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Salvaţi Copiii promovează şi apără drepturile copilului
în România din 1990
În 2008 am dezvoltat activităţile, a crescut numărul de copii cu care şi pentru care am lucrat, iar organizaţia a înregistrat
o creştere financiară de 38% faţă de anul precedent.
După 18 ani de activitate continuă în domeniul drepturilor copilului, ne-am bucurat să constatăm că elevii din România
îşi cunosc cel mai bine drepturile dintre toţi copiii ţărilor Uniunii Europene. Astfel, ca urmare a cercetării efectuate în cele
27 de state membre de către Comisia Europeană (Eurobarometru – Drepturile Copilului, Raport Analitic, aprilie 2008),
copiii români au un nivel de cunoaştere de 85% faţă de 67% media europeană. În ceea ce priveşte respectarea drepturilor,
copiii români sunt cei mai critici.
Am încercat în toţi aceşti ani să lucrăm cu copiii pentru a-şi cunoaşte drepturile şi responsabilităţile. În acest an au fost
cuprinşi peste 5.000 de copii numai în activităţi de informare, educaţie, dezbateri pe tema drepturilor lor. Au fost pregătiţi
şi instruiţi profesori care să înfiinţeze cursul opţional „Drepturile Copilului” în cât mai multe şcoli, în clasa a VI-a.
Am considerat necesar să ne implicăm pentru elaborarea unei Strategii Europene privind Drepturile Copilului şi în
trimiterea de contribuţii pentru legislaţia şi politicile europene în ceea ce priveşte protecţia copilului împotriva violenţei,
abuzului sexual şi pe internet, protecţia copiilor solicitanţi de azil, a celor aflaţi în situaţii de urgenţă şi pentru cei care
trăiesc în ţări afectate de conflicte armate.
Anul 2008 a fost şi un an în care Salvaţi Copiii România a trimis rapoartele sale de monitorizare a respectării drepturilor
copilului către Comitetul Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului şi către Înaltul Comisar pentru Drepturile
Omului.
Ne-am extins sfera de preocupare şi competenţă în domeniul educaţiei părinţilor şi a specialiştilor care lucrează cu
copii, modulele adaptate de “Better Parenting” fiind foarte solicitate în toată ţara. Protecţia copiilor împotriva violenţei s-a
extins în acest an cu o activitate importantă, cea referitoare la utilizarea în siguranţă de către copii a internetului şi a
mijloacelor de comunicare moderne.
În acest an s-a pus un accent important pe asigurarea educaţiei preşcolare, accesul la educaţie şi prevenirea HIV/SIDA
şi a tuberculozei în comunităţile sărace.
Ca urmare a inundaţiilor severe din Moldova, colegii noştri din Iaşi şi Suceava s-au implicat imediat în asigurarea
ajutoarelor de urgenţă, acordarea consilierii, dezvoltarea programelor educative, organizarea de tabere şi asigurarea
participării şcolare a copiilor. În aceste situaţii realizăm încă o dată care este responsabilitatea pe care o avem şi suntem
recunoscători tuturor angajaţilor şi voluntarilor Salvaţi Copiii care s-au implicat cu toata dăruirea.
Suntem deschişi la cooperări inovatoare şi la soluţii care să genereze un impact cât mai mare, să îmbunătăţească situaţia
cât mai multor copii. Credem foarte mult în parteneriate, în colaborare şi lucrul în echipă. Suntem bucuroşi că avem peste
1.000 de voluntari, dedicaţi şi responsabili, peste 50 de companii importante ca parteneri, o bună colaborare cu organismele internaţionale, naţionale şi, nu în ultimul rând, cu copiii, cei care ne inspiră şi ne motivează să continuăm drumul
ales.
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Salvaţi Copiii România este o organizaţie
neguvernamentală naţională, de utilitate publică, neimplicată
politic sau religios, bazată pe activitatea voluntară a memÎnfiinţată în anul 1990, organizaţia desfăşoară
programe în 19 judeţe, are în prezent filiale în 12 judeţe şi în
Bucureşti, peste 6000 de membri şi beneficiază de activitatea
voluntară a peste 1000 de persoane, majoritatea tineri.
Viziunea noastră este o lume în care toate drepturile
copilului sunt respectate. Salvaţi Copiii România acţionează
pentru o lume:
• în care fiecare copil este apreciat şi respectat;
• care ascultă şi învaţă de la copii;
• în care fiecare copil are speranţe şi perspective;
• în care fiecare copil este protejat de orice formă de
violenţă, abuz şi exploatare.
Misiunea organizaţiei Salvaţi Copiii este promovarea şi
apărarea drepturilor copilului conform Convenţiei Naţiunilor
Unite cu privire la Drepturile Copilului şi a Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului.
Alianţa Internaţională Salvaţi Copiii este cea mai mare
mişcare independentă pe plan mondial, care acţionează
pentru apărarea drepturilor copilului. Are 27 de membri şi
dezvoltă programe în peste 120 de ţări. Salvaţi Copiii
România este un membru activ al Alianţei Internaţionale
Salvaţi Copiii din 1997, fiind singura organizaţie din sudestul Europei care activează în cadrul acestui organism.
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Promovarea drepturilor copilului
Ca urmare a experienţei organizaţiei Salvaţi Copiii, considerăm că drepturile copiilor sunt cel mai
bine conştientizate si asumate atunci când aceştia se implică direct în promovarea lor, participând în
programe şi acţiuni sociale. Cunoaşterea drepturilor constituie premisa pentru aplicarea principiului participării reale a copiilor, unul dintre principiile fundamentale ale Convenţiei ONU cu privire la
Drepturile Copilului. Astfel, toţi copiii sunt recunoscuţi şi respectaţi ca persoane sociale active,
capabile să-şi exprime opiniile în orice problemă care îi priveşte.
ATELIERE DE LUCRU ŞI GRUPURI DE DEZBATERE

FORUMUL NAŢIONAL AL COPIILOR ŞI TINERILOR

De la an la an, copiii se implică mai responsabil în promovarea propriilor interese, iar activităţile pe care le desfăşoară ne
oferă perspectiva unor cetăţeni conştienţi de faptul că ei înşişi
pot genera transformări, la nivel social, în ceea ce priveşte
respectarea drepturilor omului, în general, şi a drepturilor
copilului, în special. Cei mai implicaţi copii şi tineri sunt cei
care au primit informaţii şi au experimentat „în cunoştinţă de
cauză” exercitarea propriilor drepturi.
Mai mult de 5.000 de copii din Bucureşti şi judeţele în care
Salvaţi Copiii are filiale au primit informaţii referitoare la
drepturile lor şi măsurile pe care le pot lua pentru ca aceste
drepturi să fie respectate. Sesiunile de informare şi celelalte
tipuri de activităţi interactive sunt organizate de voluntari şi
cadre didactice care au beneficiat de formare de calitate ca
urmare a cursurilor organizate de Salvaţi Copiii.

„Noi vă propunem soluţii pentru stoparea violenţei” a fost
organizat cu sprijinul financiar al CEE Trust şi UNICEF şi a
avut ca scop implicarea copiilor în formularea deciziilor care îi
privesc. Evenimentul a reunit 82 de copii şi tineri, voluntari şi
beneficiari ai programelor Salvaţi Copiii, cu vârste cuprinse
între 12 şi 17 ani, provenind din Bucureşti şi alte 13 judeţe din
România.
Participanţii la Forum au abordat problematica violenţei
asupra copiilor pornind de la Planul Operaţional pentru Implementarea Strategiei Naţionale privind promovarea şi respectarea
drepturilor copilului din perspectiva mai multor factori, în 6
ateliere de lucru: cadrul legislativ privind combaterea şi prevenirea violenţei; prevenirea violenţei asupra copilului;
intervenţia în cazuri de violenţă asupra copiilor; întărirea
capacităţii profesionale a specialiştilor care lucrează cu şi
pentru copii; participarea copiilor şi tinerilor la prevenirea şi
combaterea violenţei; siguranţa copiilor pe Internet.
Propunerile copiilor au fost prezentate autorităţilor în data de
5 iunie – Ziua Împotriva Violenţei asupra Copilului în România.
Forumul s-a derulat ca un dialog între reprezentanţii
autorităţilor responsabile cu protecţia drepturilor copilului şi
copii. Scopul întâlnirii l-a reprezentat identificarea de măsuri
concrete şi eficiente pentru prevenirea şi combaterea violenţei
pe baza cărora să se construiască un plan naţional de acţiune la
care să se angajeze toţi factorii responsabili.

CURSUL DE FORMARE CONTINUĂ “DREPTURILE
COPILULUI” DESTINAT CADRELOR DIDACTICE

Conştientizând rolul şcolii şi al cadrelor didactice în construirea comportamentelor civice ale copiilor, Salvaţi Copiii
continuă, anual, formarea a 70 de profesori, printr-un curs
acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Cursul
este disponibil tuturor cadrelor didactice (educatori, învăţători şi
profesori) din învăţământul preuniversitar.
Beneficiarii cursului din 2008 au aplicat metodele pedagogice
specifice cursului în lucrul cu 4.500 de copii din 15 şcoli din
Ploieşti şi Bucureşti, care au beneficiat de educaţie în spiritul
Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului, 500 dintre
aceştia participând la cursul opţional pentru clasa a VI-a „Drepturile Copilului”.
CONCURSUL NAŢIONAL “DREPTURILE COPILULUI”

Concursul reprezintă momentul final al unui an şcolar în care
au fost organizate sesiuni de informare şi s-au derulat mici
proiecte pe tematica drepturilor copilului în Bucureşti şi în
filialele Salvaţi Copiii.
Participanţii la concursul naţional, câştigători ai etapelor pe
judeţe, şi-au prezentat proiectele în cadrul Întâlnirii Anuale a
Copiilor ce a avut loc în tabăra Vânătorul, din judeţul
Dâmboviţa, în perioada 11 – 17 august. Proiectele implementate
de copii de-a lungul anului au fost foarte complexe şi au constat
în crearea de către copii a unui site pentru copii, a unui club de
acţiune pentru copiii aflaţi în dificultate, în acţiuni de
conştientizare a adulţilor privind protejarea mediului pentru
sănătatea copiilor.
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Principalele propuneri ale copiilor dezbătute la Forum:
• Înfiinţarea instituţiei independente ,,Avocatul copilului”, care să ne apere interesele atunci când instituţiile ne încalcă
drepturile.
• Şcoala părinţilor obligatorie.
• Dezvoltarea programei de Educaţie Civică. Introducerea Educaţiei Civice ca materie obligatorie de la clasa a III-a la
clasa a XII-a.
• Creşterea numărului de consilieri şcolari. Cel puţin un consilier în fiecare şcoală, iar un consilier să lucreze cu maxim
300 de elevi (în prezent, media este de un consilier la 800 de elevi).
• Interzicerea ştirilor foarte violente la ore de maximă audienţă.
• Testare psiho-medicală: la angajare - pentru toţi cei care lucrează cu copii, la începutul anului şcolar - pentru
cadrele didactice, la începutul anului calendaristic - pentru medici, poliţişti, asistenţi sociali, asistenţi maternali etc.
• Explicarea legislaţiei pe înţelesul copiilor;
• Întărirea reţelei de Consilii ale Elevilor, prin care să existe o comunicare constantă a instituţiilor cu elevii.

PROMOVAREA CONVENŢIEI ONU CU PRIVIRE LA
DREPTURILE COPILULUI

Pentru a marca ziua de 20 noiembrie, când s-au împlinit 19
ani de la adoptarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile
Copilului, a fost organizat un seminar la care au participat 140
de cadre didactice din 115 şcoli din Bucureşti şi Ilfov,
reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Bucureşti, ai Primăriei
Generale şi Sectoarelor 1, 3, 4 şi 6, care au dezbătut necesitatea
formării cadrelor didactice în vederea respectării principiului
interesului superior al copilului. De asemenea, la eveniment au
fost prezenţi şi copiii care au participat la concursul pe tema
drepturilor copilului şi care şi-au prezentat proiectele. Ziua a
fost marcată şi prin susţinerea unor sesiuni informative de către
voluntari în 18 şcoli din Bucureşti, pe tema principiilor fundamentale menţionate în Convenţie. Cu acest prilej, a fost lansat şi
Concursul de proiecte Drepturile Copilului, pentru anul şcolar
2008 – 2009. 350 de copii, cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani,
beneficiari ai programului Drepturile Copilului au participat la
Carnavalul Copiilor, eveniment organizat anual de către voluntarii Salvaţi Copiii.
PARTENERI:

Ministerul Educatiei, Cercetării şi Inovării, Grupul la Nivel Înalt
pentru Copiii României, Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, Microsoft, UNICEF, CEE Trust.
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Campania globală pentru educaţie
Derulată în 2008 sub sloganul „Educaţie de calitate pentru
toţi, STOP excluderii!”, Campania Globală pentru Educaţie
(CGE) a urmărit să atenţioneze factorii de decizie că trebuie
luate măsuri în beneficiul acelor copii care nu au acces la
educaţie, dar şi în privinţa creşterii calităţii învăţământului.
Numărul copiilor implicaţi în activităţile campaniei din 2008
a fost de 5 ori mai ridicat comparativ cu anii precedenţi. Astfel,
peste 21.000 elevi din peste 180 de unităţi şcolare din întreaga
ţară au participat la prima etapă a campaniei şi şi-au expus
părerea cu privire la ce înseamnă educaţia de calitate, au identificat elementele care pot alcătui „piramida educaţiei de
calitate”, au desenat „şcoala ideală” şi au redactat eseuri ori
scrisori adresate oficialităţilor, în care au precizat aspectele
vulnerabile ale învăţământului, cerând schimbări şi măsuri
concrete. O noutate pentru această ediţie a fost participarea unui
număr mai mare de şcoli din mediul rural, precum şi înscrierea
unor şcoli din învăţământul special şi din rândul centrelor de
reeducare pentru minori.

instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte educaţia şi
asigurarea drepturilor copiilor, ai organizaţiilor neguvernamentale şi sindicatelor. Discuţiile au fost centrate pe măsurile care
trebuie adoptate în vederea stopării excluderii şcolare a copiilor
cu dizabilităţi, a celor exploataţi economic, a copiilor din mediul
rural şi din zonele izolate, a celor cu situaţie materială precară,
precum şi a copiilor aparţinând minorităţilor naţionale.
PARTENERI

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Inspectoratul
Şcolar Bucureşti, Centrul de Resurse si Asistenţă Educaţională
Bucureşti, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Centrul pentru Educaţie si
Dezvoltare Profesională Step by Step, Centrul Educaţia 2000+,
Asociaţia Ovidiu Rom, Global Campaign for Education,
Organizaţia Internaţională a Muncii ILO-IPEC.
PUBLICATII

• Broşura „Cea mai mare lecţie din lume” (română).
DEZBATERILE “Cea mai mare lecţie din lume”

Evenimentul central al campaniei a fost organizarea Celei
mai mari lecţii din lume, pe data de 23 aprilie, între orele
11-12, la care au participat peste 50.000 de elevi români de toate
vârstele, cadre didactice, părinţi şi personalităţi. Copiii români
au contribuit la efortul a peste şapte milioane şi jumătate de
copii din peste 100 de ţări de a stabili un record mondial de
participare, în încercarea de a atrage atenţia asupra nevoii de a
asigura educaţie gratuită de calitate pentru fiecare. Lecţiile au
avut loc în şcoli, în instituţii culturale, chiar şi în pieţe publice.
Şi Preşedintele Traian Băsescu s-a întors la şcoală, participând împreună cu alţi 120 de invitaţi la Lecţia centrală,
moderată de Monica Ghiurco, la Colegiul Naţional Spiru Haret
din Bucureşti. La eveniment au mai fost prezenţi elevi şi profesori, reprezentanţi ai Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ai
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CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE 2008 ÎN CIFRE

• 21.110 copii au fost implicaţi în activităţile derulate în şcoli în
prima etapă a CGE;
• peste 3.000 de cadre didactice din aproape 300 de şcoli au fost
implicate în CGE din 2008;
• 47.599 de copii români au luat parte la „Cea mai mare lecţie
din lume”, în prezenţa a peste 940 de personalităţi locale şi
autorităţi care s-au „întors” la şcoală.
• 120 de persoane au fost alături de Preşedintele Traian Băsescu
şi reprezentanţii Organizaţiei Salvaţi Copiii în cadrul evenimentului central al CGE, dezbatere stimulată prin participarea a 3
tineri voluntari care au prezentat concluziile transmise de copiii
din întreaga ţară.
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Participare şi implicare comunitară - tinerii voluntari
Centrului Tinerilor Voluntari Salvaţi Copiii reprezintă iniţiativa tinerilor activi şi implicaţi social în
crearea unei lumi mai bune pentru toţi copiii. Aproximativ 1.000 de voluntari au participat în 2008
la realizarea, implementarea şi evaluarea proiectelor Salvaţi Copiii, fiind încurajaţi să-şi dezvolte
propriile idei în proiecte coordonate de ei înşişi.
SELECŢIA ŞI FORMAREA TINERILOR VOLUNTARI

Salvaţi Copiii primeşte permanent cereri din partea tinerilor
care doresc să activeze voluntar în baza misiunii organizaţiei „O
lume mai bună pentru toţi copiii”. Ca urmare a derulării
campaniei de promovare a participării tinerilor la viaţa
comunităţii şi atragere de voluntari, ACTION, 260 de tineri
s-au înregistrat ca voluntari în Bucureşti. Cu ocazia Zilei
Internaţionale a Voluntarului (4 decembrie), Centras a lansat a
II-a ediţie a publicaţiei Portret de voluntar, în care a fost
prezentată şi Ruxandra Comisel, voluntară Salvaţi Copiii.

