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Facem din drepturile copilului o realitate
În anul 2005, Salvaþi Copiii a împlinit 15 ani de activitate în România ºi 8 ani de când a devenit membru
al celei mai mari organizaþii independente mondiale pentru apãrarea drepturilor copilului, Alianþa Internaþionalã
Salvaþi Copiii.
În toþi aceºti ani, am lucrat împreunã cu tinerii ºi copiii pentru a realiza schimbãri ºi progrese durabile în
favoarea acestora. Unul dintre punctele centrale ale implicãrii noastre a fost acela de a recunoaºte ºi susþine
responsabilitatea pãrinþilor, tutorilor, profesorilor, altor specialiºti ºi a autoritãþilor locale în asigurarea educaþiei ºi
bunãstãrii copiilor. Avem o activitate constantã de sprijinire a pãrinþilor ºi specialiºtilor care lucreazã cu copiii
pentru îndeplinirea obligaþiilor acestora. Totodatã, am desfãºurat permanent activitãþi de lobby ºi advocacy
pentru influenþarea legislaþiei, a strategiilor ºi practicilor privind asigurarea drepturilor copilului.
Anul 2005 a însemnat consolidarea programelor de educaþie pentru categoriile vulnerabile de copii. „Dorim
sã schimbãm lumea, iar educaþia este arma cea mai puternicã. Vrem sã fim liberi, iar educaþia înseamnã libertate“
ne-a spus Mihai, un copil de 12 ani din Galaþi. O adolescentã care a muncit de micã, neavând decât douã clase la
16 ani, ne-a solicitat ajutorul: „Am nevoie de ajutor mult pentru cã mi-e greu. În viitor, vreau sã am muncã, casã
ºi familie“. Ne-am concentrat atenþia pe oferirea unor ºanse egale pentru un viitor durabil copiilor care n-au avut
oportunitatea includerii ºcolare. Copiii înþeleg cã, fãrã educaþie, nu pot deveni adulþi respectaþi ºi responsabili.
România are, din nefericire, o situaþie extrem de grea din acest punct de vedere: rata sãrãciei în rândul
copiilor ºi tinerilor este mai mare decât valoarea medie înregistratã la nivelul întregii populaþii: (25%), foarte
mulþi copii sunt obligaþi sã munceascã în condiþii grele pentru a-ºi susþine economic familia (70.000), rata de
cuprindere în învãþãmântul preuniversitar se menþine la valori scãzute (72,9%), iar cea a abandonului ºcolar a
crescut la 1.5%, dublându-se faþã de valoarea înregistratã în 1995.
Iatã de ce Salvaþi Copiii, cu ajutorul specialiºtilor ºi voluntarilor sãi, a oferit suport educaþional pentru copiii din
comunitãþile sãrace, celor de etnie rromã, adolescenþilor din instituþii de ocrotire, copiilor cu HIV/SIDA din
comunitãþi rurale, copiilor strãzii, celor care muncesc, copiilor refugiaþi care trãiesc în România. Vrem sã le
oferim încrederea în forþele proprii ºi cunoaºterea fãrã de care nu pot reuºi în viaþã.
Ne bucurãm de largul suport al tinerilor, studenþi ºi liceeni care se implicã permanent în programele destinate
copiilor. România are aceastã resursã fantasticã pe care trebuie sã o valorificãm. Ea va schimba societatea noastrã
într-una favorabilã tuturor, în care principiile egalitãþii, nediscriminãrii, ºanselor egale se vor transpune în
realitate, în fiecare zi.

Camelia Iordache, Preºedinte
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Viziunea noastrã
Viziunea noastrã este o lume
în care toate drepturile copilului
sunt respectate.
Salvaþi Copiii România acþioneazã
pentru:
• o lume în care fiecare copil este
apreciat ºi respectat;
• o lume care ascultã ºi învaþã
de la copii;
• o lume în care fiecare copil are
speranþe ºi perspective;
• o lume în care fiecare copil este
protejat de orice formã de
violenþã, abuz ºi exploatare.

