17 ani de activitate,
consilierii noștri au oferit servicii
sociale, educaţionale şi recreative
pentru mai mult de 1600 de copii
proveniți din țări ca Afganistan, Irak,
Iran, Somalia, Algeria, Pakistan, Turcia,
Moldova, Palestina, Eritreea, Etiopia,
Congo, Ucraina, Nigeria, Camerun,
Siria, Rwanda și Sudan.

2002

2006

2013

Salvați Copiii înaintează Parlamentului
României un proiect de lege de
proclamare a zilei de 5 Iunie ca Zi
națională împotriva violenţei
asupra copilului. Proiectul este adoptat
în decembrie 2006.

A doua cercetare națională confirmă
o reducere a fenomenului de violență,
menținându-se totuși la un nivel
îngrijorător: 62% dintre copii declară
că sunt, în familiile lor, victime ale
abuzurilor fizice.

Salvați Copiii lansează prima campanie
de informare și sensibilizare cu privire
la fenomenul violenței asupra copilului,
cu mesajul „Bătaia NU e ruptă din
Rai!”. Rezultat: interzicerea, în 2004, prin
lege a violenței fizice împotriva copilului.

https://www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania

Copii din programul
”Creștem Împreună”

Peste 80.000
de copii au părinţii
plecaţi la muncă în
străinătate. Dintre aceştia,
aproape jumătate sunt complet lipsiţi de grija părintească.
Evaluările statistice indică la
nivel național un număr de
cel puțin trei ori mai
mare.
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Prevenirea
abandonului

Orice copil
care este, temporar
sau definitiv, lipsit de mediul său familial sau care, în propriul său interes, nu poate fi lăsat în
acest mediu, are dreptul la protecţie
şi un ajutor special din partea statului. (art. 20, Convenția ONU
cu privire la drepturile
copilului)

Am creat servicii
de protecție și
reintegrare familială
pentru copiii
abandonați din stradă

Elaborăm cercetări
sociologice privind
situația copiilor și
tinerilor din stradă

Am asigurat
sprijin părinților în
vederea prevenirii
instituționalizării
copiilor lor

Încă din 1990, am acordat o atenţie
deosebită copiilor fără adăpost şi am
înființat instituții de tip rezidențial
cu internare temporară a copiilor, în
vederea recuperării lor psiho-sociale
și, ulterior, reintegrarea lor familială:
Centrul Gavroche din București
(1990-2004) și Clubul Copiilor
străzii în Craiova (1992-2003). Pentru
retragerea copiilor din stradă, am
creat serviciul social stradal, care a avut
rolul de a interveni direct, facilitând
protecția împotriva exploatării sexuale
sau prin muncă și reinserția socială a
peste 4500 de copii fără adăpost.

Deoarece derularea de programe
presupune cunoaşterea problemelor
cu care se confruntă categoria de
beneficiari cărora le sunt adresate,
Salvaţi Copiii a realizat, de-a lungul
timpului, cercetări sociale care
să releve numărul de copii aflaţi pe
stradă, formele grave de muncă în
care sunt aceştia implicaţi, precum şi
relaţia lor cu autorităţile. Concluziile
au fundamentat identificarea și
inițierea de măsuri concrete de diminuare a problematicii stradale și de
protecție adecvată a copiilor de către
autorități.

În condițiile deteriorării continue
a condițiilor de trai din anii `90, cu
repercusiuni grave asupra familiilor
cu copii, am conceput un program
de sprijinire a cazurilor critice cu
risc mare de abandon al copiilor în
instituții. În perioada 1991-2003, am
organizat Centrele de urgență
și asistență socială menite să
ofere familiilor fără venituri sprijin
material (alimente de bază, rechizite,
îmbrăcăminte), consiliere juridică sau
acoperirea unor cheltuieli pentru
apă sau electricitate. Rezultatul
major a constat în prevenirea
instituționalizării a peste
15.000 de copii.

2003

2014

„Studiul naţional privind situaţia copiilor
fără adăpost”

„Copiii străzii şi drogurile”

”Evaluarea fenomenului copiii şi tinerii străzii”

2002

2009

1.100 copii şi tineri ai străzii
(0 şi 35 de ani), din care:
41% sunt minori
58% stau permanent în stradă

1998

„Evaluare rapidă a situaţiei copiilor străzii
care muncesc în Bucureşti”

„Estimarea numărului de copii şi tineri ai
străzii din Bucureşti, Braşov şi Constanţa
folosind metoda captură – recaptură”,

rosc@salvaticopiii.ro

GALA OAMENI
PENTRU OAMENI
2012 - Premiul ”Cel mai implicat
președinte al unui ONG” acordat
doamnei Ana Maria Mihăescu - Președinte
Salvați Copiii.
FORBES România
Top 50 cele mai influente femei din
România - Gabriela Alexandrescu,
Președinte Executiv.
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Copii din programele
educaționale ”A Doua Șansă” și
”Școală după Școală”

GALA SOCIETĂȚII
CIVILE
2013 - Premiul I - programul
”Creștem împreună” și Premiul II ”Educație preșcolară pentru copii din medii
defavorizate”.
2010 - Premiul III - Centrul comunitar de
resurse pentru copii cu părinţi plecaţi în
străinătate - Iași.
2007 - Premiu Special - Programul
socio-educațional destinat copiilor
exploatați economic.