O parte dintre ideile exprimate au fost deja inserate în
activităţile şi proiectele Salvaţi Copiii. De asemenea, voluntarii
au creat relaţii durabile cu tineri provenind din medii şi culturi
diferite, dar având preocupări comune.
Participanţii au desfăşurat sesiuni de informare, dezbateri şi
alte tipuri de acţiuni prin care au adus la cunoştinţă unui număr
de 900 de tineri conceptul de voluntariat şi au contribuit la
dezvoltarea iniţiativelor de tineret la nivelul comunităţilor lor.
Proiectul a fost susţinut prin programul Tineret in Acţiune.

ŞCOALA DE VARĂ PENTRU INIŢIATIVE EUROPENE a

reunit 45 de voluntari cu vârste cuprinse între 16 si 24 de ani,
activând în 3 organizaţii promotoare ale drepturilor copilului în
3 ţări din Europa: Salvaţi Copiii România, Centrul de Informare
cu privire la Drepturile Copilului din Moldova şi Save the
Children Youth Danemarca. Participanţii au beneficiat de
sesiuni interactive şi practice pentru dobândirea de cunoştinţe în
redactarea unei propuneri de proiect. În urma atelierelor pe
echipe, 9 proiecte au fost redactate, 7 dintre acestea aflându-se
în lucru pentru a fi înaintate spre finanţare.
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Implicarea voluntarilor în campanii
şi programe

Participarea civică a tinerilor
Pornind de la faptul ca rapoartele privind starea tineretului
din România semnalează o scădere a gradului de participare a
tinerilor la viaţa comunităţii, Salvaţi Copiii România, cu
sprijinul financiar al CEE Trust, a demarat un proiect care are
ca scop impulsionarea spiritului civic la tineri prin promovarea exemplelor de participare oferite de tinerii voluntari.
Pentru a crea un nucleu al echipei de voluntari care să
implementeze proiectul şi să construiască alte proiecte, în
perioada 1-8 septembrie, 60 de tineri voluntari de la 23 de
organizaţii din toată ţara au participat la o serie de cursuri de
formare „Antrenează-te pentru participare!”. Această reţea
de formatori a derulat acţiuni de informare pentru 1600 de
copii şi tineri care au contribuit la dezvoltarea proiectelor
derulate de organizaţiile din care proveneau.

• 450 de voluntari sunt activi, la nivel naţional, în derularea de
sesiuni şi campanii de informare privind drepturile copilului.
• 210 tineri au participat la sesiunile de pregătire privind
educaţia pentru sănătate şi au contribuit la promovarea comportamentelor sănătoase şi integrarea copiilor seropozitivi în
societate.
• 31 de voluntari s-au implicat între 1 aprilie şi 15 mai în
Campania de informare privind redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit către organizaţiile neguvernamentale.
• între 5 şi 26 mai, în cadrul campaniei de strângere de fonduri
pentru copiii exploataţi economic lansată de Hipermarketul
Cora, “Luna inimilor deschise”, în colaborare cu ILO-IPEC,
s-au implicat 60 de voluntari (Bucureşti şi Mureş).
• 15 voluntari, alături de reprezentanţi ai serviciilor locale, s-au
implicat în campania de informare şi conştientizare a fenomenului de exploatare prin muncă a copilului „Implică-te în combaterea cerşetoriei” din 12 iunie.
•
În perioada august-octombrie s-a efectuat „Evaluarea
privind situaţia copiilor străzii”, în cadrul căreia s-au implicat
30 de voluntari care au aplicat chestionare copiilor străzii cu
privire la situaţia actuală a acestora.
• 32 de voluntari s-au implicat, în perioada 19-23 iunie, în
activităţile recreative desfăşurate cu ocazia Zilei Mondiale a
Refugiatului şi în susţinerea Campaniei „Rescrie Viitorul”,
realizată în 12 şcoli din Bucureşti, Rădăuţi şi Galaţi.
• Cu ocazia Zilei Împotriva Discriminării Rasiale, în perioada
12-21 martie, 36 de voluntari s-au implicat în susţinerea unor
sesiuni informative în şcoli şi campanii stradale cu privire la
discriminarea rasială.
• 20 de voluntari au organizat, în decembrie, Carnavalul Copiilor, eveniment la care au participat 350 de beneficiari ai
diferitelor programe Salvaţi Copiii.
• 45 de voluntari au participat la Întâlnirea Anuală a Voluntarilor (16 decembrie). Aceştia au prezentat activităţile în cadrul
cărora s-au implicat în anul 2008 şi au făcut planurile pentru
anul 2009.

PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

În perioada 9-11 decembrie, 2 voluntare şi unul dintre copiii care sunt incluşi în programele de promovare a drepturilor copilului
(Crăciun Mihaela, Ruxandra Comişel şi Nichita Milodin) au reprezentat România în cadrul evenimentului de lansare a Campaniei
împotriva Violenţei, organizată la nivel european de Reţeaua Euronet.
Ruxandra Comişel: “Entuziasmul pe care mi l-a adus acel eveniment este încă în mine. Faptul că
ne-am făcut auzite în Parlamentul European reprezintă una dintre cele mai mari realizări. Am fost
foarte impresionată de interesul ce ne-a fost acordat, am comunicat cu oameni importanţi veniţi la
eveniment, din toate colţurile Europei, dornici să împartă idei cu noi.
Am participat la lansarea campaniei de interzicere a violenţei corporale în Parlamentul European.
Rolul nostru a fost de a ne prezenta experienţa ca voluntari în lucrul cu copiii, dar şi concluziile
copiilor şi tinerilor în ceea ce priveşte eliminarea violenţei. Am fost întrebate de ce legea noastră nu
este aplicată şi de ce nu se iau măsuri. Şi cei din Marea Britanie au avut un proiect, din perspectiva
faptului că nu au o lege care să interzică violenţa faţă de copil, aşa cum este în România.
A fost o experienţă extraordinară!”
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Centrul de Informare, Documentare şi Cercetare
privind drepturile copilului
Centrul de Informare, Documentare şi Cercetare urmăreşte creşterea nivelului de informare cu
privire la respectarea drepturilor copilului în rândul factorilor decizionali responsabili cu promovarea şi protecţia acestora la nivel local, naţional şi internaţional. În urma activităţilor de cercetare din
2008, viaţa copiilor din centrele pentru refugiaţi, din centrele care asigură asistenţă victimelor
traficului de persoane, din penitenciare şi centrele de reeducare este mai bine cunoscută.
PROIECTUL „MĂSURI SPECIALE DE PROTECŢIE A
COPILULUI: REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE”

În perioada ianuarie-octombrie, Salvaţi Copiii a derulat
proiectul “Măsuri speciale de protecţie a copilului:
realităţi şi perspective” (în cadrul Programului Consolidarea Democraţiei în România, cu finanţare din partea UE prin
intermediul liniei de buget Phare), care şi-a propus să monitorizeze modul în care sunt aplicate unele măsuri de protecţie
specială a copiilor în practica judiciară şi administrativă,
precum şi să contribuie la dezvoltarea colaborării dintre
societatea civilă şi instituţiile publice.
Sub coordonarea Organizaţiei Salvaţi Copiii, ONG-uri şi

autorităţi publice naţionale şi locale au alcătuit 4
grupuri
de
lucru:
„Analiza legislaţiei şi
jurisprudenţei
aplicabile”, „Copiii refugiaţi şi
separaţi”„Copiii victime
ale traficului şi/sau
exploatării sexuale” şi
„Copiii
privaţi
de
libertate”.
PUBLICAŢII

• Raport de cercetare
„Măsuri speciale de
protecţie a copilului –
Realităţi şi perspective”
(română şi engleză);
• Broşura „Culegere de bune practici privind măsurile
speciale de protecţie a copilului” (română şi engleză);
• Raport de cercetare „Impactul migraţiei părinţilor
asupra copiilor rămaşi singuri acasă” (română şi engleză);
PARTENERI

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, ANPDC, Agenţia
Naţională împotriva Traficului de Persoane, Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, Ministerul de Interne şi al Reformei Administrative, Ministerul Sănătăţii Publice, Oficiul
Român pentru Imigrări, Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Bucureşti, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Penitenciarele
pentru Minori şi Tineri Craiova şi Tichileşti, Centrele de
Reeducare Găeşti, Buziaş şi Târgu Ocna, Direcţiile Generale
de Asistenţă Socială Baia Mare, Timişoara şi Bucureşti,
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Centrul pentru
Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step, Centrul
Educaţia 2000+, Asociaţia Ovidiu Rom, Fundaţia Prison
Fellowship Cluj Napoca, ARCA–Forumul Român pentru
Refugiaţi şi Migranţi, Consiliul Naţional Român pentru
Refugiaţi, Organizaţia Femeilor Refugiate din România,
ARAS–Asociaţia Română Anti-Sida, Asociatia Zâmbete de
Copii Galaţi, Salvaţi Copiii Suedia, Global Campaign for
Education, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru
Refugiaţi, Organizaţia Internaţională a Muncii ILO-IPEC.
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Protecţia copilului împotriva violenţei
“De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o ţară! Toţi oamenii mari au fost
mai întâi copii. (Dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte.)” Antoine de Saint-Exupéry
ŞCOALA PĂRINŢILOR

Pentru avea copii sănătoşi, echilibraţi şi siguri pe ei, ne-am
propus schimbarea mentalităţii părinţilor şi a adulţilor care
lucrează cu copiii privind educarea acestora prin metode şi
tehnici non-agresive, specifice disciplinei pozitive. O atenţie
deosebită am acordat întăririi statutului copiilor şi participării
lor active în procesul respectării drepturilor lor, precum şi
asigurării de servicii pentru copiii victime ale violenţei sau cu
risc de victimizare (copii abuzaţi, traficaţi sau în risc de a fi
traficaţi, copii cu părinţi plecaţi în străinătate, copii din medii
defavorizate şi în risc de abandon şcolar) şi familiile acestora.
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI EDUCARE A COPIILOR
ŞI ADULŢILOR

Am integrat, în activităţile de informare şi pregătire, copii,
părinţi şi profesori deopotrivă. Activităţile au vizat formarea
profesională a specialiştilor care lucrează cu copiii şi educaţia
părinţilor, precum şi informarea opiniei publice.
„Cu părinţii la şcoală” - activităţi de informare şi
conştientizare pentru 704 părinţi, unde au fost prezentate
metode alternative de disciplinare non-violentă a copilului.
N-au fost uitaţi nici părinţii din penitenciare, între 15
octombrie-15 decembrie fiind incluşi în program 12 taţi din
Penitenciarul Timişoara.
113 voluntari au fost pregătiţi pentru organizarea şi medierea de dezbateri cu elevii din licee şi şcoli pe tema educaţiei
fără violenţă.

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI FORMARE PENTRU
PROFESIONIŞTI

1. Activităţi de informare pentru 595 de cadre didactice din
Bucureşti, Iaşi, Suceava, Mureş, Timişoara, Neamţ, Reşiţa,
Dolj, Argeş şi Ploieşti privind beneficiile şi metodele educaţiei
pozitive.
2. Activităţi de formare pentru 542 de profesionişti: 90 de profesori, psihologi şcolari şi consilieri şcolari au participat la programul de formare „Educarea copilului fără violenţă - disciplina
pozitivă”, derulat la Ploieşti (40 de cadre didactice) şi
Bucureşti (50 consilieri şcolari); 46 de profesori, asistenţi
sociali, psihologi şi jurişti au participat la programul de formare
„Drepturile copilului între lege şi practică” din Iaşi; 15
profesionişti din domeniul protecţiei drepturilor copilului (şefii
serviciilor DGASPC) au participat la programul „Managementul resurselor umane şi intervenţia socială în situaţii de risc”
din Mureş; 126 de magistraţi din judeţele Iaşi Vaslui, Suceava,
Neamţ şi Bacău au participat la cursurile de formare „Justiţia
pentru minori în interesul superior al copilului”; 27 de cadre
medicale (medici, asistente medicale, moaşe) din Bucureşti au
participat la cursul de „Educaţie prenatală”.
3. Întâlniri consultative pentru identificarea de bune practici în
prevenirea abuzului şi traficului de persoane au fost organizate
pentru 34 de persoane din domeniul educaţiei şi protecţiei
copilului. La Iaşi, au avut loc 2 întâlniri trilaterale România,
Moldova, Ucraina (45 de participanţi) privind „Dezvoltarea
strategiei transfrontaliere în protecţia copilului”.
„VIOLENŢA NAŞTE VIOLENŢĂ” - CAMPANII DE INFORMARE PENTRU REDUCEREA VIOLENŢEI

Campanii de informare derulate în mediul şcolar. În
vederea reducerii violenţei din şcoli, 2.422 elevi din Bucureşti,
Timişoara, Suceava, Mureş, Iaşi, Neamţ, Reşiţa, Dolj, Argeş,
Ploieşti au participat la informări privind cauzele şi consecinţele
violenţei şi strategii de prevenire şi rezolvare paşnică a conflictelor interpersonale.
Campanii publice. Spotul radio-TV a fost difuzat pe canalele
TVR (76 difuzări), Radio România (1029 difuzări) şi în
cinematografele Hollywood Multiplex (2717 proiecţii). Posterul
campaniei “Violenţa naşte violenţă” a fost afişat pe panouri
publicitare în Bucureşti, Timişoara şi Braşov.
Specialiştii organizaţiei au publicat 7 articole scrise şi au avut
50 de participări la emisiuni radio şi TV pe tema violenţei asupra
copiilor, la posturi naţionale şi locale.
Două workshop-uri cu 90 de participanţi au fost organizate la
Bucureşti (Salonul Internaţional de Psihologie) şi la Tg. Mureş,
iar patru dezbateri publice la Timişoara, Craiova, Reşiţa şi
Piteşti, la care au fost prezenţi 650 participanţi. Copiii, alături de
profesori şi părinţi, au avut ocazia de a-şi exprima opiniile
referitoare la modul în care ei înţeleg comunicarea şi
relaţionarea cu adulţii din viaţa lor.
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Beneficiari implicaţi în alte activităţi specifice de promovare
a campaniei „Violenţa naşte violenţă” şi promovarea programului de stopare a violenţei: 5 iunie, Ziua naţională împotriva
abuzului asupra copilului - 204 copii, 31 de profesori, 32 de
părinţi, 18 specialişti, 22 voluntari; 1000 de copii, 35 de
specialişti şi 20 de voluntari, în parteneriat cu ANITP Timiş, au
marcat Ziua europeană de luptă împotriva traficului de
persoane; 19/20 noiembrie, Ziua Convenţiei UN privind
drepturile copilului - 506 copii, 94 profesori, 100 părinţi, 36
specialişti, 17 voluntari.
Au fost selectate 10 şcoli din Bucureşti, Iaşi, Suceava, Tg.
Mureş, Timişoara, Neamţ, Craiova, Piteşti, Reşiţa şi Ploieşti,
unde a fost implementat programul pilot de pregătire pentru copii,
profesori şi părinţi. În rândul elevilor, s-a constatat ulterior
creşterea frecvenţei atitudinilor de respingere a violenţei în
relaţiile dintre fraţi, părinţi şi copii, colegi de şcoală, şi în
relaţia cu cadrele didactice, precum şi scăderea frecvenţei cu
care ei au fost victime ale unor agresiuni verbale sau fizice.
Elaborarea şi tipărirea de materiale informative şi educative:
suportul de curs pentru cadrele medicale participante la programul de formare în educaţie prenatală şi maternologie, ghidul
„Cu părinţii la şcoală” (15.000 exemplare), broşura „Dacă tu
eşti bine şi eu sunt bine. Violenţa nu este bună” (5000 ex.),
„Studiul privind exploatarea sexuală în scopuri comerciale
a copiilor”.
CAMPANIA ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII SEXUALE ÎN
SCOPURI COMERCIALE

Planul şi activităţile campaniei au fost structurate pornind de
la informaţiile obţinute în urma studiului realizat de Salvaţi
Copiii şi CURS pe această temă în Bucureşti.
Cercetarea a cuprins investigaţii cantitative pe un eşantion
de 505 eleve cu vârsta între 15-18 ani şi 300 de persoane cu
vârsta de 18 ani si peste 18 ani. Investigaţia calitativă a presupus realizarea de interviuri cu 16 practicante ale sexului comercial şi focus-grupuri cu specialişti din instituţiile direct sau

Congresul mondial împotriva exploatării sexuale a
copiilor - Rio de Janeiro, Brazilia, 26 Noiembrie 2008

Congresul, organizat de Guvernul Braziliei, ECPAT,
UNICEF şi grupul de ONG-uri ce promovează drepturile
copilului, a înregistrat o cifră record de 3.000 de participanţi
din peste 125 de ţări reprezentând guverne, organizaţii
interguvernamentale şi neguvernamentale, dar şi companii
private. Din partea Salvaţi Copiii România au participat
Georgeta Păunescu şi Diana Tudose, coordonatori ai programelor de combatere a violenţei împotriva copiilor.
“Exploatarea sexuală a copiilor poate fi evitată” – acesta
a fost mesajul Congresului de la Rio, ale cărui obiective au
fost crearea şi implementarea unui Plan de Acţiune care
urmăreşte lansarea unui apel către toate ţările pentru:
• A defini, interzice şi pedepsi prin lege, conform standardelor internaţionale existente, toate actele de exploatare
sexuală a copiilor şi adolescenţilor;
• A se asigura că toţi copiii victime ale exploatării sexuale
nu sunt pedepsiţi pentru delictele comise pe parcursul
procesului de exploatare, acordându-li-se statutul de
victimă;
• A promova şi apăra intimitatea copiilor victime ale
exploatării sexuale, astfel încât identitatea lor să nu fie
dezvaluită către media sau în timpul procedurilor judiciare;
• A stabili până în anul 2013 mecanisme concrete pentru a
facilita coordonarea şi cooperarea la nivel naţional, regional
şi internaţional a acţiunilor pentru prevenirea şi stoparea
exploatării sexuale a copiilor şi adolescenţilor.
Spre deosebire de Congresele Mondiale anterioare pe
această temă, când recomandările din partea copiilor şi
adolescenţilor se realizau separat, la această ediţie tinerii au
participat direct la redactarea Planului de Acţiune. Ca
membru afiliat ECPAT, Salvaţi Copiii a participat la
structurarea planului de dezvoltare regională şi de combatere a exploatării sexuale a copiilor pentru următorii 4 ani.
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indirect implicate în problematica exploatării sexuale.
Pornind de la faptul că 55% din persoanele intervievate din
Bucureşti au afirmat că există o insuficientă informare a
publicului larg despre exploatarea sexuală a minorelor, principala recomandare a vizat necesitatea derulării de campanii de
informare, atenţionare şi prevenire a abuzului sexual al
copilului şi prostituţiei.
De asemenea, s-au propus: structurarea unui sistem eficient
şi coerent de identificare a minorelor care sunt obligate să
practice sexul comercial, reformularea articolului din Codul
Penal pentru dezincriminarea faptelor săvârşite de minori,
scoaterea de sub incidenţa legii penale şi orientarea către
servicii de protecţie şi reabilitare psiho-socială; crearea şi
dezvoltarea unui sistem naţional unitar, coerent de prevenire,
identificare şi intervenţie în cazurile de abuz şi exploatare
sexuală.
Plecând de la aceste recomandări, Salvaţi Copiii a desfăşurat
o campanie împotriva exploatării sexuale în scopuri
comerciale cu următoarele obiective:
• sensibilizarea opiniei publice asupra consecinţelor dezastruoase ale abuzului sexual asupra dezvoltării copiilor;
• diminuarea fenomenului exploatării sexuale a copiilor prin
promovarea legislaţiei;
• prevenirea implicării copiilor în prostituţie şi propunerea
unor mecanisme de retragere şi reintegrare socială a copiilor
exploataţi sexual.
Pentru derularea campaniei au fost realizate 85.000 de
pliante şi 15.000 de afişe. A fost realizat un spot radio difuzat
la 4 posturi radio şi un spot TV difuzat pe o perioadă de 8 luni.
Au apărut 8 articole în cotidiene şi s-au realizat activităţile de informare pentru: 3660 copii, 165 profesori, 420 părinţi şi de pregătire
pentru 650 specialişti. Creaţia campaniei: Saatchi & Saatchi.