Alianþa Internaþionalã Salvaþi Copiii este cea mai mare miºcare independentã pe plan mondial, care
acþioneazã pentru apãrarea drepturilor copiilor. Are 27 de membri ºi dezvoltã programe în peste 110 þãri.
Salvaþi Copiii România este membru al Alianþei Internaþionale Salvaþi Copiii din anul 1997, fiind singura organizaþie
din Sud Estul Europei care activeazã în cadrul acestui organism. Din anul 2005, Preºedintele Executiv al organizaþiei
Salvaþi Copiii România este membru al Consiliului de Conducere al Alianþei Internaþionale Salvaþi Copiii.
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ªi noi avem drepturi
PROMOVAREA CONVENÞIEI NAÞIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI
Obiectivul general al programului este de a oferi copiilor ºi tinerilor posibilitatea implicãrii active în
societate. Participarea lor este unul dintre principiile de bazã ale Convenþiei ONU, reprezentând dreptul
fundamental al acestora de a-ºi exprima opinia în toate chestiunile care îi privesc.
ATELIERE DE LUCRU ªI GRUPURI DE DEZBATERE
În anul 2005, aproximativ 10.600 de copii din Bucureºti ºi
cele 14 filiale au participat la ateliere ºi dezbateri pe drepturile
copilului în peste 180 de ºcoli generale ºi colegii. Acestea au
fost realizate de 400 de profesori, consilieri ºcolari ºi voluntari
pregãtiþi pe aceastã tematicã prin utilizarea unor metode
interactive de lucru, ce încurajeazã participarea ºi exprimarea
opiniei de cãtre copii: jocuri de rol, studii de caz, grupuri de
discuþii, monitorizare media ºi activitãþi creative.
CONCURSUL „DREPTURILE COPILULUI“
La eveniment au participat 3,500 de copii (12 - 14 ani) din
toate ºcolile în care au loc ore de drepturi ale copiilor, fiind o
oportunitate pentru aceºtia de a-ºi demonstra cunoºtinþele