„Dacă cineva
mi-ar fi spus că la 13
ani am să merg la şcoală şi am să învăţ să citesc, nu
aş fi crezut. Şi totuşi, am reuşit!
Am venit la Salvaţi Copiii, m-am
pregătit în fiecare zi şi am terminat
clasa a II-a. Acum vreau și eu să
merg mai departe.”

Educație de
calitate

Raluca, 13 ani,
Constanţa

Oferim acces
copiilor la educație
preșcolară

Dezvoltăm programe Informăm copiii și
naționale de
tinerii cu privire la
reintegrare școlară
sănătatea lor
și de prevenire a
abandonului școlar

Plecând de la premiza că accesul la
grădiniță determină o mai bună integrare școlară, Salvați Copiii a dezvoltat
programul multianual de educație
preșcolară destinat, în special, copiilor
romi din comunități vulnerabile social.
5.000 de copii au fost înscriși în
240 de grupe de grădinițe (inclusiv grupe estivale), iar 2.650 de părinți
au beneficiat de consiliere și suport
material. Pentru o mai bună înțelegere
a nevoilor copiilor din comunitățile
de romi, au fost formați 1.370 de
educatori.

Reintegrarea școlară a copiilor și
prevenirea abandonului școlar sunt
obiective majore pentru Salvați Copiii.
În acest sens, Salvați Copiii a dezvoltat
programe multianuale de facilitare
a accesului la educaţie școlară prin
implementarea de servicii educaționale
și sociale.

2001

2004

Salvați Copiii este prima organizație care
a inițiat, în 2001, în București, grupe de
educație școlară intensivă pentru
copiii care nu fuseseră niciodată la școală
și care depășiseră vârsta de înscriere în
ciclul primar de zi.

16.700 de copii au fost înscriși în
programele ”A Doua Șansă” și
”Școală după Școală”, iar 13.000
de părinți au fost sprijiniți material,
social, juridic și psihologic.

Din 2004, în Mangalia, Salvați Copiii îi
cheamă în fiecare vară pe copiii romi la
prima grădiniţă estivală din România,
creată într-o mică comunitate în care
participarea școlară a copiilor era sub
10%.

“Educație pentru sănătate”
este unul dintre primele noastre programe (1992), în care peste 110.000
de copii au fost informați cu privire
la sănătatea fizică și emoţională,
nutriţie, educaţie sexuală, riscurile
consumului de droguri/etnobotanice
și prevenirea bolilor cu transmitere
sexuală. Am înființat Centre de
consiliere pentru tinerii și
adolescenții consumatori de
droguri (București și Suceava
(1992-2002) - modele inovative de
recuperare psiho-socială.

2010
Cercetarea “Învăţământul gratuit
costă!
cu privire la „costurile ascunse” din
educaţie, a relevat faptul că părinţii sunt
nevoiţi să aloce anual, în medie, suma de
1.490 lei pentru şcolarizarea copiilor.
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Dreptul la
viață și
sănătate

„Am ales să
susțin Salvați Copiii
pentru că întotdeauna am
avut o relație specială cu copiii
din jurul meu. Îmi doresc foarte
mult să îi ajut pe copiii născuți
prematur să câștige lupta
pentru supraviețuire și să aibă
o șansă la o viață normală!”
Simona Halep

Salvăm viețile nounăscuților din România
prin echiparea
maternităților din
România (2012-2014)

Sprijinim gravidele și
tinerele mame să-și
îngrijească mai bine
copiii pentru o stare
de sănătate mai bună

Acordăm consiliere
și suport sociomedical pentru copiii
și membrii familiilor
lor din comunităţi
defavorizate

Cu sprijinul companiilor și miilor de
donatori care s-au alăturat campaniei
”Bun venit pe lume!”, lansată
în 2012, am reușit să dotăm 54 de
maternități și secții de nounăscuți cu echipamente medicale
moderne în valoare de 4.800.000 de lei,
contribuind la salvarea a peste 10.000
de copii/an. Impactul eforturilor noastre ar fi fost mai redus fără implicarea
directă a Amaliei Năstase, ambasador al programului. Am organizat cursuri
specializate de pregătire medicală susținute
de lectori internaționali pentru medicii
din secțiile de neonatologie și terapie
intensivă.

Parte a campaniei mondiale Every One,
care urmăreşte reducerea mortalităţii
infantile şi a copiilor până la 5 ani, prin
programul ”Fiecare Copil Contează” am
intervenit în 31 comunităţi defavorizate din judeţele Botoșani, Iași, Neamţ,
Suceava, Vaslui, Vrancea, Brașov, Caraș
Severin și Dâmbovița, în parteneriat cu
direcţiile de sănătate publică din aceste
judeţe. Cu ajutorul cadrelor medicale, am
realizat informarea gravidelor şi mamelor
tinere privind măsurile de prevenire a
îmbolnăvirilor şi respectarea regulilor de
igienă și îngrijire a copiilor. În perioada
2010-2014, am sprijinit 9000 de copii
și 3000 de mame și gravide.