Seria de ghiduri pentru părinţi “Cu părinţii la şcoală”

Vârsta preşcolară / Vârsta şcolară / Preadolescenţa şi
adolescenţa - oferă o sinteză a acelor cunoştinţe şi abilităţi
ale părinţilor, esenţiale pentru optimizarea dezvoltării
cognitive, sociale şi emoţionale a copiilor aflaţi la vârsta
preşcolară, şcolară şi a adolescenţilor, dar şi pentru facilitarea unor relaţii sănătoase şi funcţionale între părinţi şi copii.
Ghidul destinat părinţilor cu copii de vârstă preşcolară
abordează câteva teme de interes pentru această perioadă de
dezvoltare, precum: gestionarea crizelor de furie şi a
comportamentelor agresive; învăţarea rutinelor zilnice
(rutina de somn, rutina de masă, rutina de dimineaţă etc.);
televizorul şi influenţa asupra dezvoltării copilului: cât ne
uităm şi la ce anume; comportamentele de autonomie
personală: încurajarea jocului independent, a comportamentelor de autoservire (copilul mănâncă singur, se îmbracă
singur etc.); pregătirea pentru intrarea în grădiniţă / şcoală;
criza de opoziţionism primar sau când copilul spune: Nu; Nu
vreau.
Odată cu vârsta şcolară, părinţii învaţă: să se pregătească
pentru începerea şcolii; despre perfecţionism şi consecinţele
pentru copil; temele pentru acasă – o provocare pentru
părinţi; despre abilităţile emoţionale şi sociale ale copilului
şcolar; despre imaginea de sine a copilului de vârstă şcolară.
Ghidul destinat părinţilor cu copii ajunşi la vârsta
adolescenţei vorbeşte despre: provocarea biologică şi
psihologică a (pre)adolescenţei; abilităţile emoţionale şi
sociale ale adolescentului; reguli, limite şi consecinţe în
disciplinarea adolescentului; comportamente problematice în
adolescenţă; responsabilizare şi autonomie.

CENTRELE DE CONSILIERE

În Centrele de
consiliere din
Bucureşti,
Timişoara, Iaşi,
Suceava şi Târgu
Mureş se asigură
servicii de
consiliere şi
terapie pentru
copii victime ale
violenţei sau cu
risc de victimizare
(copii abuzaţi,
traficaţi sau în risc
de a fi traficaţi,
copii cu părinţi
plecaţi în
străinătate, copii
din medii
defavorizate şi în
risc de abandon
şcolar) şi familiile
acestora.

12
12

Raport anual 2008

la Bucureşti, Iaşi, Mureş, Timiş
pentru prevenirea abandonului şcolar
şi integrarea/reintegrarea şcolară şi
asigurarea suportului necesar pentru
copiii rămaşi singuri acasă prin
încadrarea lor în activităţi specifice
din cadrul serviciilor de zi create de
ANPDC la nivel local sau în alte
tipuri de servicii.
PARTENERI: Salvaţi Copiii Suedia,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării, Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative, United
Way, ANITP, Saatchi & Saatchi,
TVR, Radio România, Diverta,
Hollywood Multiplex.

Au beneficiat de servicii un număr total de 412 copii
victime ale abuzului fizic (64), emoţional (94), sexual (59),
neglijare (29), trafic (56), tulburări de comportament (110).
Au fost consiliaţi şi 324 părinţi şi 308 specialişti.
În cadrul Centrelor de Resurse pentru Părinţi s-a asigurat
consilierea a 235 copii şi părinţi: 25 (Târgu Mureş), 108
(Bucureşti), 37 (Iaşi), 35 (Timişoara), 30 (Suceava).
A fost dezvoltat programul de consiliere şi terapie pentru
copiii agresori şi pregătirea specialiştilor în terapia şi asistenţa
copiilor cu comportament sexual agresiv. Ca suport metodologic, a fost editat „Ghidul atitudinii profesionistului faţă
de copilul cu comportament sexual abuziv”, al cărui autor
este Dr. Cristian Andrei. 16 copii agresori au beneficiat de
consiliere şi terapie şi 21 copii şi familii au primit suport material în vederea rezolvării unor probleme economice.
Servicii conexe au fost asigurate pentru aproximativ 150
copii cu probleme, identificaţi în grupurile de copii luate în
asistenţă. Aceste activităţi au fost realizate împreună cu
specialiştii din cadrul Centrelor educaţionale ce funcţionează

Salvaţi Copiii a desfăşurat o campanie de
prevenire în rândul copiilor, părinţilor şi
profesorilor cu privire la riscurile care derivă din alegerea
copiilor de a trăi pe cont propriu, ca urmare a conflictelor cu
familia şi şcoala.
Campania s-a derulat între 19 şi 27 mai în Bucureşti, Timiş,
Suceava, Rădăuţi, Fălticeni, Botoşani, Iaşi, Călăraşi, Dolj,
Neamţ, Hunedoara, Caraş-Severin, Vaslui, Bârlad, Negreşti,
Petrila, Huşi şi Argeş, în parteneriat cu Inspectoratul General al
Poliţiei Române - Direcţia de Investigaţii Criminale, Poliţia
Capitalei - Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii,
Inspectoratele Judeţene de Poliţie, Jandarmeria Română,
Poliţia de Proximitate, primării locale, Inspectorate Şcolare
Judeţene. Au fost organizate dezbateri în şcoli şi licee cu 4382
de copii şi părinţi, o campanie stradală, concursuri de desene
(Suceava, Iaşi, Dolj) şi două expoziţii de pictură ale copiilor pe
tema copilului dispărut (Iaşi şi Călăraşi).
Ca membru al Federaţiei Europene pentru Copiii
Dispăruţi si Exploataţi Sexual - Missing Children Europe,
Salvaţi Copiii se alătură celor 22 de organizaţii neguvernamentale din 16 ţări membre UE care organizează campanii de informare referitoare la problema dispariţiei copiilor.
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Educaţie pentru sănătate
Educaţia pentru Sănătate rămâne o prioritate
pentru Salvaţi Copiii. Activitatea s-a concentrat pe
desfăşurarea de sesiuni educaţionale derulate de
voluntari prin metoda „de la egal la egal”,
de a discuta subiecte catalogate drept sensibile de
către opinia publică.
SESIUNI EDUCATIVE ÎN ŞCOLI

Aproximativ 130 de voluntari instruiţi au derulat sesiuni de
informare prin metoda educaţiei “de la egal la egal” (peereducation) pentru 6.000 de elevi din 118 unităţi şcolare din
mediul urban şi rural din Bucureşti-Ilfov, Caraş-Severin,
Constanţa, Dolj, Hunedoara, Timiş, Iaşi şi Neamţ.
Deşi informaţia a fost adaptată la nevoile beneficiarilor,
aceştia având vârste cuprinse între 10 şi 18 ani, toţi copiii incluşi
în program au primit informaţii cu privire la comunicarea cu
părinţii pe teme legate de sănătate, comportamente sigure în
relaţia de cuplu, prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală,
combaterea discriminării. S-a pus accent pe prevenirea
abuzului de substanţe, formarea comportamentelor pentru
amânarea debutului consumului de tutun, alcool, ecstasy şi
marihuana.
CONCURS PE TEME DE SĂNĂTATE

260 de tineri din 5 licee bucureştene au participat la sesiuni
de discuţii pe tema prevenirii sarcinii nedorite, metodelor
contraceptive şi implicaţiilor începerii vieţii sexuale. Dezbaterile au fost organizate şi moderate de 10 voluntari şi 2 specialişti
în domeniul educaţiei pentru sănătate.

15 participanţi la dezbatere au fost premiaţi pentru implicarea
lor în derularea de sesiuni de informare pe temele dezbătute în
liceele din care provin.
CAMPANIA ANTI-FUMAT „ÎNDULCEŞTE-ŢI VIAŢA!”

Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Fumatului,
31 mai, Salvaţi Copiii a iniţiat o campanie pilot prin care a transmis un mesaj de suport persoanelor care doresc să renunţe la
fumat şi, în acelaşi timp, i-a felicitat pe cei care aleg să nu
consume acest drog legal. Aproximativ 800 de persoane au fost
informate cu privire la riscurile consumului de tutun de către 20
de voluntari. Campania a fost reluată şi în data de 26 iunie –
Ziua Internaţională de Luptă împotriva Consumului de
Droguri, punându-se accent pe conştientizarea tinerilor cu
privire la faptul că tutunul este un drog.

PREVENIREA TRANSMITERII
TUBERCULOZEI ÎN RÂNDUL COPIILOR
ŞI TINERILOR STRĂZII
Conform datelor Programului Naţional de Control
al Tuberculozei, incidenţa bolii este de aproximativ
117 la suta de mii de locuitori, România situânduse pe primul loc în Europa. Unul din grupurile
vulnerabile menţionate în strategia "Stop TB" şi în
alte documente ale OMS, ca grup care necesită
atenţie specială, îl constituie persoanele fără
adăpost - copii, tineri şi adulţi.
Începând din luna ianuarie 2008, în cadrul Rundei a VI-a de
finanţare a Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, TB şi
Malariei, Salvaţi Copiii dezvoltă programe de prevenire a tuberculozei în Bucureşti şi judeţele Dolj, Iaşi şi Timiş. Grupul ţintă
al acestor proiecte sunt copiii şi tinerii care trăiesc sau muncesc
pe stradă, peste 1.000 de persoane urmând să beneficieze de
serviciile acordate până la finalul programului.
Scopul este acela de a reduce incidenţa TB în rândul
copiilor/tinerilor străzii şi familiilor lor prin creşterea gradului
de conştientizare al acestora faţă de boală, cu ajutorul suportului
oferit de profesioniştii din domeniul social şi medical şi al
comunităţilor de provenienţă. Împreună, proiectele reprezintă o
strategie integrată pentru acordarea serviciilor necesare de
prevenire, diagnostic şi tratament, precum şi de suport psihosocial necesar pentru a asigura finalizarea la timp şi cu succes a
terapiei anti-TB.
REZULTATE

• Studiul „Cunoştinţe, atitudini şi practici ale copiilor şi
tinerilor străzii cu privire la tuberculoză” .
Studiul a fost realizat pentru a ajuta la identificarea celei
mai eficiente abordări a grupului-ţintă, atât din punct de vedere
al informaţiei/mesajului transmis, cât şi din punct de vedere al
mijloacelor de comunicare.
• 801 copii şi tineri ai străzii au fost informaţi în ceea ce
priveşte TB (transmitere, semne şi simptome, prevenire,
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tratament) în cadrul a 121 de întâlniri.
• 121 de specialişti din domeniul protecţiei sociale şi din
domeniul medical au fost instruiţi cu privire la TB şi metode şi
tehnici de intervenţie în munca cu copiii/tinerii străzii;
• 53 de persoane au fost selectate şi instruite pentru a deveni
peer-educators;
• au fost realizate materiale educaţionale pentru grupul ţintă
(11.500 flyere, 2000 postere);
• au fost identificaţi şi referiţi 240 de suspecţi de TB din rândul
copiilor/tinerilor străzii şi părinţilor lor către sistemul medical;
au fost asigurate servicii sociale pentru aceştia;
• 26 de persoane au fost înscrise la medici de familie;
• oferirea suportului social şi psihologic necesar asigurării
complianţei la tratament pentru 76 de bolnavi cu TB pulmonar şi
1 bolnav de meningită tuberculoasă;
• 29 bolnavi au finalizat cu succes tratamentul antiTB până la
sfârşitul anului.

Prevenirea transmiterii HIV/SIDA în
rândul
copiilor
străzii
şi
comunităţilor de romi
Iniţiat în 2004, în cadrul Rundei a II-a de finanţare a Fondului
Global de Combatere a HIV/SIDA, TB şi Malariei, proiectul a
continuat şi în 2008. În acest an, proiectul a fost derulat în
Bucureşti şi în judeţul Mureş, fiind vizate predominant
comunităţile de romi din mediul rural. Cercetarea care prezintă
evoluţia cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor copiilor străzii
şi copiilor romi cu privire la infecţia cu HIV şi alte infecţii cu
transmitere sexuală (ITS), a arătat faptul că nivelul de informare
s-a îmbunătăţit ca urmare a derulării programului, atât în rândul
copiilor străzii, cât şi al copiilor romi. 85% dintre copii cunosc
cel puţin o cale de transmitere a ITS-urilor.
REZULTATE

• 66 de copii ai străzii şi 296 de copii romi au fost informaţi în
ceea ce priveşte infecţia cu HIV şi alte infecţii cu transmitere
sexuală în cadrul a 96 de activităţi de informare;
• 26 de copii ai străzii şi 56 de copii romi au beneficiat de
asistenţă socială şi medicală.
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Prevenirea transmiterii HIV/SIDA în
comunităti de romi din judeţele
Dâmboviţa, Timiş şi Vrancea
Chiar dacă la recensământul din 2002, aproximativ 530.000
de persoane şi-au declarat apartenenţa la etnia romă, alte
estimări situează numărul acestora între 1,5 şi 2 milioane. Romii
constituie singura populaţie a cărei natalitate este de 5,1
copii/femeie, faţă de 1,8 la nivelul ţării, fiind o populaţie tânără,
43% dintre ei având vârste de până la 16 ani. Mortalitatea
infantilă este de 40‰ iar speranţa de viaţă cu 10 ani mai mică
decât media pe ţară.
Datorită nivelului scăzut de educaţie şi a accesului limitat la
informaţie, chiar dacă tradiţiile rome ar putea fi o garanţie a
eliminării riscului de infecţie HIV, mobilitatea cunoscută a
etniei o expune unor pericole pe care trebuie să le cunoască şi să
le evite.
De asemenea, analfabetismul este o barieră în folosirea materialelor informative. Bărbaţii sunt mai greu de convins să
participe la discuţii privind riscul de infecţie HIV. Este “ruşine”
să vorbeşti despre aceste lucruri, unele femei considerând că
anticoncepţionalele le apără de toate bolile.
În colaborare cu Autorităţile de Sănătate Publică din cele 3
judeţe, proiectul a demarat în iulie 2007. La implementarea lui
au participat 32 mediatori sanitari romi, 34 asistenţi medicali
comunitari şi 32 voluntari – majoritatea cadre didactice, sub
îndrumarea unui coordonator local pentru fiecare judeţ. Au fost
realizate 25.000 de pliante cu informaţii despre HIV/SIDA.
Deşi iniţial proiectul urma să se deruleze în 15 localităţi,
numărul acestora a fost extins la 51. Au beneficiat de informare
în anul 2008 peste 6.000 de romi, atât în cadrul unor întâlniri de
grup, cât mai ales prin metoda peer education.
În cele 30 şcoli din localităţi incluse în proiect, profesorii de
biologie au asigurat informarea elevilor din ultimele clase de
gimnaziu.
Finanţatorul proiectului este Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei.
PARTENERI