acumulate în timpul anului pe aceastã tematicã. În Bucureºti,
concursul a luat forma unei Expoziþii Educaþionale pentru
Promovarea Drepturilor Copilului (3-4 iunie), organizatã în
parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Bucureºti ºi Radio România
Actualitãþi. 30 de ºcoli ºi colegii au expus materiale realizate de
cãtre copii în decursul anului ºcolar (desene pe tema drepturilor
copilului, colaje, machete, fotografii, proiecte). Profesorii prezenþi
au participat la o dezbatere, în incinta Sãlii Radio, pe tema
„Violenþa asupra copilului“.
FORUMUL NAÞIONAL AL COPIILOR, bazat pe ideea cã o
participare însemnatã a copiilor este cea mai bunã strategie
pentru a dezvolta programe orientate cãtre copii, aduce
împreunã copii ºi autoritãþi, oferind posibilitatea unui schimb de
experienþã. Desfãºurat în perioada 3-4 iunie 2005, Forumul a
avut tema „Copiii spun NU violenþei“, participanþii fiind
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55 de copii din cele 15 filiale Salvaþi Copiii, din Secretariatul
General ºi de la organizaþiile partenere ASCHFR ºi Master
Forum. Au fost prezenþi reprezentanþi ai unor instituþii
responsabile cu îmbunãtãþirea situaþiei cu privire la violenþa
asupra copiilor, printre care UNICEF, ANPDC, Ministerului
Administraþiei ºi Internelor, MMSSF, Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii ºi Ministerului Sãnãtãþii.
Copiii au cerut reprezentanþilor autoritãþilor sã se implice
mai mult în familiile în care sunt sesizate cazuri de violenþã, iar
poliþia sã acþioneze în cazul violenþei din ºcoli atât prin
asigurarea protecþiei, cât ºi prin trimiterea unor specialiºti care
sã le vorbeascã copiilor.
16 ANI DE EXISTENÞÃ A CONVENÞIEI ONU
CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI
Pe 20 noiembrie, data adoptãrii de cãtre România
a Convenþiei ONU cu privire la Drepturile Copilului,
acum 16 ani, 25 de voluntari ºi copii au realizat ºi au
interpretat o piesã de teatru pe tema drepturilor
copilului, cu accent pe violenþa asupra copilului.
Conceputã ca un teatru-forum, piesa a avut loc ºi pe
scena teatrului ACT din Bucureºti. În toate cele
15 filiale s-au desfãºurat peste 30 de activitãþi
(scenete, mese rotunde, dezbateri în ºcoli), cu
participarea a peste 4,000 de copii, specialiºti ºi pãrinþi.
O a doua reprezentaþie a piesei a avut loc pe
6 decembrie, pe scena aceluiaºi teatru, fiind punctul
de plecare pentru o dezbatere pe tema violenþei,
cu invitaþi din rândul pãrinþilor, profesorilor ºi
reprezentanþilor autoritãþilor.
ÎNTÂLNIREA ANUALÃ A COPIILOR –
„Dreptul copiilor la opinie ºi participare“,
Cãprioara, 27 iunie – 4 iulie
La aceastã a zecea ediþie, organizatã cu sprijinul Agenþiei Naþionale pentru Tineret, au participat 150 copii ºi adolescenþi
din cele 15 filiale ºi Secretariatul General. Programul a permis
copiilor desfãºurarea de activitãþi în cadrul a 8 ateliere de lucru
pe teme privind drepturile copilului, prevenirea violenþei
asupra copilului, prevenirea traficului de fiinþe umane, educaþie
pentru sãnãtate, jurnalism, educaþie prin artã, teatru.
CARNAVALUL COPIILOR, eveniment cu tradiþie, a gãzduit
240 de copii din ºcoli, centre de plasament, centre
educaþionale pentru copiii exploataþi economic ºi copii refugiaþi
ºi a inclus momente artistice, concursuri de costume ºi dans.
PUBLICAÞII: Ghidul profesorului, Manualul pentru elevii de
clasa a VI-a, Caietul elevului de clasa a VI-a.
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Participare ºi implicare comunitarã
Prin crearea Centrului Tinerilor Voluntari, organizaþia
Salvaþi Copiii acþioneazã pentru mobilizarea tinerilor
în vederea orientãrii lor cãtre proiectele desfãºurate în ºcoli, instituþii de protecþie a copiilor, centrul
de refugiaþi ºi în favoarea copiilor defavorizaþi, în
funcþie de motivaþia ºi aptitudinile lor.
SESIUNI DE FORMARE A TINERILOR VOLUNTARI
· 50 de tineri au beneficiat de cele 2 sesiuni de pregãtire
pentru voluntari, desfãºurate în cadrul proiectului ªi noi
avem drepturi;
· 120 de voluntari din filialele Dâmboviþa, Neamþ, Mureº,
Dolj, Vaslui, Argeº au fost instruiþi pe teme ca „Tehnici de
comunicare cu adolescenþi“, „Voluntariatul – roluri, beneficii,
responsabilitãþi“, „Tehnici de elaborare a proiectelor de
finanþare“;
· Sesiunea de formare de formatori „Voluntariatul – primul
pas cãtre o viitoare profesie“, Poiana Pinului, 20–25 august.
62 voluntari activi din filiale ºi 4 tineri suedezi au fost pregãtiþi în
cadrul a patru ateliere: „Comunicarea cu copiii ºi adolescenþii“,
„Pregãtirea liderilor ºi lucrul în echipã“, „Valorile voluntariatului“,
„Scrierea de proiecte ºi obþinerea de finanþãri“.
CAMPANII ªI DEZBATERI
· 20 de voluntari au participat la activitãþile de informare a
populaþiei cu privire la prevederea 1%, în cadrul campaniei
desfãºurate în Bucureºti;
· 39 de voluntari au promovat obiectivele campaniei de
strângere de fonduri pentru copiii exploataþi economic
lansate de Salvaþi Copiii în parteneriat cu Hipermaketul
Cora – „Luna inimilor deschise“;
· Consultarea naþionalã privind violenþa împotriva
copiilor. Voluntari ai filialelor din Bucureºti, Suceava,
Târgu Mureº, Braºov, Timiºoara, Iaºi ºi Petrila au aplicat
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chestionare, având ca temã fenomenul violenþei asupra
copilului, unui numãr de 715 copii (12 - 18 ani);
· În cadrul Târgului Internaþional de Carte
„Gaudeamus“, 17 voluntari au prezentat publicului
vizitator informaþii despre programele ºi campaniile iniþiate
de Salvaþi Copiii ºi activitatea de voluntariat;
· Campaniile de prevenire a violenþei asupra copiilor
au reunit 24 de voluntari care au participat la organizarea
proiectului teatral „Copiii spun NU violenþei“ ºi în cadrul
campaniilor stradale de informare.
PUBLICAÞII:
Au fost elaborate 4 numere ale
revistei OpiniaDa!, în românã ºi
englezã („Toþi copiii au dreptul
la educaþie“, „Rolul media în
societatea româneascã“,
„Taberele noastre“,
„Copilãria – colþ de rai?“).