Prevenim transmiterea tuberculozei în
rândul membrilor comunităţilor defavorizate şi copiilor/tinerilor străzii atat prin
informarea acestora cu privire la transmiterea și simptomele bolii, cât și prin
identificarea bolnavilor de TB și acordarea serviciilor de tratament şi suport
psiho-social necesare pentru a asigura
finalizarea la timp şi cu succes a terapiei
TB (1600 de persoane informate și 320
bolnavi diagnosticați).

2010

2014

Impact

Salvați Copiii lansează programul
”Fiecare Copil Contează” având ca
obiectiv reducerea mortalității infantile
prin asigurarea dreptului nou-născuților la
viaţă, la asistenţă medicală şi îngrijire
corespunzătoare.

Salvați Copiii obține înființarea, în cadrul
Ministerului Sănătății, a unui
Compartiment pentru sănătatea
femeii și copilului, având ca
obiectiv general îmbunătățirea politicilor
pentru sănătatea femeii şi copilului.

De la debutul programului Fiecare
Copil Contează, nu au mai fost
înregistrate cazuri de mortalitate
infantilă în localităţile încluse în
program.

Creat în 1996, Casa Roxana constituie
un model alternativ de tip familial pentru
copiii HIV\SIDA abandonați în spitale, oferind protecție pentru 15 copii și adolescenți.

www.salvaticopiii.ro/bunvenitpelume

Amalia Năstase
Ambasador Salvați Copiii

GALA SOCIETĂȚII
CIVILE
2014 - Marele Premiu pentru
proiectul ”Fiecare Copil Contează” și Premiul I
la secțiunea Sănătate cu același proiect.
PR AWARD
2014 - Silver Award pentru campania ”Bun venit pe
lume”, la categoria ONG.
2005 - Special Award for Continuous
Excellence pentru proiectul „Prevenirea
consumului de droguri în rândul
tinerilor“.
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Voluntariat.
Drepturile
copilului
Pentru Salvați Copiii,
voluntarii sunt parteneri importanți în
apărarea drepturilor
copilului

Îi încurajăm
pe copii să-și
promoveze și să-și
apere drepturile

Proiectele şi evenimentele organizației
au beneficiat de implicarea a peste
45.000 de voluntari, care au
interacţionat cu sute de mii de copii,
părinţi, cadre didactice și reprezentanți
ai autorităților. Din 2002, Centrul
Național de Voluntari a organizat
campanii de recrutare și de formare
a copiilor și tinerilor în activităţile
de voluntariat pentru care au fost
selectaţi (programe și acțiuni destinate
copiilor, campanii, evenimente sau
târguri).

Participarea copiilor la luarea deciziilor
în ceea ce îi privește, dar și implicarea
lor directă în promovarea și protecției
drepturilor lor reprezintă principii
fundamentale în munca noastră. Din
1990, Salvaţi Copiii a promovat, prin
programul ”Și noi avem drepturi”,
principiile Convenției ONU privind
drepturile copilului, prin informarea și
implicarea în activități de promovare
a 800.000 de copii și 40.000
părinți. Forumul Național al
Copiilor (14 ediții) a oferit celor
1.500 de copii participanți oportunitatea de a analiza respectarea

2002

2008

Salvați Copiii creează Centrul Național
de Voluntari cu rolul de a dezvolta
campanii de recrutare și de a asigura
recrutarea și pregătirea voluntarilor la
nivel național.

Salvați Copiii lansează portalul
www.evoluntar.ro, ce are ca scop
promovarea oportunităților de voluntariat
disponibile în cadrul programelor
implementate de diverși actori ai mișcării
de voluntariat din România.

„Activitatea
de voluntariat
reprezintă o piatră de
temelie în formarea mea
ca OM.”
Laura Dinu, 17 ani
voluntară

„În opinia mea,
voluntariatul este o
acțiune de care sunt capabili
doar cei ce dăruiesc din
suflet, necondiționat, pentru ca
semenilor lor să le fie bine.”
Laura Evelina Armeanu
19 ani
voluntară
drepturilor copilului și a comunica
către autorități recomandările lor.
Peste 300 de cadre didactice au
beneficiat de formare profesională
prin cursuri acreditate de Ministerul
Educației și Cercetării.
Pornind de la teme de actualitate
privind drepturile copilului, am organizat 14 ediții ale Campaniei Globale
pentru Educație, o mișcare
internațională în cadrul căreia Salvați
Copiii este coordonatorul pentru
România.