Autorităţile de Sănătate Publică din judeţele Dâmboviţa,
Timiş şi Vrancea.
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Filialele Organizaţiei Salvaţi Copiii
FILIALA ARGEŞ
Cu ocazia Zilei Mondiale de prevenire a abuzului asupra
copiilor şi, respectiv Zilei Internaţionale a drepturilor copilului
(19 noiembrie), în colaborare cu Consiliul Judeţean Argeş a fost
organizată dezbaterea publică „Educaţia părinţilor în beneficiul copiilor”.
La eveniment au participat 200 de persoane - reprezentanţi ai
instituţiilor publice, organizaţii neguvernamentale, părinţi,
elevi, cadre didactice. Au fost prezentate studii de caz, au fost
analizate cauzele şi efectele abuzului asupra copilului şi prevenirea unor astfel de situaţii. Concomitent, în judeţ au fost
distribuite materiale educative pentru primării, servicii de tip
rezidenţial, pentru specialiştii care lucrează cu copii (educatori,
asistenţi, psihologi etc.) în şcoli şi instituţiile publice de
asistenţă socială.
În trei şcoli şi trei centre de tip rezidenţial din judeţul Argeş
s-au desfăşurat concursuri în rândul copiilor, cu tema stopării
abuzului asupra copilului. Cele mai relevante lucrări au fost
expuse în Sala Mare a Consiliului Judeţean Argeş, unde au fost
analizate şi premiate de o comisie mixtă alcătuită din
reprezentanţi ai instituţiilor prezente la dezbatere.
Evenimentul a fost mediatizat de presa scrisă şi posturile TV
(Informaţia Piteştenilor, Argeşanul, Observatorul, Curierul
Zilei, Argeşul, Top, TV Alpha, TV Argeş, Antena Piteşti).
FILIALA REŞIŢA
S-au organizat, în 23 unităţi şcolare, ateliere şi sesiuni de
informare privind drepturile copilului utilizându-se metode
interactive de lucru, ce încurajează participarea şi exprimarea
opiniei copiilor prin jocuri de rol, studii de caz, grupuri de
discuţii, monitorizare media şi activităţi creative. Au participat
2100 de copii şi 112 cadre didactice. Acţiunile au fost
coordonate de cei 26 de voluntari, elevi din liceele din Reşiţa şi
32 voluntari cadre didactice.
Voluntarii elevi şi cadrele didactice au marcat împlinirea a 19
ani de la ratificarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile
Copilului prin susţinerea unor sesiuni informative şi lecţii
interactive în 10 de şcoli din Reşiţa cu 2450 elevi.
Tinerii voluntari
26 voluntari elevi şi 32 cadre didactice au participat la:

sănătate pentru copiii din 6 şcoli din Reşiţa şi 4 şcoli din mediul
rural (Glimboca, Târnova, Dalboşeţ, Târnova), pentru un număr
de peste 770 de copii şi 19 cadre didactice.
Educaţie pentru copiii exploataţi economic
Săptămânal, câte 4-5 voluntari i-au sprijinit pe cei 25 de copii
din centru la pregătirea lecţiilor şi au desfăşurat cu ei activităţi
recreative, jocuri, concursuri.
În 25 octombrie 2008 s-a organizat o excursie pe ruta ReşiţaCaransebeş- Haţeg- Petrila-Petroşani şi retur pentru 25 copii de
la Centrul de zi, însoţiţi de 20 voluntari şi 5 cadre didactice. S-a
efectuat o vizită la centrul de zi unde a avut loc întâlnirea cu
voluntarii de la Petrila şi s-au desfăşurat activităţi recreative cu
copiii din cele două centre.
Alte proiecte locale: „De mic mă pregătesc să devin mare”,
„Culorile prieteniei”, „Prietenii muzicii”.
Parteneri: Inspectoratul Scolar al Judeţului Caraş-Severin,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului,
Centrul de Asistenţă Psihopedagogică, Universitatea Eftimie
Murgu Reşiţa - Facultatea de Asistenţă Socială, Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Caraş-Severin, 18 unităţi şcolare din judeţ.
FILIALA BUCUREŞTI
Voluntarii filialei au organizat, la nivelul capitalei, concursul
„Drepturile Copilului” prin care copiii îşi valorizează creativitatea şi aptitudinile de comunicare. Tot prin intermediul tinerilor
voluntari, filiala a desfăşurat, în 2008, mai multe acţiuni
destinate copiilor preşcolari, dintre care amintim:

•

Ora de suflet, cu discuţii în care copiii au fost încurajaţi să
relateze experienţe personale şi cunoştinţe privind obiceiurile şi
tradiţiile comunităţilor din care fac parte;

•

Desenând împreună, învăţăm să dăruim, concurs de desene
la care au participat copiii de la grădiniţele partenere ale filialei;

•

Excursii documentare la salina Slănic, Muzeul Peleş, Castelul Bran, Grădina Botanică, Grădina Zoologică, Muzeul Satului,
Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Muzeul Ceasurilor.

•

acţiuni în cadrul „Campaniei Globale pentru Educaţie –
Educaţia de calitate pentru toţi – Stop Excluderii!”, în perioada martie – aprilie 2008, având beneficiari peste 2800 elevi,
135 cadre didactice din 10 unităţi şcolare, 87 părinţi, 7
reprezentanţi ai cultelor şi 11 consilieri locali.

•

seminarul “Stop violenţei în şcoli”, desfăşurat la Liceul
Traian Vuia Reşiţa, având ca beneficiari 50 de elevi.

•

campania de sensibilizare a opiniei publice cu privire la
persoanele afectate de dispariţia copiilor (copii, familiile
acestora etc.) – 25 mai.

• campania de informare privind redirecţionarea a 2% din
impozitul pe venit şi alte activităţi de strângere de fonduri.
•
16
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FILIALA IAŞI
Justiţia pentru minori în interesul superior al copilului
(PHARE 2005)
Proiectul a avut ca scop asigurarea independenţei şi
imparţialităţii justiţiei, precum şi a calităţii actului judiciar în
instrumentarea cazurilor cu minorii victime ale abuzurilor,
traficului şi exploatării. Proiectul şi–a propus să dezvolte
abilităţile şi cunoştinţele magistraţilor în vederea unui răspuns
adecvat şi specific atunci când sunt investigate şi instrumentate
cazuri de abuz, violenţă domestică, trafic şi exploatare. Partener
principal în proiect a fost Asociaţia Magistraţilor din Iaşi.
Drepturile copilului între lege şi practică (PHARE 2005)
Proiectul şi-a propus să dezvolte un program de monitorizare a
activităţii instituţiilor locale şi centrale cu atribuţii în implementarea Legii 272/2004 pentru protecţia copilului si promovarea
drepturilor copilului, precum şi elaborarea şi diseminarea unui
set de recomandări în scopul îmbunătăţirii intervenţiei
instituţiilor în cazuri de încălcare a drepturilor copiilor. Grupul
ţintă al proiectului este reprezentat de ONG-uri sau de reţele de
ONG-uri active pe problematica respectării şi promovării
drepturilor copilului, instituţii şi organisme guvernamentale,
organizaţii ale copiilor şi tinerilor active în plan social, institute
de cercetare, cadre didactice şi studenţi, mass-media. Astfel, s-a
format un grup de monitorizare a implementării Legii 272/2004
ce a cules date timp de 5 luni, atât informaţii cantitative, cât şi
calitative, acestea fiind sintetizate într-un raport final de monitorizare.
“Împreună pentru copiii noştri” – finanţat de Fundaţia
Soros România
Acest proiect a avut ca obiectiv promovarea bunelor practici în
domeniul protecţiei copilului dezvoltate de sectorul ONG-urilor
din România, Ucraina şi Republica Moldova. De asemenea,
proiectul a urmărit îmbunătăţirea capacităţilor şi abilităţilor
ONG-urilor de a promova şi proteja drepturile copiilor, prin
elaborarea unei strategii transfrontaliere de lucru în cazurile de
încălcare a drepturilor copiilor prin trafic sau exploatare.
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Centrul comunitar de resurse pentru copiii cu părinţi
plecaţi în străinătate - finanţare PHARE 2006
Proiectul a urmărit dezvoltarea unui centru comunitar de resurse
pentru copiii care au cel puţin un părinte plecat la muncă în
străinătate şi care manifestă tulburări de natură emoţională sau
comportamentală.
De asemenea, Centrul oferă servicii de reabilitare psihologică
şi copiilor aflaţi în risc de a dezvolta tulburări emoţionale şi
comportamentale datorită faptului că unul din părinţi este plecat
la muncă în străinătate. În cadrul Centrului se derulează
seminarii pentru specialişti (psihiatri, psihologi) în vederea
perfecţionării în diferite tipuri de intervenţie (cognitiv
comportamentală, terapie de familie, terapie ludică), cât şi
pentru specialiştii din domeniul non-clinic (consilieri şcolari,
asistenţi sociali etc.).
Serviciul de asistenţă psiho-socială, socio-medicală,
recuperare socio-şcolară şi suport pentru copiii exploataţi
Având ca scop îmbunătăţirea serviciilor psihosociale pentru
copiii aflaţi în dificultate de pe teritoriul României şi Moldovei,
precum şi transferul de expertiză în lucrul cu copiii aflaţi în
dificultate din cadrul Centrului Educaţional al Filialei Iaşi –
Salvaţi Copiii către Republica Moldova, programul a inclus ca
beneficiari 75 de cadre didactice şi de specialişti din România şi
Moldova şi 90 de copii aflaţi în dificultate.
“Şcoala Mobilă – o şcoală pentru fiecare” are ca obiectiv
ameliorarea fenomenului de excludere şi marginalizare a
copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate de pe stradă şi din
Penitenciarul Iaşi. Beneficiari au fost 30 de minori şi tineri aflaţi
în Penitenciarul Iaşi, 50 de copii ai străzii, 20 de copii rromi
aflaţi în dificultate, 70 de specialişti din domeniul protecţiei
copilului şi cadre didactice.
Parteneri: Asociaţia Obştească Făclia Ungheni, Republica
Moldova, Asociaţia de Dezvoltare Economică din Kolomeea Ucraina, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi şi Asociaţia
Română de Terapie şi Studiul Traumei.
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FILIALA BRAŞOV
Filiala Braşov a desfăşurat în perioada noiembrie - decembrie
proiectul “Umple o cutie cu bucurie” adresat unui număr de
500 de copii între 3 şi 11 ani, proveniţi din zonele rurale
defavorizate ale judeţului Braşov. Scopul principal al proiectului
a fost oferirea de cadouri de Crăciun copiilor preşcolari şi
şcolari.
Instituţiile implicate în implementarea acestei acţiuni au fost:
grupul MIX TV, cu rol de mediatizare, grădiniţele nr. 12, 19,
Ştrumfi, Grădiniţa Maghiară, Olteţ, Martinică, şcolile generale
nr. 8, 9, 15, 23, liceele Honterus şi “Aprily Lajos”, societăţile
comerciale SC Serisan Com pentru tipărirea materialelor
promoţionale şi SC Esprit Group care a asigurat transportul şi
depozitarea cadourilor.
FILIALA CONSTANŢA
Sărăcia îi ţine departe de grădiniţă. La fel şi ignoranţa unor
părinţi. Iar când ajung la şcoală, în clasa întâi, le vine foarte greu
să înţeleagă explicaţiile, să se încadreze în disciplina şcolară, să
facă faţă exigenţelor educaţiei. Se simt stingheri, străini,
marginalizaţi, iar şcoala o instituţie inutilă şi de neînţeles. De
aici până la absenteism şi abandon nu este prea mult.
Salvaţi Copiii a dat o şansă unora dintre cei mai defavorizaţi
copii aflaţi la vârsta grădiniţei, în cadrul programului “Primii
paşi” început în 2005. S-a discutat cu părinţii pentru a-i face să
înţeleagă că educaţia va face viaţa mai uşoară copiilor; s-au
asigurat rechizitele necesare şi o gustare zilnică; au fost
pregătite educatoare şi un program cadru.
FILIALA NEAMŢ
Prevenirea consumului de droguri
I. 26 Iunie – Ziua internaţionala împotriva consumului şi
traficului ilicit de droguri a fost marcată de 2 acţiuni:
- În piaţa “Curtea Domneasca” din Piatra Neamt voluntarii
organizaţiei, împreună cu elevii din cateva şcoli, au format
“fundiţa vie antidrog”, care a fost purtată de cetăţenii orasului
ca simbol al solidarităţii acestora în lupta antidrog pe o distanţă
de 100 metri, în cadrul unei ştafete.
II. În perioada martie - iunie 2008 s-a derulat proiectul
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“Mesajul meu Antidrog” în parteneriat cu Centrul de Prevenire
Antidrog şi Inspectoratul Şcolar. Acţiunea s-a derulat sub forma
unei competiţii judeţene de creaţie la care au participat aproximativ 60 de copii care au fost pregatiţi în prealabil de voluntarii
filialei şi ai celorlalţi parteneri implicaţi. Concursul s-a derulat
pe următoarele secţiuni: eseu literar, pagina web, fotografie
digitală, spot, proiecte ecologice.
III. În cursul anul 2008, filiala, împreună cu Centrul de Prevenire Antidrog, Serviciul Poliţiei Rutiere şi Liceul Teologic
Franciscan Roman, a derulat proiectul “Conduita rutieră Antidrog”. Proiectul s-a adresat celor 250 viitori conducători auto,
elevi din anii terminali ai şcolilor profesionale sau liceelor cu
profil auto din municipiile Piatra-Neamt, Roman şi oraşul
Târgu- Neamţ. Cu acest prilej au fost distribuite materiale
informative şi afişe de promovare cu titlul “Nu lăsa alcoolul să
conducă în locul tău”.
IV. Reţeaua interinstituţională antidrog s-a constituit ca un
grup de presiune pozitivă pe langă factorii de decizie la nivel
local care acţionează împotriva consumului de droguri. Au fost
organizate acţiuni de informare a elevilor din 10 şcoli în privinţa
riscului consumului de alcool, prin intermediul piesei de teatru
“A noua treaptă”. Au fost organizate şi campanii de informare
cu ocazia “Zilei mondiale fără tutun” - 31 mai - şi a “Zilei
internaţionale împotriva traficului şi consumului ilicit de
droguri” - 26 iunie.
“Copiii singuri acasă - o problemă care ne priveşte pe
toţi”. Proiectul a avut ca obiectiv informarea şi conştientizarea
populaţiei cu privire la problema copiilor ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate. S-a organizat o campanie stradală
în municipiul Piatra-Neamt susţinută de 10 voluntari ai filialei,
ocazie cu care au fost distribuite trecătorilor pliante tematice.
Campania informativă s-a desfăşurat şi în şcolile generale nr. 5,
10 şi 28 în cadrul orelor de diriginţie de la clasele a VII-a şi a
VIII-a, participând aproximativ 120 copii.
“O comunitate informată, o comunitate implicată” pentru combaterea discriminării persoanelor infectate
HIV/SIDA. Activitatea de informare s-a desfăşurat în 5 şcoli din
mediul rural şi 2 din mediul urban, participând peste 170 de
copii.
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FILIALA HUNEDOARA
Pe parcursul anului 2008, serviciile educaţionale şi sociale
oferite de Centrul de zi s-au adresat unui număr de 150 copii şi
65 de familii fiind oferite următoarele servicii:
Consiliere şi servicii sociale – 65 familii.
Activităţile educative desfăşurate în cadrul centrului au vizat
pregătirea suplimentară la materiile de bază în vederea prevenirii abandonului şcolar şi participarea la activităţi educative.
Suport material: materiale de igienă pentru familii; pachete
de alimente cu ocazia sărbătorilor; pachete cu dulciuri pentru
copii; îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii şi părinţi.
Consiliere psihologică: copiii au participat la şedinţe de
orientare şcolară şi profesională lunară, evaluare şi consiliere
psihologică în funcţie de nevoi; părinţii au participat la şedinţe
de consiliere solicitând sprijinul psihologului pentru găsirea
unor modalităţi de abordare a unor situaţii comportamentale
manifestate de către copii.
Activităţi recreative şi de socializare: zilnic, după finalizarea
temelor şcolare, s-au organizat activităţi recreative pentru copii,
precum: colaje; cântec cu mişcare; jocuri: şah, rummy, table,
monopoly, fotbal, baseball, tenis; excursii, tabere, vizite la
instituţii, vizionare spectacole de teatru, vizionare filme educative etc.
Tabăra de vară 2008 - ediţia a VII-a
Tabăra de vară a demarat în prima săptămână la Lunca Florii,
urmată de activităţile recreative, organizate într-un program
săptămânal cuprinzând câte două cursuri pe zi: colaje, imagini
cu materiale, cursa cangurilor, curs de igienă, cursa cu obstacole, graniţa elveţiană, barca naufragiaţilor, “ghici cine a
plecat”, sport etc.
4 - 9 august – Tabăra “Viaţa la Straja”. 10 copii cu vârsta peste
12 ani au participat la activităţi pentru creşterea încrederii în
forţele proprii, întărirea capacităţii de a lucra în echipă.
11 – 15 august – drumeţii (Maleia).
19 – 20 august – excursie la Rusu. 30 de copii, clasele I-IV,
au petrecut două zile frumoase la o cabană de la poalele Parângului, având ocazia să admire minunatul peisaj de munte.
28 august – 4 septembrie – Tabără la Marea Neagră. 20 de
copii au participat la tabăra de o săptămână pe litoralul româ-
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nesc în staţiunea Eforie Sud, Centrul de Agrement “New
Paradise”.
FILIALA VASLUI
Proiectul „Prevenirea HIV/SIDA în rândul copiilor din
instituţii” s-a desfăşurat la Centrul de Plasament „Elena
Farago” din Bârlad. Acest proiect a vizat activităţi de prevenire,
activităţi educative, culturale, de timp liber şi de integrare
socială cu cei 17 copii (din care 5 seropozitivi) din centrul de
plasament. La acţiuni au participat peste 100 de voluntari din
unităţile şcolare ale judeţului Vaslui în care s-au desfăşurat activităţi culturale, campanii de educaţie şi acţiuni de
caritate.
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vaslui, Direcţia Judeţeană de Tineret, Casa Corpului
Didactic Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Centrul
de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Vaslui.
Unităţile şcolare care s-au implicat cu voluntari sunt Grupul
Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” Vaslui, Şcoala cu clasele
I-VIII Nr. 10 „Mihail Sadoveanu” Vaslui, Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu” Bârlad, Şcoala Nr. 2 Bârlad, Grupul Şcolar
Industrial „Marcel Guguianu” Zorleni, Şcoala cu clasele I-VIII
Muntenii de Sus jud. Vaslui.
“Spune Nu Acum” – curs la care au participat consilieri
educativi şi psihologi din unităţile şcolare din zona Vaslui.
Acţiuni de prevenire a consumului de droguri în rândul
tinerilor s-au organizat în parteneriat cu Centrul de Prevenire
Evaluare şi Consiliere Antidrog Vaslui la Casa Corpului Didactic Vaslui şi în peste 10 unităţi şcolare de învăţământ preuniversitar din judeţul Vaslui.
Programul “Şi noi avem drepturi” a continuat cu organizarea de ore de informare, în parteneriat cu şcolile gimnaziale şi
grădiniţe din Negreşti, Vaslui, Bârlad, unde au participat peste
600 elevi şi 15 cadre didactice
Campania “Violenţa naşte violenţă” a cuprins sesiuni de
informare, mese rotunde, campanii stradale la care au participat
200 elevi, 15 voluntari şi 20 cadre didactice.
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FILIALA MUREŞ
În anul 2008, filiala Mureş a continuat să desfăşoare campaniile şi acţiunile care se derulează an de an. Diferit faţă de evenimentele tradiţionale ale filialei, s-au distins două acţiuni, una de
strângere de fonduri şi alta de recrutare, selectare şi implicare a
cât mai mulţi voluntari.
Ziua de 20 noiembrie a fost marcată printr-un eveniment
special, „Împreună pentru excelenţă”, o seara de gală ce a
avut ca scop strângerea de fonduri pentru copiii cu performanţe
deosebite în domeniul artistic, sportiv, şcolar. Centrul de interes
al serii l-a constituit licitaţia unor obiecte de artă – lucrări de
pictură, gravuri, sculpturi, ceramică – realizate de artişti locali şi
de elevi ai Liceului de Artă din Târgu Mureş. Fiind la prima
ediţie, evenimentul, organizat de Salvaţi Copiii filiala Mureş, a
încercat să responsabilizeze companiile şi persoanele fizice să
sprijine cu fonduri acţiunea, pentru a asigura educaţia copiilor
cu performanţe deosebite. A fost o onoare pentru filiala Mureş
de a reprezenta, în aceea seară specială de gală, destinele unor
copii deosebiţi care au reuşit prin eforturile lor să exceleze în
domeniul lor de performanţă, în pofida dificultăţilor materiale
sau familiale prin care trec.
Evenimentul a fost susţinut de comunitatea de afaceri din
judeţul Mureş. Printre persoanele şi companiile care au susţinut
acest proiect s-au numărat: Clubul Rotary, Hotel Concordia, SC
Three Farm Srl, SC Cala SA, SC Mondo Trade Srl,Anvico SA,
Reea Srl, Zoltania, Compania Aquaserv, SC Conimur Srl, Auto
Top, Sc Valpet SA, SC Maviprod Srl, SC Triplast Srl, Sc Cole Srl,
Herlitz, Sc Euroins SA, Nakita, Mc Trans , Modal Grup, Sc
Original Construct Srl, Sc Cad Soft Srl.
Campania a strâns suma de 4.680 euro adunată anterior
licitaţiei prin sponsorizări şi suma de 3.520 euro în urma licitării
obiectelor de artă, însumând un total de 8.100 de euro. Fondurile
strânse au fost donate celor 11 beneficiari ai campaniei, în sume
egale, dar sub forme diferite în funcţie de nevoile imediate sau
pe termen lung ale copiilor. Contribuţia companiilor şi
persoanelor private a fost definitorie în schimbarea destinului
unor copii deosebiţi. Filiala doreşte să facă din acest eveniment
o tradiţie care să se dezvolte de la an la an.
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Unul dintre obiectivele filialei în 2008 a fost acela de a atrage
cât mai mulţi voluntari activi. Sloganul campaniei a fost “Ţară,
ţară, vrem voluntari!” S-au organizat sesiuni de informare ale
elevilor, profesorilor şi părinţilor, promovând avantajele statutului de voluntar şi ale voluntariatului, ca formă de acţiune şi
implicare socială. Aceste sesiuni au cuprins prezentarea
acţiunilor desfăşurate de Salvaţi Copiii filiala Mureş, pentru a
descrie voluntarilor specificul organizaţiei.
FILIALA DOLJ
Proiectul “Un mediu e-learning pentru educaţia în
domeniul HIV/SIDA” dezvoltă o soluţie integrată pentru
educaţia adulţilor în prevenirea HIV/SIDA (conform ultimelor
statistici disponibile, produse de reţeaua “Euro HIV” susţinută
de UE, în 2005 au fost 23.620 cazuri de infecţie nou diagnosticate numai în Uniunea Europeană). Proiectul are următoarele
obiective:
• să creeze şi experimenteze un mediu interactiv de e-learning
şi o comunitate virtuală de învăţare pentru educaţia privind
HIV/SIDA;
• să dezvolte şi să adapteze o nouă metodologie de predare
pentru educaţia HIV/SIDA bazată pe învăţarea mediată de
internet;
• să creeze, evalueze şi disemineze instrumente şi materiale
pedagogice adaptate pentru cursuri online despre HIV/SIDA
folosind platforma web;
• să dezvolte şi să testeze module de pregătire pentru formatori
în educaţia HIV/SIDA bazată pe metodologia care a fost
elaborată.
Rezultate:
• site web, ce include un mediu integrat de învăţare conţinând
cunoştinţe generale despre HIV/SIDA, o bază de date cu
curricula planificată, metode, instrumente de evaluare.
• platformă de cursuri online.
• module de pregătire şi materiale pentru educatori, profesori şi
personalul instituţiilor pentru educaţia adulţilor;
• CD cu resurse pentru pregătire.
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FILIALA TIMIŞ
În 2008, Filiala Timiş a derulat peste 16 proiecte şi campanii,
având ca beneficiari 400 de copii aflaţi în dificultate (copii
victime ale abuzului, copii exploataţi economic, copii cu boli
rare, copii refugiaţi, copii şi tineri din sistemul public de
protecţie a copilului etc.).
Beneficiari au fost şi 50 de părinţi care au participat la întâlnirile din cadrul proiectului “Cu părinţii la şcoală”, dintre
aceştia 12 aflându-se în regim de detenţie în Penitenciarul
Timişoara. Prin aceste întâlniri s-a urmărit îmbunătăţirea
comunicării părinte – copil în momentul ieşirii din detenţie.
Pe lângă proiectele derulate încă din anii trecuţi, în acest an
Filiala Timiş a început implementarea unor noi proiecte:
“Ajută-i să ia startul” - proiect cu finanţare PHARE 2006,
care îşi propune să sprijine 60 de tineri care se pregătesc să
părăsească sistemul de protecţie a copilului, prin facilitarea
accesului acestora pe piaţa muncii.
„O şansă pentru fiecare tânăr” – proiect cu finanţare
ANSIT, adresat tinerilor din mediul rural (5 sate din judeţul
Timiş) în vederea consilierii pentru găsirea unui loc de muncă.
„Prevenirea consumului de droguri”- proiect finanţat de
Primăria Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş, având ca scop
prevenirea consumului de droguri în rândul elevilor.
„Voluntari pentru boli rare” – având ca scop promovarea
ideii de voluntariat şi creşterea numărului de voluntari implicaţi
si instruiţi în lucrul cu copiii cu dizabilităţi produse de boli
genetice rare. Astfel, un număr de 30 de voluntari ai filialei
Timiş şi Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”
Timişoara au fost instruiţi.
„Împreună pentru oameni rari”- proiect finanţat de
Primăria Municipiului Timişoara având ca scop îmbunătăţirea
calităţii vieţii a 50 de copii afectaţi de boli rare prin consilierea,
informarea, susţinerea părinţilor acestor copii.
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia
Copilului Timiş, Agenţia de Monitorizare a Presei Bucureşti,
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, Inspecto-ratul de Poliţie
Timiş, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului
Timişoara- Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei,
Asociaţia Prader Willi Romania, Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane Timiş.
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FILIALA SUCEAVA
Centrul de resurse pentru părinţi şi copii
Beneficiari: 250 copii din cadrul Şcolii “Miron Costin”
Au fost derulate următoarele activităţi :
Crearea unui dialog între părinţi si copii, identificarea
aşteptărilor şi cerinţelor părinţilor referitoare la comportamentul
copiilor, precum şi exprimarea nevoilor copiilor. S-au organizat
şedinţe cu părinţii şi copiii, iar discuţiile au fost coordonate de
personalul Centrului.
“Şcoala şi familia - o relaţie periclitată?” S-a urmărit implicarea activă a părinţilor în procesul educational, precum şi
identificarea posibilităţilor de colaborare între şcoala şi familie
pentru a preveni un comportament antisocial.
“Ce faci în timpul liber?” Iniţierea unor dezbateri cu privire
la modalităţile reale de organizare a timpului liber.
“Să visăm pe internet !” S-a urmărit atenţionarea copiilor cu
privire la riscurile utilizării excesive a internetului, precum şi
identificarea posibilităţilor de a folosi internetul pentru rezolvarea sarcinilor şcolare.
Bunele maniere – un domeniu aproape uitat: a urmărit
reactualizarea unui comportament civilizat şi politicos,
importanţa unui astfel de comportament în comunicare.
“Prietenia” - a vizat necesitatea creării unui univers social
pentru copii, dar şi atenţionarea acestora cu privire la un anturaj
nepotrivit.
“Cunoaşte-te pe tine însuţi”: discuţii în rândul elevilor cu
privire la propria persoană, cum se raportează elevii faţă de
ceilalţi, o mai bună cunoaştere a noţiunilor de temperament,
caracter, predispoziţii genetice, aptitudini.
Educaţie pentru şi despre sănătate. S-au abordat teme
privind consumul de droguri, felul în care acestea afectează
sănătatea şi dezvoltarea individului, modalităţile în care
adolescenţii pot evita consumul de stupefiante.
Violenţa fizică şi verbală - depistarea cauzelor acestui
fenomen, identificarea consecinţelor unui astfel de comportament din perspectiva persoanei agresate.
“Ce ne face diferiţi? Chiar suntem diferiţi?” Au fost aduse
în discuţie situaţiile în care persoanele aparţinând unor grupuri
minoritare sunt discriminate şi cauzele unor astfel de atitudini
discriminatorii.
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Acces la educaţie de calitate
Conform Raportului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind Starea învăţământului din România în 2008, în perioada 2000-2008 rata abandonului şcolar a crescut de trei ori pentru clasele I-VIII - de la
0,6% în anul şcolar 2000-2001 la 2,0% în 2007-2008, de aproape trei ori pentru învăţământul primar - de la
0,6% la 1,7% şi de patru ori pentru învăţământul gimnazial - de la 0,6% la 2,3%. Pe de altă parte, există un