Tineri voluntari implicaþi în activitãþile demarate
de Salvaþi Copiii
· Peste 616 tineri au devenit voluntari la nivelul Secretariatului
General ºi în cele 15 filiale ale organizaþiei Salvaþi Copiii.
· Aproximativ 500 de voluntari au fost activi în cadrul
campaniilor derulate de Salvaþi Copiii în Bucureºti ºi la
nivelul filialelor.
· Mai mult de 4,300 de copii ºi adolescenþi au fost informaþi
cu privire la activitãþile organizaþiei, prin intermediul
publicaþiei redactate de cãtre voluntari „OpiniaDA“.
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Informare ºi cercetare
CENTRUL DE INFORMARE, DOCUMENTARE ªI CERCETARE PRIVIND DREPTURILE COPILULUI
Încãlcarea dreptului copilului la un nivel de trai
decent, accesul redus la serviciile medicale sau la
educaþie de calitate, lipsa protecþiei reale
împotriva discriminãrii sunt probleme cu care
România încã se confruntã ºi pe care trebuie sã le
depãºeascã. Monitorizarea drepturilor copilului de
cãtre organizaþiile neguvernamentale constituie un
instrument foarte util pentru crearea presiunii la
nivelul actorilor politici pentru adaptarea politicilor
la prioritãþile actuale ale copiilor. Datele statistice,
cercetãrile calitative ºi cantitative pot constitui
puncte de plecare ale programelor
guvernamentale sau neguvernamentale.

Sursa: Raport de cercetare «Cunoaºterea ºi respectarea drepturilor copilului», Salvaþi Copiii, 2005

OBIECTIVUL GENERAL AL ACTIVITÃÞILOR
Programul urmãreºte obþinerea unui nivel ridicat de
informare a opiniei publice ºi a actorilor implicaþi în protecþia
copilului la nivel local, regional ºi internaþional. Astfel,
activitãþile Centrului de Informare, Documentare ºi Cercetare
privind Drepturile Copilului au fost structurate în funcþie de
grupurile þintã: reprezentanþi ai autoritãþilor, actori
neguvernamentali, publicul larg, copii, studenþi.
Cercetãrile realizate de Centru în anul 2005 au vizat violenþa
împotriva copiilor, precum ºi nivelul de cunoaºtere a
drepturilor copilului. A fost continuatã campania de promovare
a accesului tuturor copiilor la educaþie de calitate.