2014
Salvaţi Copiii a contribuit semnificativ
la mişcarea naţională de voluntariat,
participând la redactarea capitolelor privind
implicarea tinerilor în activități benevole, în
cadrul Legii Voluntariatului 195/2001,
cu modificările din 2014.

www.evoluntar.ro

GALA SOCIETĂȚII CIVILE
2014 - Premiul I la secțiunea
Buget -/Eficiență + și Premiul II la secțiunea
Apărarea drepturilor individuale/ colective cu proiectul
”Îmbunătățirea cadrului legislativ privind drepturile
copilului prin modificarea și completarea Legii 272/2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului”.
2012 - Premiul III pentru proiectul ”Administrație publică
în beneficiul copiilor” la secțiunea ”Apărarea drepturilor
individuale/colective.”
2010 - Premiul II la Secţiunea „Apărarea drepturilor
individuale / colective” pentru Raportul Alternativ
Salvaţi Copiii privind implementarea Convenţiei
ONU pentru Drepturile Copilului.
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Filialele noastre...
Argeș

Unul dintre cele mai importante programe
desfășurate de către filială este cel destinat
promovării drepturilor copilului ”Și noi
avem drepturi”, primul program cu care
ne-am început activitatea acum 24 de ani.
Am reușit să-l implementăm în majoritatea
școlilor și liceelor din Pitești și a fost extins, în
ultimii ani, chiar la nivelul grădinițelor.

niţi din familii nevoiaşe, care nu au beneficiat
de educaţie preşcolară, și pentru a facilita
integrarea acestora cu succes la şcoală, în
fiecare vară, începând din anul 2004, iniţiem programul educaţional Grădiniţa
Estivală – Primii paşi. Creşterea
interesului pentru educaţie, atât în rândul
micuţilor cât şi al părinţilor, a contribuit,
în cei 11 ani de activitate, la diminuarea
absenteismului şi a abandonului şcolar în
Constanța și Mangalia.

Brașov

Dolj

Președinte - Anca Timiș

Președinte - Cornelia Pasăre

Filiala noastră a fost implicată în derularea
a numeroase proiecte educaţionale în parteneriat local sau internaţional. Noul proiect
“Not leave the school but live the
school”, finanţat de Comisia Europeană,
derulat alături de Inspectoratul Şcolar Județean
şi Şc. Gimnazială Şinca Veche, vizează prevenirea abandonului şcolar.

Aniversarea de 25 de ani este un bun
prilej să ne reamintim cel mai longeviv program derulat în cadrul Filialei Dolj: Ajutor

Președinte - Dumitra Sima

București
Președinte - Rebeca Grosu
Filiala noastră s-a remarcat prin proiectele
educaționale, desfășurate în școli și grădinițe
cu ajutorul voluntarilor, în cadrul cărora copiii
au învățat, prin forme artistice de
exprimare (desen, muzică, teatru, colaje
plastice, manifestări interculturale etc.) că
toți copiii au dreptul la identitate, la familie și sănătate, la educație, la joc, odihnă și
vacanţă.

Caraș-Severin
Președinte - Măriuța Simionescu
Activităţile cu şi pentru copii derulate
de Filiala Caraş-Severin în cei 20 de ani de
existență au avut, ca priorități, prevenirea
abandonului în instituții, promovarea drepturilor copilului, reintegrarea școlară și susținerea
copiilor cu părinți plecați în străinătate.
Proiectul de suflet al filialei este „Bucuria
de a dărui”, aflat la a cincea ediţie în 2014,
cu trei componente: „Spiriduşii Moşului” şi „La
fiecare copil vine Moş Crăciun”, în perioada
sărbătorilor de iarnă, şi „Târgul de jucării”,
organizat de Ziua Copilului pentru sprijinirea
copiilor cu grave probleme de sănătate.

Constanța
Președinte - Carmen Faliboga
Pentru a reduce discriminarea copiilor prove-

Iași
Președinte Ioana Atasiei
Filiala Iaşi a îndeplinit un rol primordial în
comunitatea locală, încurajând dezvoltarea
spiritului civic şi al implicării sociale. Astfel,
de-a lungul timpului, printre beneficiarii noştri
s-au numărat peste 120.000 de copii.
Proiectul reprezentativ al filialei noastre este
Şcoala Mobilă, un instrument educaţional
conceput pentru copii aflați în dificultate care
se bazează pe principiul: dacă tu nu poţi veni
la şcoală, vine şcoala la tine. În cei 10 ani de
implementare, am oferit servicii educaționale
stradale în 18 comunități defavorizate din
județele Iași și Vaslui, pentru 3000 de copii.

Mureș
Președinte - Ana Chirteș
Peste 4200 de copii și 3000 de părinți
au beneficiat de serviciile educaționale și
de consiliere psihologică în
centrele filialei. Cu ajutorul

”Am luat
decizii majore de
restructurare a companiei
Nike, dar ceea ce faceți voi în
acest proiect* este extraordinar
și mă depășește.”
Susy Bobenrieth HR Director Europe,
NIKE
*Școala mobilă - Iași

social pentru copiii infectați HIV/
SIDA proiect sprijinit de Școala BJORGVIN
VIDEREGÆNDE SKOLE din Norvegia care a
avut în cei 20 de ani de derulare peste 500
de beneficiari.