Exploatarea prin muncă a copiilor reprezintă, în acelaşi timp, un factor determinant pentru participarea
redusă a copiilor la sistemul de educaţie - pe lângă alţi factori cu care se corelează, dar şi o consecinţă a
acesteia. Astfel, implicarea copiilor în forme grave de muncă determină abandonul şcolar sau rezultate
şcolare slabe şi absenteism ridicat, iar, pe de altă parte, neparticiparea şcolară creează premisele pentru
implicarea copiilor în muncă.
SERVICII SOCIALE ŞI EDUCAŢIONALE PENTRU COPIII
EXPLOATAŢI ECONOMIC – CENTRE EDUCAŢIONALE

Programul urmăreşte acordarea de sprijin direct copiilor
exploataţi prin muncă sau în risc de exploatare şi familiilor
acestora, dezvoltarea capacităţii instituţiilor partenere de a
derula programe destinate prevenirii şi combaterii exploatării
prin muncă a copiilor şi sensibilizarea specialiştilor şi a opiniei
publice cu privire la cauzele şi consecinţele fenomenului.
Activităţile directe cu copiii se derulează prin intermediul
centrelor educaţionale dezvoltate de Salvaţi Copiii în parteneriat
cu şcoli generale şi DGASPC-uri. În 2008 au fost continuate
programele educaţionale şi sociale adresate copiilor exploataţi
economic şi părinţilor lor prin intermediul centrelor
educaţionale dezvoltate în oraşele Bucureşti (2 centre), Iaşi,
Reşiţa, Timişoara, Târgovişte, Petrila, Cluj-Napoca. Au fost
susţinute financiar şi monitorizate centrele educaţionale transferate DGASPC-urilor din Bucureşti – sector 6, Bistriţa, Dolj,
Mureş şi Vrancea şi au fost deschise alte două centre. Centrul
Educaţional Constanţa, în parteneriat cu Şcoala nr. 31
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Constanţa, este axat atât pe programe de reintegrare şcolară, cât
şi de prevenire a abandonului şcolar. De asemenea, Salvaţi
Copiii susţine un nou centru destinat prevenirii abandonului
şcolar, dezvoltat în parteneriat cu Asociaţia "Dăruind vei
dobândi şi tu" în Topoloveni (judeţul Argeş).
În luna aprilie, cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a
Muncii – Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii
Copiilor (ILO-IPEC), Salvaţi Copiii a demarat proiectul "Servicii educaţionale şi alte servicii de sprijin pentru copiii care
muncesc pe stradă/copii la risc de a munci pe stradă în
Bucureşti, Constanţa şi Iaşi”. Proiectul este implementat în
colaborare cu Unitatea Specializată în Munca Copilului
(USMC) din cadrul ANPDC şi direcţiile generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din cele trei zone, şcoli şi ONG-uri.
SPRIJIN DIRECT ACORDAT COPIILOR ŞI FAMILIILOR

În anul 2008, serviciile sociale şi educaţionale s-au adresat
unui număr de 2043 copii şi părinţilor lor:
•
1575 copii şi părinţii lor au beneficiat de programe
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Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ONG-urilor şi şcolilor
partenere au fost instruiţi în 2008 cu privire la exploatarea prin
muncă a copiilor şi serviciile necesare în scopul reabilitării şi
reintegrării sociale şi şcolare a acestora.
În vederea integrării problematicii muncii copiilor în Standardele Minime Obligatorii pentru Centrele de Informare şi Coordonare pentru Copiii Străzii, a fost realizată o întâlnire
consultativă cu reprezentanţii centrelor din Bucureşti,
Constanţa, Timişoara, Iaşi şi Cluj şi reprezentanţii Unităţii
Specializate pentru Munca Copilului. Întâlnirea a avut ca rezultat un set de propuneri pentru modificarea standardelor minime
necesare pentru aceste centre.
CERCETARE

În 2008 a fost realizată o evaluare privind situaţia copiilor
străzii în Bucureşti, Constanţa şi Braşov care a urmărit atât
estimarea numărului de copii şi tineri aflaţi pe stradă, cât şi
evidenţierea principalelor caracteristici ale grupului ţintă. Au
fost intervievaţi peste 740 de copii.
Rezultatele finale ale evaluării vor fi prezentate, în cadrul
unui raport, în prima parte a anului 2009. Pe baza acestora se va
urmări crearea de servicii noi destinate copiilor care muncesc
sau trăiesc pe stradă, precum şi diversificarea metodologică a
activităţilor derulate în centrele existente.
INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE

educaţionale şi servicii de asistenţă socială în cele 15 centre
educaţionale din oraşele Bucureşti, Constanţa, Cluj, Tîrgovişte,
Iaşi, Reşiţa, Timişoara, Topoloveni, Craiova, Bistriţa, Focşani,
Târgu Mureş. În funcţie de nevoile identificate, copiii au participat la programe de integrare/reintegrare şcolară, de prevenire a
abandonului şcolar, de educaţie preşcolară şi au beneficiat de
servicii sociale, psihologice, juridice şi medicale.
• Pentru 445 copii din 15 şcoli partenere din mediul rural şi
urban din Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Iaşi, Timiş şi Mureş,
a fost oferit suport în programe de reintegrare şcolară şi prevenire a abandonului şcolar;
• 23 de copii şi tineri au fost selectaţi şi instruiţi pentru a deveni
peer-educators. Aceştia au participat la activităţi de informare
cu privire la munca copilului, precum şi la activităţi de sprijinire
a copiilor în procesul de recuperare şcolară.
• Periodic au fost organizate întâlniri cu părinţii copiilor, în care
temele principale de discuţie au fost legate de importanţa
educaţiei şi de progresele şcolare făcute de copii.
• Copiii au participat la activităţi recreative şi de socializare:
tabere, excursii (Vânătorul, Căprioara –jud. Dâmboviţa),
concursuri sportive, vizite la muzee, vizionări de spectacole.
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIILOR
PARTENERE

43 de profesionişti din cadrul Direcţiilor Generale de
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Pentru al treilea an consecutiv, în parteneriat cu Biroul
Internaţional al Muncii – Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copiilor (ILO-IPEC) a fost derulată campania
“Implică-te în combaterea cerşetoriei”. Campania a debutat
pe 12 iunie (Ziua Internaţională împotriva Exploatării Copiilor
prin Muncă) şi a continuat până la finalul lunii iulie, având ca
scop oferirea de informaţii privind cauzele reale şi consecinţele
sociale şi legale ale exploatării copiilor prin cerşit, precum şi
lansarea unui apel către cetăţeni pentru o implicare activă în
protecţia copiilor exploataţi. 155 de persoane (asistenţi sociali ai
organizaţiei şi ai DGASPC-urilor partenere, voluntari şi copii
integraţi în programe educative) au distribuit pliante şi au
contactat 9.000 de persoane în Bucureşti, Constanţa şi Iaşi.
FINANŢATORI

Festivalul Brazilor de Crăciun, ILO-IPEC, Hipermarketul
Cora – Campania „Luna inimilor deschise”, Salvaţi Copiii
Finlanda.
MATERIALE

12 000 de pliante şi 500 postere “Implică-te în combaterea
cerşetoriei”, 6 buletine electronice ale Centrelor Educaţionale
transmise susţinătorilor programului.
PARTENERI