STUDIUL SECRETARIATULUI GENERAL AL ONU
CU PRIVIRE LA VIOLENÞA ÎMPOTRIVA COPIILOR
Salvaþi Copiii a elaborat un Raport Naþional privind
Abuzul Sexual asupra Copilului care, împreunã cu alte
materiale oferite de þãrile Europei Centrale ºi de Sud-Est,
va contribui la Raportul final al Studiului ONU.
Raportul Naþional cuprinde analiza situaþiei (inclusiv date
statistice, legislaþie, principalii actori implicaþi ºi evidenþa
serviciilor locale destinate asistãrii victimei ºi agresorului)
structuratã în urmãtoarele capitole: percepþia copiilor asupra
violenþei (incluzând opinia copiilor care au fost abuzaþi sexual),
justiþia juvenilã, opinia specialiºtilor referitoare la factorii care
favorizeazã abuzul sexual, campaniile derulate de Salvaþi Copiii
cu scopul reducerii tuturor formelor de violenþã împotriva
copiilor. Culegerea de date a urmãrit ºi identificarea percepþiei
copiilor asupra violenþei, iar informaþiile au fost incluse în
raportul naþional ºi, de asemenea, în broºura „Copiii spun
NU violenþei!“.

DREPTURILE COPILULUI ÎN ROMÂNIA –
CUNOAªTERE ªI RESPECTARE
În perioada martie-aprilie 2005, Centrul de Informare,
Documentare ºi Cercetare privind Drepturile Copilului a
coordonat cercetarea cantitativã „Cunoaºterea ºi respectarea
drepturilor copilului“, care s-a desfãºurat în Bucureºti ºi ºapte
oraºe din þarã: Braºov, Craiova, Galaþi, Iaºi, Mangalia, TârguMureº ºi Timiºoara. Obiectivul principal al cercetãrii a fost
identificarea percepþiei pe care copiii, pãrinþii ºi cadrele
didactice o au cu privire la importanþa
Trei dintre cele mai importante drepturi ale copilului
ºi mãsura în care sunt respectate
în opinia elevilor din clasele VI–XII
drepturile copilului, atât în mediul ºcolar,
cât ºi în mediul familial.

dreptul la educaþie

57,8%

dreptul la o familie
dreptul la viaþã, dezvoltare
dreptul la opinie
dreptul la joacã, recreere
dreptul la protecþie
împotriva violenþei

13,3%
10,3%
10,1%

dreptul la libertate

9,4%

dreptul la libera exprimare

9,2%

dreptul la un nume

8,6%
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40%

Au fost colectate de la organizaþiile
partenere date referitoare la situaþia
copiilor din instituþii în România ºi þãri din
regiune (Bulgaria, Croaþia, Estonia,
Kosovo, Lituania, Moldova, Serbia).
Urmãtoarele aspecte au fost incluse în
analiza regionalã: informaþii statistice referitoare la numãrul de copii din instituþii,
tipologia instituþiilor de protecþie,
principalele categorii de beneficiari,
încãlcãri ale drepturilor copilului în
instituþiile de protecþie ºi date privind
sistemul de control ºi reglementare.

19,2%

dreptul la hranã,
îmbrãcãminte, locuinþã

0%

35,7%

COPIII LIPSIÞI DE SPRIJINUL
ADULÞILOR – raport regional pe
baza analizei secundare a datelor

39,2%

20%

60%

80%
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CAMPANII
· Campania Globalã pentru Educaþie – 2005
Peste 7.500 de copii din 50 de ºcoli din Bucureºti ºi din judeþele
în care filialele Salvaþi Copiii au coordonat aceastã acþiune au
realizat mai mult de 550 de decupaje reprezentându-i pe copiii
ce nu pot merge la ºcoalã. Campania, derulatã sub sloganul
„Trimiteþi-l pe prietenul meu la ºcoalã!“, a implicat copiii în
dezbateri menite sã identifice cauzele abandonului ºcolar.
· „Politicienii se întorc la ºcoalã“
Peste 100 de personalitãþi ale vieþii politice, sociale ºi massmedia au vizitat ºcoli ºi centre educaþionale din Bucureºti ºi
nouã judeþe, purtând un dialog activ cu elevii ºi cadrele
didactice, în vederea implicãrii acestora din urmã în reducerea
abandonului ºcolar, precum ºi în îmbunãtãþirea condiþiilor din
instituþiile de învãþãmânt ºi a calitãþii procesului de predare.
· „Copiii spun DA educaþiei! NU exploatãrii!“ –
Caravana Copiilor
Cu ocazia Zilei Mondiale împotriva Muncii Copilului
(12 iunie), copii ºi tineri voluntari au avut întâlniri cu reprezentanþi ai Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, Guvernului,
Senatului, Primãriei Generale a Municipiului Bucureºti,
Direcþiilor Locale de Asistenþã Socialã ºi Protecþie a Copilului
(sectoarele 1, 2, 3 ºi 6), cu scopul de a susþine metode
alternative de educaþie în combaterea exploatãrii prin muncã
a copilului.
MESE ROTUNDE, SEMINARII
· Masa rotundã „Educaþie pentru Combaterea Sãrãciei“
În luna aprilie, au fost organizate mese rotunde în nouã
judeþe în care activeazã filiale ale Salvaþi Copiii: Braºov,
Constanþa, Galaþi, Hunedoara, Iaºi, Mureº, Suceava, Timiº ºi
Vaslui. Tema acestor evenimente a fost „Educaþie pentru
combaterea sãrãciei“. Obiectivul organizãrii acestor întâlniri l-a