Hunedoara
Președinte - Valeria Popescu
Filiala Hunedoara este cea mai tânără dintre
cele 13 filiale, înființându-se în 2000 în orașul
Petrila. De ce Petrila ? Pentru că această zonă
minieră, afectată de falimente economice și
șomaj, a avut cea mai mare nevoie de ajutor. Salvați Copiii a fost SALVAREA pentru
1500 de copii din 650 de familii. A fost creat
Centrul de zi al copilului aflat in
dificultate, primul centru acreditat din
județ. Aici, au fost organizate, pentru cei mici,
activități socio-educaționale și tabere de vară
(13 ediții), iar pentru părinți, sesiuni de consiliere și suport material.

voluntarilor au fost derulate proiectele „Și noi
avem drepturi”, „Alegeri sănătoase”, „Educație
pentru sănătate” și ”Creștem Împreună”, mii
de copii fiind implicați în diferite campanii
organizate în județ.

Neamț
Președinte Mihaela Ignatovici
”Toți copiii au dreptul la fericire’’ este mottoul activității noastre, adică o copilărie
fericită lipsită de abuzuri și discriminare.
Proiectul ”O viață mai dulce”, având
ca obiectiv formarea de deprinderi culinare
la copiii din Centrul de Plasament ”Elena
Doamna’’ din Piatra Neamț, a avut mare
succes printre copii care s-au înscris în
număr mare, cele mai bune și aspectuase
dulciuri, preparate din ingrediente sănătoase, au fost premiate.

Suceava
Președinte - Camelia Iordache
25 de ani de activitate au format o familie

mare, în care specialiști, voluntari, parteneri
și beneficiari lucrează împreună pentru a
face o lume mai bună pentru copii. Proiectele
noastre au răspuns nevoilor copiilor, părinților
și specialiștilor și au asigurat prezența, în
județele Suceava și Botoșani, a mii de voluntari. Spiritul de echipă și buna organizare au
fost cel mai bine remarcate în Campania
”Ajută apele să se retragă din
ochii lor” destinată celor care, în urma
inundațiilor din 2008 și 2010, au rămas fără
agoniseala de o viață. Peste 2.000 de copii,
din județele Suceava, Botoșani și Bacău, au
beneficiat de ajutor imediat, consiliere psihologică și socială, au participat la activități
educaționale și tabere.

Timiș
Președinte - Mihai Gafencu
Fiecare copil este special, unic și merită un
început bun al vieții sale. De aceea, filiala
noastră, în parteneriat cu Fundația de
Abilitare Speranța, derulează proiectul ”Un
început bun” destinat, de la naștere

până la patru ani, copiilor care sunt depistați
cu o dizabilitate sau o întârziere în dezvoltare, fiind un model de intervenție timpurie,
pentru o mai bună sănătate a copilului, crearea de competențe de îngrijire la părinți,
prin promovarea unei bune adaptări a familiei la cerințele speciale ale copilului. Astfel,
în cadrul Centrului de Intervenție Timpurie,
contribuim la prevenirea sau reducerea
riscului de excluziune socială și educațională
sau de apariție a unei dizabilități.

Vaslui
Președinte - Vasile Mariciuc
Implicarea voluntarilor noștri a constituit
un exemplu și a determinat mai multe
persoane să se implice activ în schimbarea
mentalităților, a modului de abordare a
nevoilor copiilor. Din punct de vedere social,
cea mai cunoscută inițiativă pe plan local
(Negrești) a devenit programul ,,Creştem
Împreună” destinat copiilor cu părinți plecați
la muncă în străinătate.

”Școala mobilă”, Filiala Iași - proiect unic în
România cu un impact remarcabil în facilitarea
integrării sociale și școlare a copiilor din
comunitățile afectate de sărăcie.
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Lumea bună face
lumea mai bună

Festivalul Brazilor de
Crăciun
Copiii reprezintă una dintre cele
mai vulnerabile categorii sociale din
România, peste jumătate dintre ei
aflându-se în risc de sărăcie sau excluziune socială. În încercarea de a înfrâna
acest fenomen, Salvați Copiii România
depune, de peste 20 de ani, eforturi
pentru reintegrarea lor școlară. Iar
principalul motor de finanțare a
programelor noastre educaționale
dedicate acestor copii defavorizați este
Festivalul Brazilor de Crăciun.
Povestea acestui Festival a început în
2001 când Salvați Copiii, preluând o
idee de succes a colegilor de la Save
the Children UK, a dezvoltat o modalitate unică de strângere de fonduri
pentru susținerea educației copiilor
care trăiesc în medii sociale vulnera-