DGASPC sectoarele 1, 3, 4, 5 şi 6 Bucureşti, DGASPC Dolj,
Mureş, Bistriţa-Năsăud, Vrancea, Dâmboviţa şi Iaşi, Direcţia
Generală de Poliţie Bucureşti, Direcţia de Asistenţă Socială
Bucureşti, Şcolile 1 şi 71 din Bucureşti, Şcoala 3 Iaşi, Şcoala 10
Reşiţa, Şcolile 11 şi 15 din Timişoara, Şcoala 3 Târgovişte,
Şcoala “Nicolae Iorga” Cluj-Napoca, Şcoala 5 Petrila, Fundaţia
Parada, ARAS, SOS Satele Copiilor România, Inspectorate
Şcolare Judeţene, unităţi medicale.
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SERVICII EDUCAŢIONALE ŞI ALTE SERVICII DE SPRIJIN
PENTRU COPIII CARE MUNCESC PE STRADĂ/COPII LA
RISC DE A MUNCI PE STRADĂ ÎN BUCUREŞTI,
CONSTANTA ŞI IAŞI

Programul se desfăşoară cu sprijinul financiar al ILO- IPEC
şi are ca obiectiv retragerea din muncă a copiilor care muncesc
pe stradă şi prevenirea implicării copiilor în munca pe stradă
prin oferirea de sprijin direct şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor
oferite furnizate în Bucureşti, Constanţa şi Iaşi.
Rezultate:
• 367 de copii cuprinşi în programele centrelor educaţionale din
Bucureşti, Constanţa şi Iaşi au beneficiat de servicii în vederea
prevenirii (180 de copii) şi retragerii din muncă pe stradă (187
copii).
• au fost identificaţi şi formaţi 23 de peer-educators care au
derulat activităţi împreună cu copiii asistaţi;
• 46 de specialişti au fost formaţi pentru a oferi servicii de
calitate copiilor exploataţi prin muncă.
PRIMII PAŞI – EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ PENTRU COPIII
DIN CATEGORII DEFAVORIZATE

Pentru a veni în sprijinul copiilor din categorii defavorizate,
cu prioritate romi, Salvaţi Copiii a derulat proiectul „Primii
paşi”, asigurând accesul la pregătire pentru şcoală al copiilor
care nu au frecventat grădiniţa. Educaţia preşcolară facilitează
copiilor integrarea şcolară, înţelegerea şi respectarea cerinţelor
specifice şcolii şi contribuie la o adaptare corespunzătoare în
viaţa comunităţii. Astfel, peste 150 de copii au fost pentru prima
oară la grădiniţă!
În luna august copii din Merişu, Româneşti şi Târgovişte (jud.
Dâmboviţa), Valea Mare (jud. Vaslui), Tecuci (jud. Galaţi) şi
Mangalia (jud. Constanţa) au păşit pentru prima dată într-o
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grădiniţă, prin contribuţia susţinătorilor Festivalului Brazilor de
Crăciun. Copiii au acumulat multe cunoştinţe care să-i ajute la
şcoală: educarea şi îmbogăţirea limbajului, primele noţiuni de
scriere şi aritmetică, cunoaşterea mediului înconjurător, respectul datorat colegilor şi educatoarei.
Salvaţi Copiii a continuat să sprijine şi anul acesta grădiniţe
unde mulţi copii au nevoie de rechizite şi materiale didactice pe
care nu le pot asigura familiile. Peste 100 copii de la grădiniţele
din Mangalia, Valea Bădenilor (Argeş), Plenita (Dolj) şi Valea
Călugărească (Prahova) au beneficiat de acest sprijin.

ALTER EGO
Anul 2008 – Anul European al Dialogului Intercultural –
a constituit prilejul pentru Comisia Europeană de a lansa
concursul “Alter Ego” pentru tinerii cu vârste între 14-18 ani
din ţările Uniunii Europene. Scopul activităţii a fost
cunoaşterea/ recunoaşterea şi acceptarea diversităţii culturale.
Deşi coordonat de Reţeaua Europeană a Institutelor
Culturale din Europa (EUNIC), în România, Salvaţi Copiii a
fost solicitată să se ocupe de acest proiect.
Un număr de 25 lucrări au fost postate de adolescenţii din
România pe site-ul proiectului. Votul publicului a desemnat
câştigătoare două eleve: Theodora Drăgan de la Liceul German
din Bucureşti şi Luisa Balaban din Giurgiu, elevă la Liceul de
Artă „Nicolae Tonitza”. Premiul acestora a constat în participarea, pe durata a 5 zile în luna noiembrie, la un workshop în
Danemarca unde s-au întâlnit şi au lucrat alături de artişti
renumiţi din Europa, împreună cu ceilalţi câştigători din cele 22
de ţări participante.
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Integrarea copiilor refugiaţi şi separaţi în
societatea românească
Mahide e studentă în anul III la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu" din Bucureşti
şi ţine cu dinţii de şansa oferită, aceea de a învăţa. Nu uită că alte tinere kurde de vârsta ei nu pot face ce
face ea şi nu-şi permite să neglijeze niciun moment îndatoririle de student.” Mahide s-a refugiat din Turcia,
împreună cu familia, acum 10 ani. Tânăra kurdă e o excepţie în lumea ei. A fost lăsată să înveţe – „la noi,
Ca să uite, atunci când a venit în România, cu mama, tata şi cei doi fraţi, s-a apucat de învăţat. „Nu m-am
dedicat decât şcolii. Şcoală, şcoală şi iar şcoală, asta m-a interesat". Organizaţia „Salvaţi Copiii" le-a fost de
mare ajutor în anii aceia de început, asigurând celor trei copii ai familiei refugiate rechizitele necesare la
articol de Tone Florentina).
Organizaţia Salvaţi Copiii România s-a implicat direct, în
parteneriat cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru
Refugiaţi, în protecţia copiilor solicitanţi de azil şi refugiaţi din
România. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă
susţinerea din punct de vedere social şi educativ a copiilor care
vin din ţări în care se află în pericol şi au obţinut o formă de
protecţie în România.
ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE ŞI INTEGRARE SOCIALĂ

În cadrul acestui proiect în anul 2008 au fost asistaţi 55 de
copii solicitanţi de azil sau având statut de refugiat şi 12 familii.
Organizaţia Salvaţi Copiii s-a implicat direct prin:
• plata alocaţiei zilnice de hrană pentru copiii refugiaţi de vârstă
preşcolară care au frecventat grădiniţa sau creşa (3 copii);
• asigurarea pregătirii suplimentare pentru a recupera materia
necesară integrării în sistemul naţional de învăţământ – 35 de
copii;
• 15 copii au primit ajutor suplimentar în efectuarea temelor;
• asigurarea rechizitelor pentru copiii integraţi în sistemul
naţional de învăţământ;
• consiliere socială pentru copii şi pentru familiile acestora;
• programe recreative – vizite la teatru, muzeu, tabere
(Căprioara şi Vânătorul, jud. Dâmboviţa), ieşiri în oraş cu
diferite ocazii (Ziua Mediului, Ziua Refugiatului, Carnavalul
copiilor etc.);
• susţinerea talentelor copiilor prin asigurarea accesului la
cursuri de dans – 5 copii; implicarea copiilor în diverse concursuri şi expoziţii (Cupa Pygmalion – concurs de dans, NoctiMuz
– Noaptea muzeelor, expoziţie de desene şi fotografii cu ocazia
Zilei Internaţionale împotriva Discriminării Rasiale, la Biblioteca Metropolitană).

„Copilărie fără Război", “Săptămâna voluntarului”, Ziua
Mediului, Ziua Refugiatului, Carnavalul Copiilor.
PARTENERI

Oficiul Român pentru Emigrări, Înaltul Comisariat al
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi – Reprezentanţa în România,
Ministerul Internelor şi al Reformei Administrative, Consiliul
Naţional Român pentru Refugiaţi, Forumul Român pentru
Refugiaţi şi Imigranţi, Organizaţia Femeilor Refugiate din
România.

CAMPANII DE PROMOVARE A DREPTURILOR COPIILOR
REFUGIAŢI

A fost realizată o campanie de promovare a drepturilor
copiilor refugiaţi cu ocazia Zilei Internaţionale împotriva
Discriminării Rasiale în perioada 17-21 martie. În această
campanie, intitulată “Sufletul nu are culoare”, au fost implicaţi
aproximativ 30 de voluntari şi 3000 de elevi din 13 şcoli şi licee.
De asemenea, voluntarii organizaţiei şi copiii refugiaţi s-au
implicat în diverse evenimente precum: concursul de desen
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Asistenţa copiilor solicitanţi de azil din centrele
regionale de cazare şi proceduri ale Oficiului
Român pentru Emigrări
Copiii solicitanţi de azil, fie însoţiţi de familie, fie neînsoţiţi,
reprezintă o categorie cu un grad mare de vulnerabilitate, iar
mediile diferite din care provin şi experienţele prin care au
trecut constituie fie resurse individuale, fie probleme. Oferirea
de servicii de consiliere socială şi a unui program educativ
consistent este absolut necesară pentru integrarea cu succes a
copiilor în noua societate în care au venit.
Din punct de vedere instituţional, autoritatea centrală
responsabilă de gestionarea problematicii imigraţiei, azilului şi
integrării străinilor este Oficiul Român pentru Imigrări (ORI)
din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
Ca urmare a procesului de descentralizare au fost înfiinţate 5
centre cu competenţe pe linia soluţionării cererilor de azil:
Bucureşti, Galaţi, Radăuţi (Suceava), Şomcuta Mare
(Maramureş) şi Timişoara (Timiş).
În cele 5 centre au fost organizate activităţi educaţionale
pentru solicitanţii de azil şi străinii cu o formă de protecţie
cazaţi, din luna octombrie până la sfârşitul lunii decembrie a
anului 2008, prin intermediul proiectului “Asistenţa copiilor
solicitanţi de azil din centrele de cazare şi proceduri ale
Oficiului Român pentru Imigrări” (Programul anual 2007
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aferent Fondului European pentru Refugiaţi). Proiectul a constat
în dezvoltarea şi implementarea de servicii de consiliere socială,
activităţi educative şi recreative, dotarea centrelor cu echipamente, mobilier şi materiale specifice acestor activităţi, precum
şi elaborarea unei broşuri informative.
Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost copiii solicitanţi de
azil, precum şi părinţii acestora. În cadrul proiectului au fost
asistaţi 30 de solicitanţi de azil, dintre care 25 au fost minori
solicitanţi de azil (5 însoţiţi şi 20 neînsoţiţi) şi trei familii care au
beneficiat de servicii de consiliere. Au fost create cinci echipe de
specialişti la nivel regional, competente în asistenţa copiilor
solicitanţi de azil. Echipele au fost formate din profesor
/educator şi un consilier social, angajaţi ai Organizaţiei Salvaţi
Copiii. Centrele au fost dotate cu echipamentele şi materialele
necesare dezvoltării activităţilor educative şi recreative şi a fost
realizată o broşură informativă, tradusă în limbile engleză şi
franceză, care cuprinde informaţii utile legate de drepturile
copiilor solicitanţi de azil. Tot în cadrul acestui proiect, în perioada 24-28 noiembrie, a fost realizată o tabără
educativ-recreativă.
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Promovarea siguranţei copiilor pe Internet
În România, sunt 12 milioane de utilizatori de Internet, din care 5 milioane au o conexiune proprie
permanentă la Internet, ţara noastră plasându-se pe locul 10 în Europa. Avantajele Internetului si a accesuutilizatori, calculatorul şi telefonul mobil integrându-se deplin în viaţa lor cotidiană. Gradul de cunoaştere a
riscurilor rămâne însă la un nivel foarte scăzut. Dezbaterile cu copiii, părinţii şi profesorii realizate în 2008 au
relevat vulnerabilitatea copiilor între 6 şi 13 ani în faţa pericolelor, în lipsa unei informări corecte, .
SAFER INTERNET PLUS

Safer Internet Plus este un program sprijinit de Comisia
Europeană, care cuprinde centre naţionale active în toate ţările
Uniunii Europene, având ca obiectiv comun promovarea
utilizării în condiţii de mai mare siguranţă a Internet-ului şi a
noilor tehnologii online de către copii.
Organizaţia Salvaţi Copii România a participat la programul
de finanţare al Comisiei Europene şi a câştigat licitaţia de
proiect, asumându-şi din septembrie 2008 rolul de Coordonator naţional al Programului Sigur.Info, în parteneriat cu
Positive Media şi Centrul FOCUS.
OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Promovarea siguranţei copiilor pe Internet prin:
1. organizarea de activităţi de conştientizare şi informare
asupra pericolelor din mediul virtual. Proiectul îşi propune să
ofere profesorilor, părinţilor şi copiilor cunoştinţe şi instrumente
pentru protecţia în acest nou mediu tehnologic.
2. combaterea conţinutului ilegal şi dăunător al unor
site-uri (pornografie, rasism, xenofobie, consum de droguri
etc.), şi încurajarea utilizării responsabile a Internet-ului şi a
noilor tehnologii de comunicare.
În vederea derulării activităţilor de informare în şcoli, atât
pentru copii, cât şi pentru cadre didactice şi părinţi, au fost
încheiate 42 de acorduri cu şcolile şi liceele din Bucureşti si ţară.
Au fost organizate 6 focus-grupuri în Iaşi, Bucureşti şi
Timişoara cu copii de diferite vârste. Au fost abordate teme cum
ar fi: utilizarea calculatorului, a Internetului şi a telefonului
mobil, avantaje şi riscuri. Participanţii au fost consultaţi cu
privire la forma şi conţinutul portal-ului www.sigur.info şi asupra
activităţilor educaţionale ce pot fi desfăşurate la nivelul şcolii.
În decembrie, a fost demarată campania naţională de informare în 4.000 de şcoli şi licee, în vederea participării copiilor la
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cele trei concursuri organizate cu ocazia Zilei Siguranţei Copiilor pe Internet (10 februarie 2009): două concursuri europene
(„Cine ştie, câştigă” şi “Data Protection Day”) şi concursul
naţional „Familia mea Internaută”. Pentru susţinerea
campaniei, au fost finalizate spotul TV, afişul de campanie şi
cele patru broşuri destinate copiilor, adolescenţilor, părinţilor şi
profesorilor.
PARTENERI: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Inspectoratul General al Poliţiei, ANPDC, ANITP, Asociaţia Naţională
a Internet Service Providerilor din România, Universitatea
Bucureşti, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii, Microsoft
România, Orange, Vodafone, Cosmote, UPC România, Amplusnet, Livigent, Fundaţia Nadia Comăneci, ECDL România,
Y&R.
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Sprijin pentru copiii şi familiile afectate de inundaţii
24 iulie 2008 - situaţie de urgenţă în Moldova. Cinci persoane au murit, două au fost date dispărute şi
13.000 de oameni au fost evacuaţi (dintre aceştia, 4.700 erau copii între 0 si 16 ani) în judeţele din nordul
României. Ploile de lungă durată au afectat 174 de localităţi din 7 judeţe. Situaţia pe râurile Siret şi Prut (la
de hectare de teren agricol din şapte judeţe: Suceava, Iaşi, Botoşani, Neamţ, Satu-Mare, Maramureş şi Sălaj.
Personalul şi voluntarii din filialele Salvaţi Copiii din Suceava
şi Iaşi s-au implicat imediat cu sprijinul şi suportul oferit prin
Secretariatul General al organizaţiei. Aceştia au evaluat situaţia
din teren, au livrat ajutorul de urgenţă pentru copiii şi familiile
acestora, au realizat planificarea acordării suportului sociomedical şi educaţional. De asemenea, s-a realizat planificarea
intervenţiei suportului psihologic.
În paralel, a fost dezvoltată cooperarea şi coordonarea cu alte
instituţii implicate. Secretariatul General a contactat
organizaţiile Save the Children din Norvegia şi Suedia, trustul
Realitatea TV, compania Y&R. Echipa din Suceava a lucrat în
cooperare cu Prefectura Judeţeană, cu alte 5 organizaţii neguvernamentale şi media. Echipa din Iaşi a dezvoltat colaborarea cu
Inspectoratul Şcolar, Primăria, Poliţia, Serviciul de Invervenţii
în Situaţii de Urgenţă, companii, media.
După evaluarea realizată în teren de echipele locale, Salvaţi
Copiii a început livrarea apei potabile (10.000 l), lapte praf

(200kg), pâine (1.500 buc), conserve de carne (470 buc), haine,
jucării şi alte produse în judeţul Suceava (localităţile Tibeni,
Vicovu de Jos, Brodina, Marginea) şi în judeţul Iaşi (localităţile
Răchiteni, Lespezi, A. I. Cuza). 1230 de copii au primit ajutor în
alimente. În judeţul Iaşi a fost asigurat ajutorul de urgenţă pentru
308 copii: Răchiteni (137), Heci (60), Săuceşti-Bacău (53) şi
Rădăuţi Prut (58). Între 26 iulie - 14 septembrie au fost efectuate
evaluări psiho-emoţionale individuale de către zece specialişti
pentru 1183 copii şi 165 membri de familie din judeţele Suceava
şi Iaşi.
TABERE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE

Pe durata verii 2008, au fost organizate 6 tabere (Moeciu,
Iaşi, Neptun, Sinaia, Parcul Natural Lunca Mureşului – jud.
Arad, Muncel – jud. Iaşi) pentru 176 de copii care provin din
judeţul Suceava (Tibeni, Rădăuţi), judeţul Bacău (Săuceşti) şi
judeţul Iaşi (Răchiteni, Heci). În toate taberele, voluntarii
Salvaţi Copiii din Suceava, Iaşi şi Timiş au organizat programe
atractive variate pentru copii. Copiii au primit îmbrăcăminte,
încălţăminte, lenjerie, obiecte igienico-sanitare, jucării.
UNICEF a sprijinit financiar aceste acţiuni.
237 de copii (2-14 ani) din judeţele Suceava şi Iaşi (Frătăuţii
Vechi, Ţibeni, Brodina, Falcău, Demacusa, Heci, Rădăuţi) au
beneficiat de programe educaţionale zilnice, susţinute de 11
voluntari şi 10 cadre didactice (4ore/zi) între 20 august şi 15
septembrie. Toţi aceşti copii şi familiile lor au fost în mod sever
afectaţi de inundaţii. Ei au participat la activităţi educaţionale,
având asigurată şi o masă zilnic, având posibilitatea să înveţe
lucruri noi şi să se joace. Implicarea copiilor într-un program
zilnic a fost de ajutor părinţilor care s-au putut ocupa de reconstruirea caselor, ştiindu-şi copiii în grija specialiştilor şi voluntarilor Salvaţi Copiii.
Salvaţi Copiii a decis să ajute cu material didactic şi mobilier
şcoala din Rădăuţi Prut (185 de copii) şi gradiniţa şi şcoala din Sadau
(87 de copii). Pentru cei mai afectaţi de inundaţii (76 de copii) au
fost cumpărate uniforme şcolare. Pentru 356 de copii: 196
(Brodina, Falcău), 45 (Demacusa), 26 (Rădăuţi), 39 (Dorneşti),
50 (Frătăuţii Vechi) au fost cumpărate rechizite şcolare, haine,
uniforme şcolare, încălţăminte pentru a putea merge la şcoală.
PARTENERI

Suceava – Prefectura Suceava, Monitorul de Suceava, 5 ONGuri locale, Radio Top 91, Plus TV, ANITP Suceava
Iaşi – Inspectoratul Şcolar Judeţean, Poliţia, Jandarmeria Iaşi,
Primăria Iaşi, Prefectura Iaşi, Mall Moldova, Carrefour, Radio
Iaşi, Antena 1, Radio ONG, TeleM, Ziarul de Iaşi, Flacăra
Iaşului, Iaşi Plus, Clubul Politehnica Iaşi, Liceul „D. Mangeron”
- Iaşi
Secretariatul General: Salvaţi Copiii Norvegia, SC UK, Realitatea TV, BRD-GSG, Y&R, SRR, RAPPS, UNICEF, Romsilva.
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Festivalul Brazilor de Crăciun
Festivalul Brazilor de Crăciun a avut loc pe data de 4
decembrie şi a strâns 369.635 euro pentru copiii din programele
Salvaţi Copiii. Din Comitetul de Organizare au făcut parte
Amalia Năstase, Andi Moisescu, Andreea Raicu, Bianca
Dordea (Director Comunicare BRD - Groupe Société Générale), Corina Bârlădeanu (Manager 2activePR), Dan Moraru
(BBDO România), Gabriela Terchilă (Managing Director
Proximity), Ileana Badiu (Managing Partner Wunderman),
Liviu Sfrija (Preşedinte Henkel România), Mihaela
Rădulescu, Tereza Munteanu (Managing Partner Wunderman).
Brazii au fost oferiţi de: Laura Vărgălui, Kinga Varga &
Carla Szabo, Rita Mureşan, Wilhelmina Arz, Irina Marinescu, Lena Criveanu, Alexandru Ghilduş şi Mihnea
Ghilduş, Carmen Secăreanu, Togo Design, Victoria 46, Ioan
Nemţoi, Mihaela Glăvan & Hatice Soysev Kolat, Oxette,
Missoni, Răzvan Ciobanu, Stephan Pelger, Venera Arapu.
Voluntarii şi copiii din programele Salvaţi Copiii au creat
propriul brăduţ.
Ca în fiecare an, banii strânşi în cadrul Galei vor fi folosiţi
pentru proiectele derulate de Salvaţi Copiii România în 2009
pentru reintegrarea socială şi şcolară a copiilor nevoiţi să
muncească. Gazdele serii au fost Andi Moisescu, Andreea Raicu
şi Lucian Mândruţă, care au condus licitaţia alături de
personalităţile care au prezentat fiecare brăduţ, printre care s-au
numărat: Malvina Cervenschi, Rebeca şi Gloria Mureşan,
Amalia Năstase, Dan Moraru, Corina Bârlădeanu.

Campania CORA -“Luna inimilor deschise”
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Sponsorii ediţiei 2008 a Festivalului Brazilor de Crăciun
numără nume precum: BCR-Erste, Henkel – Ceresit, Class
Living, Ramada Bucharest North, Elan Schwartzenberg
(susţinători Salvaţi Copiii); Alcatel-Lucent, Avantgarde
Group, Exim Bank România, Monolit Development, Transport Trade Services sponsori principali); Apa Nova, Carrefour, Distrigaz Sud SA, Clubul Rezidenţial Stejarii (sponsori
secundari); BRD - Groupe Société Générale, HAT, Ericsson
Telecommunications, Petrom, Germanos, Smartree, OTP
Bank, Gas de France, Romanian-American Enterprise
Fund, Stoica & Asociaţii şi Medlife (sponsori).

În perioada 5 - 26 mai 2008, Hipermarketul Cora, ILO-IPEC
şi Salvaţi Copiii au organizat, pentru al patrulea an consecutiv,
campania “Luna Inimilor Deschise” la care au participat cele
două hipermarketuri din Bucureşti, precum şi Hipermarketul
Cora din Cluj. Scopul campaniei este de a oferi sprijin copiilor
din Bucureşti şi Cluj care au abandonat şcoala fiind nevoiţi să
muncească pentru a contribui la întreţinerea familiilor lor. Cu
banii obţinuţi din vânzarea jucăriilor promoţionale (49,900 €),
409 de copii din cele două oraşe au beneficiat de sprijin pentru
integrarea şcolară, iar în toamna anului 2008, 335 de copii au
fost înscrişi la şcoală cu sprijinul DGASPC Sector 1 în
Bucureşti şi al Şcolii N. Iorga din Cluj. Activităţile desfăşurate
s-au axat pe integrare/reintegrare şcolară, sprijin pentru prevenirea abandonului şcolar, servicii de consiliere socială,
psihologică şi juridică familiilor, suport nutriţional zilnic şi
activităţi de timp liber şi socializare.
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CAMPANIA “DESCHIDE-I PRIMA CARTE”

Salvaţi Copiii România a decis să îndrepte campania 2% către
obţinerea de fonduri pentru educaţia copiilor din grupuri
vulnerabile şi comunităţi dezavantajate social. “Deschide-i
prima carte” a atras pentru organizaţie 103.587 euro (74.797
euro la nivelul Secretariatului General şi 28.790 euro la nivelul
filialelor din 13 judeţe).
Fondurile strânse în urma campaniei au fost utilizate pentru:
• Asigurarea educaţiei preşcolare a 150 copii din comunităţi
defavorizate din Vânători (judeţul Neamţ), Tecuci, Mangalia,
Valea Bădenilor (judeţul Argeş), Pleniţa (judeţul Dolj), Valea
Mare (judeţul Vaslui), Valea Călugarească (judeţul Prahova) 39.500 euro;
• 228 copii din Petrila, Valea Jiului (jud. Hunedoara), care au
primit suport socio-educaţional în vederea pregătirii şcolare
pentru evitarea abandonului şcolar - 55.000 de euro;
• 49 copii cu HIV/SIDA din localităţile Costeşti din Vale,
Găieşti, Cobia, Sălcioare şi altele din judeţul Dâmboviţa, centrul
de plasament Elena Farago din Vaslui, 4 centre de plasament
din Craiova, din oraşul Petroşani, jud. Hunedoara, din Giurgiu
şi Brăila care au beneficiat de suport educaţional şi consiliere
psihologică pentru o mai bună integrare socială - 9.087 euro.

Lobby/advocacy şi monitorizarea drepturilor copiilor
Salvaţi Copiii România este membru al:
Grupului Executiv al Grupului la Nivel Înalt pentru Copiii
României, Comisiei Naţionale de Lupta Anti-Sida, Colegiului
pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor, Subgrupului de
lucru pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii, Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea
activităţii de prevenire şi combatere a traficului de persoane,
Coaliţia pentru îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare pentru
ONG-uri, Coaliţia pentru Buna Guvernare şi Parteneriat cu
Mediul Asociativ, Coaliţia ONG pentru servicii sociale, Concord–
prin Alianţa Internaţională Save the Children, FOND – Federaţia
Organizaţiilor pentru Dezvoltare din România, CRIN – Child
Rights Information Network, Missing Children Europe, ECPAT –
End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of
Children for Sexual Purposes, EURONET –European Children’s
Nework, Alianţa Internaţională Salvaţi Copiii
PROPUNERI
PENTRU
LEGILOR EDUCAŢIEI

COMPLETAREA

PACHETULUI

Asigurarea şi promovarea dreptului la educaţie de calitate
reprezintă întotdeauna o prioritate în activitatea noastră. În
contextul dezbaterii publice lansate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării, Salvaţi Copiii a organizat consultări (focusgrupuri si dezbateri) cu părinţi, cadre didactice şi copii pentru a
identifica interesele şi opiniile acestora cu privire la dezvoltarea
sistemului de învăţământ. Astfel, propunerile noastre transmise
MECI – Direcţiei Generale Managementul Învăţământului
Preuniversitar au vizat: structura învăţământului obligatoriu,
cu referire la învăţământul preşcolar, clasa pregătitoare, redefinirea grupei de vârstă pentru educaţia ante-preşcolară, introducerea
unor prevederi cu privire la personalul medical cu rol în îngrijirea
sănătăţii, definirea învăţământului primar, elaborarea metodolo-
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giei de admitere în liceu, copiii cu cerinţe educaţionale speciale,
pregătirea cadrelor didactice, cadrele didactice de sprijin, accesul
la şcoli al copiilor din zone izolate, includerea consultării elevilor
în prevederile referitoare la stabilirea conţinuturilor educaţionale,
a regulamentelor care prevăd drepturile şi obligaţiile elevilor,
crearea condiţiilor de reprezentare a elevilor în cadrul diferitelor
foruri şcolare ş.a.
TRANSMITEREA RAPORTULUI SALVAŢI COPIII cu privire
la Respectarea Drepturilor Copilului în România către
Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului

În februarie 2008, SCR a transmis Raportul în cadrul celei de-a
doua sesiuni “Universal Periodic Review”. Acesta a fost întocmit
pe baza datelor oficiale, cercetărilor şi studiilor guvernamentale şi
independente, luând în considerare şi cercetările proprii. Raportul,
structurat pe trei capitole (I. Cadrul legislativ şi instituţional; II.
Implementarea drepturilor copilului, din perspectiva
obligaţiilor statului în domeniul drepturilor omului; III.
Recomandări) cuprinde informaţii obiective despre: justiţia
minorilor, nediscriminare, participarea copilului, protecţia
copiilor împotriva consumului de alcool şi droguri, protecţia
împotriva exploatării şi violenţei, copiii singuri acasă, copiii din
instituţii, asigurarea educaţiei, cultură şi timp liber.
ELABORAREA RAPORTULUI ALTERNATIV ADRESAT
COMITETULUI ONU PENTRU DREPTURILE COPILULUI

În noiembrie 2007, Guvernul României a înaintat Comitetului ONU cel de-al 3-lea şi al 4-lea Raport Periodic privind
situaţia implementării Convenţiei pentru Drepturile Copilului.
În acest context, pe baza experienţei în ceea ce priveşte monitorizarea şi a colaborărilor cu partenerii săi, Salvaţi Copiii a
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elaborat, în 2008, un Raport Alternativ care include surse
diverse de informaţii (atât rezultatele Grupului de Monitorizare
a Drepturilor Copilului – proiect ce a inclus 22 de ONG-uri din
toată ţara, cât şi ale colaborărilor cu peste 40 de ONG-uri şi a
consultării a aproape 50.000 de copii). Raportul a fost înaintat
Comitetului ONU, pentru a fi analizat în 2009.
AVOCATUL COPILULUI

Comitetul Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului
a recomandat României înfiinţarea Avocatului Copilului, care să
îndeplinească următoarele funcţii:
• analiza periodică a situaţiei respectării drepturilor copilului şi
prezentarea acesteia publicului larg şi Parlamentului;
• propunerea unor legi noi sau amendarea celor existente;
• analiza implementării Convenţiei UN cu privire la Drepturile
Copilului;
• raportarea periodică către Comitetul ONU cu privire la Drepturile Copilului şi urmărirea aplicării recomandărilor;
• investigarea cazurilor de încălcare a drepturilor copilului de
către autorităţi.
Salvaţi Copiii a reluat din 2007 demersurile pentru crearea
instituţiei Avocatului Copilului în România. A elaborat documentarea modelelor existente în diferite ţări europene, a iniţiat
importante activităţi de sensibilizare a autorităţilor cu
responsabilităţi în domeniu invitând personalităţi europene
importante: Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului
Europei şi Avocatul Copilului din Suedia. În 2008, SCR a
continuat promovarea utilităţii acestei instituţii, la nivelul Parlamentului României, în cadrul Subcomisiei Drepturilor Copilului. Broşura “Avocatul Copilului – o instituţie necesară” a fost
distribuită membrilor Parlamentului, altor instituţii cu
responsabilităţi în protecţia drepturilor copilului şi ONG-urilor.
CEA DE-A V-A ÎNTÂLNIRE REGIONALĂ A COALIŢIILOR
ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE DIN EUROPA ÎN
DOMENIUL ASIGURĂRII RESPECTĂRII DREPTURILOR
COPILULUI

Întâlnirea a fost organizată în perioada 27 - 30 octombrie
2008 de Salvaţi Copiii, în colaborare cu Guvernul României,
Salvaţi Copiii Sudia, Euronet şi UNICEF. Iniţiat în 1998 la
Berlin, continuat la Stockholm (1999), Vilnius (2002) şi Bruxelles (2005), evenimentul a întrunit 60 de reprezentanţi ai
societăţii civile din 23 de ţări europene, implicate în asigurarea
implementării Conventiei UN cu privire la Drepturile Copilului.
Printre subiectele abordate s-au numărat monitorizarea drepturilor copilului, raportarea către Comitetul Naţiunilor Unite pentru
Drepturile Copilului, cooperarea dintre organizaţiile neguvernamentale pentru interzicerea pedepselor corporale şi a tuturor
tratamentelor umilitoare asupra copiilor.
Participanţii la Forum s-au bucurat de prezenţa domnului
Thomas Hammarberg, Comisarul Consiliului Europei
pentru drepturile omului, şi de cea a domnului Lothar
Krappmann, reprezentantul Comitetului Naţiunilor Unite
pentru Drepturile Copilului, în calitate de “key – note speakers”.
10 MĂSURI PENTRU O ROMÂNIE CIVICĂ, DURABILĂ ŞI
SOLIDARĂ

În 3 noiembrie, Coaliţia pentru Buna Guvernare şi Parteneriat
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Thomas Hammarberg
Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului

cu Mediul Asociativ le cerea tuturor partidelor politice parlamentare, printr-o scrisoare trimisă preşedinţilor acestora, să
includă, în viitoarele programe de guvernare ale partidelor pe
care le conduc, 10 măsuri pentru o Românie civică, durabilă
şi solidară. Scrisoarea a fost trimisă la patru partide parlamentare (PNL, PDL, PSD şi UDMR) din care numai/doar două au
răspuns scrisorii adresate de către cele 14 organizaţii neguvernamentale semnatare. În esenţă, partidelor politice li se cere să
susţină sectorul neguvernamental şi societatea civilă din România. Cele 10 puncte pentru o Românie civică, durabilă şi solidară
stipulează:
• Modificarea criteriilor de acordare a statutului de utilitate
publică pentru ONG-uri
• Înfiinţarea unei structuri independente în vederea asistentei
pentru dezvoltare internaţională (ODA), după modelul existent
în statele europene
• Întărirea democraţiei participative
• Combaterea extremismului
• Susţinerea economiei sociale
• Promovarea bunei guvernări şi a dialogului civic
• Susţinerea subsidiarităţii şi descentralizarea serviciilor
publice de interes general
• Prioritatea absolută acordată educaţiei şi dezvoltării durabile
• Adoptarea unei legislaţii coerente privind finanţarea publică
a sectorului ONG
• Îmbunătăţirea sistemului 2%
Membrii Coaliţiei: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii
Civile, Asociaţia Pro Democraţia, Salvaţi Copiii România,
Fundaţia SynergEtica, CENTRAS, Institutul pentru Politici
Publice, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Centrul
de Resurse Juridice, Asociaţia Romană pentru Transparenţă,
Agenţia de Monitorizare a Presei „Academia Caţavencu”,
Fundaţia Pentru Voi, Centrul pentru Jurnalism Independent,
Fundaţia Terra Mileniu III, Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta.