constituit identificarea principalelor cauze ale abandonului
ºcolar ºi elaborarea unui set de recomandãri în vederea
obþinerii accesului non-discriminatoriu la educaþie de calitate.
· Seminarul Naþional „Violenþa împotriva Copiilor“
Pe data de 30 mai, cu sprijinul Ministerului Culturii ºi
Cultelor, a fost organizat Seminarul Naþional „Violenþa
împotriva Copiilor“, la care au participat reprezentanþi ai
ministerelor, autoritãþilor locale, organizaþiilor internaþionale ºi
organizaþiilor neguvernamentale cu activitãþi în domeniul
prevenirii violenþei ºi asistãrii victimelor acestui fenomen.
Scopul seminarului l-a constituit informarea participanþilor
referitor la obiectivele Studiului ONU cu privire la Violenþa
împotriva Copiilor, la extinderea globalã a fenomenului ºi la
responsabilitãþile României ca stat membru al ONU.
NUMÃRUL COPIILOR IMPLICAÞI
· Peste 8.500 de copii au fost implicaþi în activitãþile
desfãºurate de cãtre Centrul de Informare;
· Mai mult de 7.500 copii au fost implicaþi în campania pentru
asigurarea accesului nediscriminatoriu la educaþie de calitate;
· 958 copii au participat la cercetarea privind drepturile
copilului;
· Aproximativ 60 de copii au participat la focus-grupurile
privind violenþa, opinia acestora fiind inclusã în broºura
„Copiii spun NU violenþei!“.

PUBLICAÞII:
„Drepturile copilului – între principii ºi realitate“,
„Cunoaºterea ºi respectarea drepturilor Copilului –
raport de cercetare“, „Monitor Drepturile Copilului“,
„Copiii spun NU violenþei!“, „Toþi copiii au dreptul
la educaþie de calitate!“, Buletinul electronic,
„Info - Drepturile Copilului“

Raport anual 2005

7

Educaþie pentru Sãnãtate
PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI
În prezent, consumul de substanþe ilicite este
întâlnit la toate categoriile sociale, dar acesta îi
afecteazã în primul rând pe adolescenþii care nu
deþin informaþii suficiente cu privire la prevenirea
consumului de droguri ºi cu privire la efectele
acestuia asupra sãnãtãþii lor.