„Pentru că fac parte
din comitetul de organizare
a evenimentului împreună cu Andi
Moisescu, Amalia Năstase sau Corina
Bârlădeanu, an de an îmi umplu inima cu
bucurie realizând cât de mult bine poate
face solidaritatea! Însă, ceea ce diferențiază
această gală de orice alt eveniment caritabil e
implicarea designerilor și pasiunea pe care o
pun în fiecare brad pe care îl realizează
pentru a fi scos la licitație.
Andreea Raicu
bile. Festivalul Brazilor de Crăciun are
ca centru de interes o licitație specială
de brăduți de Crăciun (peste 300 în
total), rezultatul imaginaţiei şi spiritului
creator a zeci de designeri români
atașați cauzei noastre.
Cele 14 ediții ale Festivalului Brazilor
de Crăciun au condus la colectarea a
3.104.000 de euro care au fost investiți în
programe de protecție și educație. Astfel,
au fost asistați peste 20.000 de copii, prin

(re)integrarea școlară a lor (programele A
Doua Şansă și Școală după Școală)
și prevenirea abandonului școlar în rândul
comunităților defavorizate (Grădinițe
estivale).
Aceasta este o bună ocazie de a mulțumi
tuturor sponsorilor, partenerilor media,
designerilor și, nu în ultimul rând, comitetului de organizare al Festivalului din
fiecare an, pentru implicarea lor și pentru
generozitatea de care au dat dovadă.

3.104.000 € au fost strânşi

în 14 ediţii pentru susţinerea
familiilor şi reintegrarea
şcolară a peste 20.000 de copii.
www.festivalulbrazilor.ro

GALA
OAMENI PENTRU
OAMENI
2013 - Marele premiu
pentru cea mai bună campanie
de atragere de fonduri a unui
ONG mare - „Bun venit
pe lume!”.

Brăduț realizat de
voluntari Salvați
Copiii la ediția
2010 a Festivalul
Brazilor de
Crăciun
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Radda Barnen Salvați Copiii Suedia
4.233.000 €

Save the
Children
Norvegia,
Italia, USA,
UK, Finlanda,
Danemarca
861.000 €
THE VELUX
FOUNDATIONS
564.000 €
Save the
Children
International
518.000 €

Fundația IKEA
1.517.000 €

Fondul Social European
prin P.O.S.D.R.U.
3.307.000 €

Festivalul Brazilor de
Crăciun
3.104.000 €

Autoritatea
Națională
pentru Protecția
Copilului și
Adopție
1.006.000 €

Guvernele Islandei,
Principatului
Liechtenstein
și Norvegiei prin
Mecanismul Financiar
al Spațiului Economic
European
1.574.000 €

Înaltul
Comisariat ONU
pentru Refugiați
900.000 €

Kaufland
749.000 €

...ai programelor

Susținători...
Comisia Europeană
3.340.000 €

SMURFIT
Foundation
650.000 €

SELGROS
- Urne de
colectare 564.000 €

Fondul Global de
combatere a HIV/
SIDA, TBC şi malarie
1.778.000 €

Salvați Copiii.
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Susținători...
Innovation Norway - 457.000 € Fundația Enel Cuore- 382.000 € Coca Cola HBC Dorna România - 363.000 € Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile - 338.000 €
BCR - Banca Comercială Română - 336.000 € OSCE - 305.000 € UNICEF - 305.000
€ Fundația „Tucker’s Friends” SUA - 263.000 € USAID / World Learning - 243.000
€ Cora Hypermarket - 237.000 € Consiliul Europei - 233.000 € Rettet Das Kind Salvați Copiii Austria - 246.000 € Biroul Internațional al Muncii ILO-IPEC - 213.000 €
H&M Councious Foundation - 197.000 € Şcoala Bjorgvin Videregaende Skole - Norvegia 188.000 € C.E.E. Trust - 149.000 € Fundația ”Românian Angel Appeal” - 148.000 € Lidl
Discount - 141.000 € GlaxoSmithKline România - 137.000 € Lubricants UK - 135.000
€ Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România - 106.000 € Europe Aid – Send My
Friend to School - 92.000 € Fundația BASF & Raddä Barnen - 90.000 € Oficiul Român
pentru Imigrări - 88.000 € Orange România SA & Fundația Orange - 86.000 € Fundaţia
SOROS - 82.000 € Henkel - 80.000 € Intesa SanPaolo Bank - 75.000 € Fundația Marius
Ivan - 71.600 € Ringier România – Evenimentul Zilei - 68.000 €
1990-2000 Alternative Sociale Asirom SA Astra SA Austrian Airlines Banca Agricolă Banca de dezvoltare a
Consiliului Europei CEC Coca Cola Company Colgate Fundația Equilibre Global March Global March Against
Child Labor Handicap International SC Holding SA Japanese TV Kinderpostzegels Olanda Lidingo Mars ORFED
Shell Oil Star Foods Tarom SA Voluntary Services Overseas World Trade Center World Vision