Raport anual 2008

31

„Să învăţăm să prevenim dezastrele”
În anul 2008 Salvaţi Copiii
România a continuat proiectul
sprijinit financiar de Salvaţi Copiii
Suedia, ce îşi propune să informeze
şi să pregătească copiii pentru a şti
cum să se protejeze şi cum să
reacţioneze în cazul dezastrelor
naturale. Proiectul s-a desfăşurat în
Şcoala 71 „Iovan Ducici” din
Bucureşti, sector 2, în Şcoala cu
clasele I-VIII „Gheorghe Jienescu”
din localitatea Rast, judeţul Dolj şi
în Şcoala 1, clasele I-VIII, din
localitatea Chiselet, judeţul Călăraşi.
În cadrul proiectului au avut loc cursuri de pregătire a voluntarilor şi a coordonatorilor locali, susţinute de reprezentanţi ai
Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă din cele două judeţe şi
Bucureşti. Activităţile au avut ca scop atât însuşirea de către
copii a unor informaţii corecte despre ce înseamnă şi cum se
produc anumite dezastrele naturale (incendii, inundaţii şi cutremure), cât şi metode de a se proteja şi de a reduce riscurile şi
efectele negative ale acestora.
Copiii implicaţi au realizat diverse materiale (desene, scrisori,
situaţii relatate de ei) care au stat la baza redactării broşurii „Să
învăţăm să prevenim dezastrele naturale – carte scrisă de
copii pentru copii”.
PARTENERI: Grupul la Nivel Înalt pentru Copiii României,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă

KPMG
În lunile iulie şi august, 40 de voluntari angajaţi ai companiilor KPMG şi Impact Development Training Group din 8 ţări
(Cehia, Anglia, Israel, Indonezia, România, Spania, Franţa şi
Germania) au participat la înfrumuseţarea curţii interioare a
Centrului Educaţional Salvaţi Copiii din cartierul Dămăroaia şi

DIMINUAREA IMPACTULUI NEGATIV AL MIGRAŢIEI
ECONOMICE A PĂRINŢILOR ASUPRA COPIILOR RĂMAŞI
SINGURI ACASĂ

Conform celei mai recente comunicări din partea ANPDC,
instituţie care deţine rolul monitorizării acestui fenomen, sunt
peste 82.464 de copii rămaşi fără unul sau ambii părinţi, în
urma plecării acestora la muncă în străinătate. Există studii
care indică un număr de trei ori mai mare de copii aflaţi în
aceasta situaţie (Fundaţia Soros, UNICEF şi Alternative
Sociale). În urma analizei calitative realizate în zona
Moldovei, Salvaţi Copiii a elaborat un program naţional care
a inclus recomandările specialiştilor care au analizat atent
situaţia respectării drepturilor acestor copii. Programul va fi
demarat în anul 2009 şi va cuprinde pentru început 8 judeţe.
CONSILIUL ELEVILOR

Participarea este un drept al fiecărui copil, stabilit de către
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.
Prin participare, copiii se descoperă pe ei înşişi, afla ce le
place şi ce nu le place să facă, ce abilităţi au, descoperă lucruri
noi şi învaţă foarte multe lucruri utile. Salvaţi Copiii a organizat mai multe întâlniri de lucru, discuţii cu elevii din diferite
şcoli pentru a discuta modul în care funcţionează Consiliile
Elevilor, gradul de participare deschisă, liberă în cadrul
acestora. Salvaţi Copiii doreşte să dezvolte un parteneriat cu
elevii, cu profesorii pentru a contribui la îmbunătăţirea acestui
mecanism esenţial prin care se asigură participarea copiilor.

la amenajarea unui loc de joacă pentru copii. După finalizarea
lucrărilor, voluntarii implicaţi s-au întâlnit cu beneficiarii
acestei iniţiative - copiii care frecventează centrul
educaţional, însoţiţi de câţiva părinţi, în cadrul unei festivităţi
de inaugurare a locului de joacă şi al unei seri multiculturale.
Astfel, atât „prestatorii” cât şi „beneficiarii” au avut ocazia
să-şi împărtăşească opiniile şi să petreacă timpul împreună.
Rezultatul final a dus la îmbunătăţirea condiţiilor de joacă şi
de desfăşurare a activităţilor pentru copiii din centrul
educaţional.

Voluntari KPMG şi Impact Development Training Group
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EXPLICAŢII
VENITURI
Festivalul Brazilor de Crăciun 2007/ 2008
Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare
Consiliul Europei
Fondul Global de combatere a HIV/SIDA, TBC şi malarie
Salvaţi Copiii Suedia
2% din impozitul pe venitul global
Urne de colectare – Selgros, Bricostore
Sponsorizări “Festivalul copiilor români de pretutindeni”
Salvaţi Copiii Germania (prin SC Suedia)
Hypermarket CORA – Luna inimilor deschise
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe
Biroul Internaţional al Muncii – Programul Internaţional de Eliminare a Muncii Copilului
Scoala Bjorgvin Videregaende Skole-Bergen-Norvegia;
Consiliul Judeţean şi Primăria Timişoara, Consiliul Judeţean Caraş Severin, Primăria Iaşi,
ANDPRZM Petrosani, DGASPC Mures.
Alianţa Internaţională Salvaţi Copiii
Salvaţi Copiii Austria
Salvaţi Copiii UK
Oficiul Român pentru Imigrări
Banca Comercială Română
Unicredit
Salvaţi Copiii Italia
Salvaţi Copiii Norvegia
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale
Cotizaţii, contribuţii persoane fizice
UNICEF
SOROS
United Way
Salvaţi Copiii Finlanda
Recuperare TVA
WNS Global Services Romania
Glaxo Smith Kline
Henkel Romania/ Petrila
Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor
Microsoft Romania
Germanos/ Casa Roxana
Impact
Global Campaign for Education
Alte donaţii, sponsorizări persoane juridice (H&M, P&G, RIB s.a.)
Alte finanţări
Dobânzi bancare
CHELTUIELI
PROIECTE
Acces la educaţie, prevenire abandon şcolar
Educaţie pentru sanatate si suport copii seropozitivi
Educaţie pentru părinti, sprijin şi consiliere pentru victime ale abuzului şi traficului
Safer Internet – siguranta online a copiilor
Promovarea Convenţiei drepturilor copilului prin participarea copiilor şi tinerilor
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului
Festivalul Copiilor români de pretutindeni
Copii în situaţii de urgenţă, calamităţi
Forumul Coaliţiilor ONG-urilor din Europa – drepturile copilului
Rescriem viitorul
DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ
ADMINISTRAŢIE
STRÂNGERE DE FONDURI

SUMA
( EUR )
2,513,558
542,860
360,367
233,864
232,231
209,895
103,587
89,790
70,372
72,406
49,900
46,776
40,165
31,570
30,956
29,067
25,010
24,461
21,690
18,067
14,801
14,161
13,502
13,040
13,040
12,698
12,498
11,211
10,000
9,003
5,131
4,981
4,958
3,385
3,289
3,035
2,929
2,200
78,140
26,022
22,500
2,107,374
1,806,223
913,532
231,267
195,437
135,705
113,667
89,401
69,268
41,322
12,355
4,269
119,901
121,650
59,600
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I. VENITURI:

2,513,558 euro, din care:

Organizaţii non profit din ţară şi străinatate
şi organisme internaţionale
Cotizaţii, contribuţii, donaţii, sponsorizări
Instituţii ale statului şi recuperare TVA
Dobânzi bancare
Alte venituri

II. CHELTUIELI :
A . PROIECTE
B DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ
C . ADMINISTRAŢIE
D. STRÂNGERE DE FONDURI

1,395,942
1,040,893
39,959
22,500
14,264

55%
41%
2%
1%
1%

2,107,374 euro, din care:

ACCES LA EDUCAŢIE, PREVENIRE ABANDON ŞCOLAR:

1,806,223

85 %

119,901

6 %

121,650

6%

59,600

3 %

913,532 euro, din care:

1. Servicii sociale şi educaţionale pentru copiii exploataţi economic

804,265

88 %

2. Integrarea copiilor refugiaţi, solicitanti de azil
3. Primii paşi- educaţie preşcolară

51,616
57,651

6%
6%

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ŞI SUPORT
PENTRU COPII SEROPOZITIVI:
1. Casa Roxana

231,267 euro, din care:
12,766

2. Prevenire HIV/SIDA pt. copiii din instituţii, copiii străzii şi comunităţile de romi 76,697
3. Prevenirea transmiterii TB în randul copiilor străzii, identificare şi suport
137,679
4. Prevenire consum de droguri în rândul tinerilor

PROMOVAREA CONVENŢIEI DREPTURILOR COPILULUI
PRIN PARTICIPAREA COPIILOR ŞI TINERILOR:

4,125

5%
33 %
60 %
2%

113,667 euro, din care:

1. Şi noi avem drepturi

51,540

2. Participare şi implicare comunitară
3. Alter Ego

59,357
2,770

46 %
52 %
2%

Extras din Raportul auditorului independent:
……………………………………………………
“Situaţiile financiare anexate ale Organizaţiei Salvaţi Copiii redau o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare
a acesteia la data de 31 decembrie 2008, precum şi a rezultatului operaţiunilor sale pentru exerciţiul încheiat la aceasta dată în conformitate cu Ordinul nr. 1969/2007.”
……………………………………………………
Pentru şi în numele:
SC Moore Stephens Riff Audit International SRL
Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 859/13.11.2008
Aurica Genes

FESTIVALUL BRAZILOR DE CRĂCIUN
Susţinători:

ELAN SCHWARTZENBERG

Sponsori principali:
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Susţinători:
PERSOANE JURIDICE:
Apa Nova, Avantgarde Production, Alcatel-Lucent Romania, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, Aeroportul
Henry Coanda Bucuresti, Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian-Romatsa RA , Avon Cosmetics Romania, Avicola,
Albalact, B&B Collection, BRD Groupe Societe Generale, BRD Finance IFN, Banca Comerciala Romana, Bricostore, BDG Import,
Cosmote Romanian Mobile, Centrul de voluntariat Pro Vobis, Coty Cosmetics Romania, Cristalex 94, Carlo Production, Centras,
Distrigaz Sud, Credeo 2000, Dent Estet Clinic, DIFF Studios, De Silva RTH, Ericsson Telecomunications Romania, Exim Bank, Elmi
Prodfarm, Editura Niculescu, Fundatia The Group, Fundatia Marius Ivan, Fundatia Transilvania, Fundatia Gheorghe Hagi, Fundatia
Ronald McDonald, Fides Limbi Straine, Ginkgo&Sarantis Romania, Germanos Telecom, Graffiti BBDO, Glaxo Smith Kline, Grand
Plaza Hotel, Grimagh Import Export, Green Net, Henkel Romania, Hagi Sport, HAT Group Co romania, H&M, Helvetansa, Impact,
Initiative Media, Inspectoratul de Stat in Constructii, IKEA, Italian Gold Market, Incomar Prodcom, Impulse Romania, Junior Achievement, Lafarge, La Strada Com, Luxcom Style, L`Oreal Romania, McDonald`s Romania, Microsoft Romania, Musat si Asociatii,
MedLife, Monolit, Maserati, Miko Beauty Centers, Media Image, Marriot Grand Hotel, Noriel Impex, Orange, OTP Bank, Petrom,
P&G, Publicis, Paralela 45 Turism, Piccolino Jucarii, Prestige Parfum, Parmalat Romania, Romania Hypermarche CORA, Romtelecom,
Romanian International Bank, Romanian American Enterprises, Romaqua Group, Ro-Star, Selgros Cash and Carry, Stoica si Asociatii,
Solmar Trading Grup, Societatea Romana de Televiziune, Sof Medica, Schoenherr si Asociatii, Societatea Nationala Nuclear Electrica,
TitanMar, Trailers, Total Advertising, TetraPak Romania, Totem Alma Green, Whirlpool Romania, Vodafone, Volvo Romania, Vel Pitar,
WNS Global Services Romania, World Trade Center, Wellness Club, 911 Communications, s.a.
PERSOANE FIZICE:
Elan Schwartzenberg, Camelia Sucu, Ion Radulea, Stefania Duta, Bruno Narcis Negoita, Mihai Motocu, Adriana Parvu, Floarea Vele,
Elena Georgescu, Petruta Grigorescu, Nicoleta Tudor, Liliana Valentina Grosu, V. Poponete s.a.
SPONSORI FILIALE:
BRAŞOV – Esprit Group;
ARGEŞ – Centrul Cultural Piteşti, Teatrul de Copii Aşchiuţă, Muzeul Judeţean Argeş, SC Nicoral;
TIMIŞ – Fundatia Bega, California Fitness, Machine per Cafee Espresso-Mce, Primaria Timişoara, Allianz Tiriac Pensii Private, Par
Gramin, Eastern Digital, BCR Timisoara, Magus, Fundaţia Rudolf Walter, Bega Minerale;
CONSTANŢA – Euroliberty Brasov, Primăria Mangalia, Biserica Penticostala, SC Gala Galaction, SC Sf. Andrei;
VASLUI – SC Mondena, SC Unimatex, Biroul Notarial Ioniti;
CARAŞ-SEVERIN – Consiliul Judeţean Caraş-Severin, FDSC în colaborare cu Ministerul de Externe al Olandei, BCR Caras-Severin,
C&C SA Resita, Mariana Lenga (persoana fizica);
HUNEDOARA – Caritas Alba Iulia Pl Petrosani, Gentiana Farm Petrila, Primăria Orasului Petrila, Real Hypermarket România-Mag.
Deva, Societatea Doamnelor din Hunedoara, Sindicatul Liber E.M.Lonea, SC Boromir Rm. Valcea, Sindicatul Liber E.M.Petrila;
MUREŞ – Fundatia Crestina Felicia Moldovan, Clubul Rotary, Hotel Concordia, SC Three Farm, SC Cala, SC Mondo Trade, Anvico
SA, SC Reea, Zoltania, Compania Aquaserv, SC Conimur, Auto Top, SC Valpet, SC Maviprod, SC Triplast, SC Cole, Romstal, SC
Farel, Herlitz, SC Euroins, Nakita, Mc Trans, Modal Grup, SC Original Construct, SC Cad Soft.
SUCEAVA – Unicef, SC Giovanis, Raraul SA, Complex Rulment, SC Aergen, Agromec SA, SC Adrinicol, SC Super Star, SC Killer,
AF Armasu Constantin, SC Relians Corp.;
IAŞI – Carrefour Felicia, Advero, Printco, Print Total, Getyca Financiar, Moldova Mall, Opis Band, Comat SA, Fechete Ildiko
(persoană fizică);
BUCUREŞTI – Victoria Holding City Mall, Grădiniţa 201 şi Grădiniţa 231, Foraj SA – Videle;
DOLJ – SC Assani, SC Printex.

Sponsori secundari:

Sponsori:

Căştigători Licitaţie Brazi de Crăciun:

Camelia Şucu, Henkel, Carrefour, Dan Fisher, Ion Rădulea, BBDO, Gheorghe Hagi
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SECRETARIATUL GENERAL - BUCUREŞTI
Intr. Stefan Furtună 3, Sector 1, 010899
Bucureşti, România
Tel: +40 21 316 61 76, fax: +40 21 312 44 86
e-mail: rosc@salvaticopiii.ro / www.salvaticopiii.ro
Banca Comerciala Română, Sucursala Plevnei
Cont curent: RO15RNCB0071011434790005
Cont EUR: RO31RNCB0071011434790008
Cont USD: RO69RNCB0071011434790003

Preşedinte: Ana Maria Mihăescu
Vicepreşedinte: Mihai Gafencu
Preşedinte Executiv: Gabriela Alexandrescu

ARGEŞ
Preşedinte: Dumitra Sima
Str. Eroilor nr. 4 - 6, 110417 - Piteşti
tel: +40 744 360 912, +40 248 217 830
fax +40 248 21 21 66
e-mail: arges@salvaticopiii.ro

MUREŞ
Preşedinte: Ana Chirteş
Str. Victor Babeş nr. 11, 540097 - Târgu Mureş
tel: +40 745 580 545, tel/fax: +40 265 218 210
e-mail: mures@salvaticopiii.ro

BRAŞOV
Presedinte: Anca Timiş
Str. Carpaţilor nr. 89, et. 2, 500269 - Braşov
tel: +40 744 360 911
e-mail: brasov@salvaticopiii.ro

NEAMŢ
Preşedinte: Mihaela Ignatovici
Alexandru cel Bun 27, 610065 - Piatra Neamt
tel: +40 742 103 752, +40 233 219 656
fax: +40 233 213 525
e-mail: neamt@salvaticopiii.ro

BUCUREŞTI
Presedinte: Rebeca Grosu
Str. Berzei 7, etaj 2, Camera 7, Sector 1, Bucureşti
tel/fax: 021 224 59 64
tel. +40 744 360 9 21,
e-mail: bucuresti@salvaticopiii.ro

SUCEAVA
Preşedinte: Camelia Iordache
Str. Petru Rares, nr. 15, Cam. 9 - Suceava
tel. +40 744 360 919, tel/fax: +40 230 524 059
e-mail: suceava@salvaticopiii.ro

CARAŞ-SEVERIN
Presedinte: Mariuţa Simionescu
Piata 1 Decembrie 1918 nr. 7, etaj 1, 320067 - Reşiţa
tel: +40 744 360 910, +40 255 215 940
tel./fax: +40 255 211 127
e-mail: caras-severin@salvaticopiii.ro
CONSTANŢA
Preşedinte: Elena Alexe
Str. T.S. Saveanu, nr. 22, 905500 - Mangalia
tel. +40 744 360 908, tel/fax: +40 241 753 411,
e-mail: constanta@salvaticopiii.ro
DOLJ
Preşedinte: Cornelia Pasăre
Str. Beethoven, nr. 2, Craiova
tel. +40 744 360 918 tel./fax: +40 251 419 391
e-mail: dolj@salvaticopiii.ro
HUNEDOARA
Preşedinte: Valeria Popescu
Cartier 8 Martie (Grădiniţa nr. 2) nr.60, 335800 - Petrila
tel. +40 742 103 751, tel/fax: +40 254 550 618
e-mail: hunedoara@salvaticopiii.ro
IAŞI
Preşedinte: Maricica Manole
Str. Buridava 10 (Şcoala Alexandru Vlahuţă) - Iaşi
tel: +40 742 061 917, tel./fax: +40 232 219 986
e-mail: iasi@salvaticopiii.ro

TIMIŞ
Presedinte: Mihai Gafencu
Calea Sagului nr. 102-104, 300516 - Timişoara
tel. +40 744 820 491, tel/fax: +40 256 492 107
e-mail: timis@salvaticopiii.ro
VASLUI
Preşedinte: Vasile Mariciuc
Str. 1 Decembrie nr. 3 (Liceul Ind. Negreşti)
735200 - Negreşti
tel. +40 744 360 917, tel/fax: +40 235 457 582
e-mail: vaslui@salvaticopiii.ro