2000-2014 Abbott Laboratories ABN AMRO Bank Agenția „Împreunã” ALCATEL Anchor GRUP Apa
Nova Allianz Țiriac Asigurări Animus- Bulgaria Apa Nova București SA Asociația Română AntiSida Auchan
Avantgarde Printing AVIVA Avon Cosmetics România Badsi Impex SRL Banc Post Banca Românească
BC Intesa Sanpaolo Beiersdorf România Best Print Big Brother Big Sisters International Billa România
BitDefender Blue Air Transport SA Bosch BRD Groupe Societe Generale Carrefour România Catena
Centrul de voluntariat Pro Vobis Children’s Rights Alliance for England Chio România Intersnack ClassLiving
Clifford Chance Badea Compagnia di SanPaolo Cosmote Curtea Veche Publishing De Silva RTH Dorna
Dufa România Eclipse Films Limited ECPAT EDP Renewables Elan Schwartzenberg Electrica Serv Enel
Ericsson European Network of Street Children Worldwide Eurotin Exim Bank FF Advertising FIVE’S
International Focus Advertising Fundația Tineri pentru Tineri Fundația Gheorghe Hagi Fundația Ronald
McDonald Fundația Manni Tesse Fundația Principesa Margareta Fundația UNIDEA Germanos Global
Real Invest Gopet România Graffitti BBDO Health Aid România IC Companys România Imobilia Lease
SRL ING Asigurări de viaţă Iveco SPA - Reprezentative Office România Junior Achievement Kaspersky
Lab KPMG România Libris.ro Luxoft Professional România Mara Logistics Maresi Foodbroker McCann
Erickson Medicover MedLife Mercedes Benz Microsoft România Mol România Mușat si Asociații NIKE
Europa Oriflame Cosmetics România OTP Bank Pay Point Petrom Porsche România Prestige Parfum
Pro TV ProChild Radisson Blu Hotel Raiffeisen Bank Ramada Bucharest North Realitatea TV Reckitt
Benckiser Renovatio Solar Roland Berger Romanian Business Consult Romtelecom Roumaki Distribution
SAAB SC De Silva Intermed South East European Child Rights Action Network Star Storage Synevo
Telekom Total Soft Transport Trade Services SA Trust Motors UniCredit România UPC Valoris Vel
Pitar Vodafone Volvo România Western Union Whirlpool România White & Case World Trade Center
Wrigley România Y&R Team Advertising

Parteneri...
Președinția României Parlamentul României Guvernul României Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție Ministerul Sănătății Ministerul Educației Naționale Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și
Persoanelor Vârstnice Ministerul de Interne Ministerul Justiției Ministerul Fondurilor Europene Cercul Național Militar
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Administrația
Națională a Penitenciarelor Instituția Avocatul Poporului Inspectoratul General al Poliției Poliția Transporturi Feroviare
Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Ministerul Transporturilor Primăria Municipiului București
Regia Autonomă de Transport București Ministerul Tineretului și Sportului Autoritatea Națională pentru Administrare
și Reglementare în Comunicații Ambasada Olandei Ambasada Statelor Unite ale Americii Ambasada Marii Britanii
Ambasada Suediei Ambasada Norvegiei Inhope Insafe Spitalul Clinic de Urgență Floreasca Institutul pentru
Științe ale Educației Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități Direcția Generală pentru Combaterea
Crimei Organizate și Antidrog Direcția de Sănătate Publică București Aeroportul Internațional Henri Coandă Agenția
Națională AntiDrog Agenția Națională a Taberelor și Turismului Școlar Palatul Național al Copilului din București Agenția
Națională a Ocupării Forței de Muncă Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Inspecția Muncii Administrația
Română a Serviciilor de Trafic Aerian-Romatsa RA Consiliul Naţional al Elevilor Agenția Națională Împotriva Traficului
de Persoane Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Centrul
Municipal de Asistență Psihopedagogică București Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială - Universitatea București IGP – Serviciul Român de Combatere a Criminalității Informatice
Oficiul Român pentru Imigrări - ORI Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu Agenția Națională
pentru Romi CFR Călători Metrorex Institutul Național de Statistică Asociația Română de Neonatologie Spitalul
de Psihiatrie “Al. Obregia” Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi
Televiziunea Română Radiodifuziunea Română RealitateaTV Hot News Adevărul Holding Poliţia Capitalei primării
prefecturi universități consilii județene direcțiile județene de sănătate publică direcțiile generale de asistență socială
și protecția copilului inspectoratele școlare școli
Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România (ANISP), Euroaptitudini,
Bitdefender, RCS-RDS, Howard Johnson
Grand Plaza Hotel, Tiparituri. ro, Spitalul de
Psihiatrie “Al. Obregia” – Clinica de Psihiatrie
pentru Copii și Adolescenți, Asociația OvidiuRo, Centrul Educaţia 2000+, Centrul pentru
Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by
Step”, Centrul Mun. Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”,
Centrul Social Sf. Dimitrie, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului
Moldova, Eurotin, Federaţia Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Protecția Copilului,
Roma Education Fund România, Focus – Centrul Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați
Sexual, World Vision România, Fundația Tineri
pentru Tineri, SC Dinamo 2001, Open Society
Foundation East-East Program, Fundația Principesa Margareta, Consiliul Național Român
pentru Refugiați, ARCA, Balonul Copiilor, Rent
a Santa, Cofetăria Alice, Tetra Pak, dispensare
TB din București, Asociația Română Anti-SIDA
(ARAS), Parada, Asociația „Sprijinirea Integrării
Sociale” (ASIS), Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND),
Organizaţia Femeilor Refugiate din România,
Caritas România, Habitat for Humanity România, Adra România, Promenada, Eventures,
CFR S.A, Cocor Media, Lemon Design, Cinema Pro, Sport pentru Viață, Positive Media,
Holywood Multiplex, Evo Media, Vision Media
Plus, Health Aid România, ProChild.

Online
https://www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania
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Echipa
Secretariatului
General
De la stânga la dreapta, sus: Adriana Zorilă,
Alexandra Băcescu-Davis, Liliana Bibac, Adina
Clapa, Andi Moisescu, Marius Rusu, Gabriela
Alexandrescu, Andreea Biji, Anca Stamin, Ovidiu
Măjină, Alexandra Boeriu, Mihaela Manole, Mara
Niculescu, Ioana Saru.
De la stânga la dreapta, jos: Andrei Voinea,
Ștefania Mircea, Diana Stănculeanu, George
Roman, Andreea Hagiu, Andra Stoian.

Președinții
de filială

De la stânga la dreapta: Anca Timiş,

Mihaela Ignatovici, Măriuţa Simionescu,
Valerica Popescu, Vasile Mariciuc, Camelia
Iordache, Andi Moisescu (Președinte)

Gabriela Alexandrescu (Președinte Executiv Secretariatul General), Ana Chirteş, Dumitra
Sima, Rebeca Grosu, Cornelia Pasăre, Mara
Niculescu (Director Economic - Secretariatul
General, Carmen Faliboga, Ioana Atasiei.

Lipsește din imagine: Mihai Gafencu.

Preşedinte: Andi Moisescu
Vicepreşedinte: Mihai Gafencu
Președinte Executiv: Gabriela Alexandrescu
Secretariatul General
Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899,
București, România
tel.: +40 21 3166176
fax: +40 21 3124486
rosc@salvaticopiii.ro
www.salvaticopiii.ro
RO15RNCB0071011434790005 (lei),
RO42RNCB0071011434790101 (euro)
RO69RNCB0071011434790003 (dolari)
Banca BCR Sucursala Plevnei,
BIC/SWIFT: RNCBROBU Cod unic: 3151288
ARGEŞ
Bd. I.C. Brătianu, Bl. B3, parter, 110003 - Piteşti
tel: +40 744 360912
e-mail: arges@salvaticopiii.ro
BRAŞOV
Str. Agrişelor 10, et. 1 (Şc. 5), 500096, Braşov
tel: +40 744 360 911 fax: + 40 268 332 253
e-mail: brasov@salvaticopiii.ro
BUCUREŞTI
Str. Berzei nr. 7, et. 1, cam 7, Sector 1, Bucureşti
tel: +40 744 360 921,
email: București@salvaticopiii.ro

CARAŞ-SEVERIN
Piaţa 1 Dec. 1918 nr. 7, et. 1, 320067 - Reşiţa
tel: +40 744 360 910
e-mail: caras-severin@salvaticopiii.ro
CONSTANŢA
Str. Matei Basarab nr. 44, (Şc. 1), 905500 –
Mangalia
tel: +40 744 360 908 tel/fax: +40 341 146 691
e-mail: constanta@salvaticopiii.ro
DOLJ
Str. Beethoven 2, (Grupul Şcolar Beethoven),
Craiova
tel: +40 744 360 918 tel/fax: +40 251 419 391
e-mail: dolj@salvaticopiii.ro
HUNEDOARA
Str. Cartier 8 Martie nr. 60 (Grădinița 2),
335800 – Petrila
tel: +40 742 103 751 tel/fax: +40 254 550 618
e-mail: hunedoara@salvaticopiii.ro
IAŞI
Str Ion Simionescu nr 6, Bl. 15, cartier Dacia CP
700407, Iaşi
tel: +40 742 061 917 tel/ fax: +40 232 219986
e-mail: iasi@salvaticopiii.ro
MUREŞ
Str. Cuza Vodă nr. 12, 540027, Târgu Mureş
tel: +40 745 580 545

tel/fax: +40 265 250 121/128
e-mail: mures@salvaticopiii.ro
NEAMŢ
Bd. 1 Dec. 1918, nr. 68 610219, Piatra Neamţ
tel: +40 724 003994
e-mail: neamt@salvaticopiii.ro
SUCEAVA
Str. Armenească nr. 4, Suceava
tel: +40 744 360 919
tel/fax: +40 230 525 559 / 0230 521 000
e-mail: suceava@salvaticopiii.ro
TIMIŞ
Bd. Republicii nr. 1, corp B, ap. 7, Timişoara
tel: +40 744 820 491
tel/fax: +40 256 212 996 / 0256 212 196
e-mail: timis@salvaticopiii.ro
VASLUI
Str. 1 Decembrie nr. 3 (Liceul Negrești),
735200 – Negreşti
tel: +40 744 360 917 tel/fax: +40 235 457 582
e-mail: vaslui@salvaticopiii.ro