REZULTATE
· 230 tineri voluntari au fost selectaþi ºi implicaþi în organizarea
activitãþilor educative ºi extra-curriculare din ºcoli;
· 8.000 de adolescenþi ºi tineri au primit informaþii despre
HIV/SIDA, ITS-uri ºi consumul de droguri, în cadrul orelor
de curs desfãºurate în 110 ºcoli ºi licee;
· 10.000 de tineri ºi adulþi au primit informaþii despre
HIV/SIDA, ITS-uri ºi consumul de droguri în timpul activitãþilor extraºcolare (campanii stradale, concursuri pe teme de
sãnãtate);
· 3.600.000 de adolescenþi ºi tineri cu vârste cuprinse între
15 – 25 de ani au vãzut spotul TV „Drogurile ucid“ sau au
auzit spotul radio, cel puþin o datã;
· 58 consilieri ºcolari din Bucureºti ºi 11 judeþe ale þãrii au
participat la cursul de formare „Promovarea metodelor
alternative de educaþie a copiilor“;
În cercetarea realizatã în perioada iulie 2004 – ianuarie 2005 de
Salvaþi Copiii ºi Universitatea Bucureºti - Facultatea de Sociologie,
a fost relevat faptul cã fumatul este prezent la 8%, iar consumul
frecvent de alcool la 4% dintre copiii cu vârste cuprinse între
11 ºi 14 ani. La nivelul întregului eºantion (11-22 ani), cei care au
declarat cã au consumat vreodatã un drog ilegal reprezintã 4%.
Procentul celor care au încercat vreodatã un drog ilegal este de
1% la cei cu vârsta cuprinsã între 11-14 ani, de 3,3% la cei de
15-18 ani ºi de 10,9% la cei cu vârste între 19-22 ani. În ceea ce
priveºte tipul de drog ilicit consumat regulat, în ultimele 12 luni,
0,4% din copiii ºi tinerii chestionaþi a consumat cocainã,
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· 500 copii din centrele de plasament din judeþele Dolj, Galaþi,
Brãila, Caraº-Severin, Mureº, Hunedoara, Braºov, Harghita,
Covasna, Suceava, Botoºani, Dâmboviþa, Tulcea,Vâlcea au
primit informaþii despre prevenirea infecþiilor cu transmitere
sexualã de la 89 de specialiºti formatori;
· În cadrul parteneriatului cu Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
programul naþional „Educaþie pentru Sãnãtate în ªcoala
Româneascã“, Salvaþi Copiii România s-a implicat în
dezvoltarea programei ºcolare, pe componenta „Consumul
ºi Abuzul de substanþe toxice“, în elaborarea caietelor
metodologice pentru elevii din clasele II-VIII ºi în pregãtirea
cadrelor didactice la nivel naþional.
PUBLICAÞII
· Broºura pentru pãrinþi „Drogurile: tu ºi copilul tãu“ –
25.000 exemplare;
· „Drogurile – Marea pãcãlealã“: broºurã educativã
(15.000 exemplare) ºi CD multimedia (3.000 de exemplare)
pentru elevii din clasele V-VIII;
· Materiale de informare/promovare a programului naþional
„Educaþie pentru Sãnãtate“ specifice campaniei de pe litoral
(afiºe, pliante, broºuri, rucsaci, ºepci, tricouri, ºorturi);
· 10.000 de seturi de pliante (alcool, tutun, marijuana, cocainã,
heroinã, ecstasy, HIV/SIDA);
· Broºurã educativã „E timpul sã fii cinstit“ pentru elevii din
clasele IX-XII – 15.000 exemplare, pliante ºi afiºe „Priveºte
lumea cu alþi ochi“;
· Caiete metodologice pentru elevii din clasele II-IV (10.000
exemplare) ºi elevii din clasele V-VIII (10.000 exemplare);
· 1.500 exemplare – Raport de cercetare privind consumul de
droguri în rândul tinerilor;
· Filme documentare antidrog (heroina, cocaina, amfetamine,
alcool, tutun, canabis) – 3.000 de exemplare;
· 1.500 exemplare „Ghid juridic privind protecþia copiilor
ºi a familiei“;
· 500 exemplare Kit Voluntari – Program Educaþie pentru
Sãnãtate.

0,2% marihuana iar 0,1% au consumat heroinã.
Potrivit statisticilor oferite de Ministerul Sãnãtãþii, incidenþa
ITS-urilor, inclusiv HIV, asupra tinerilor a cunoscut o creºtere
dramaticã în ultimii trei ani, iar cunoºtinþele tinerilor cu privire la
bolile cu transmitere sexualã sunt incorecte sau incomplete.
Scopul programului este de a reduce incidenþa infecþiilor cu
transmitere sexualã ºi a consumului de droguri în rândul
adolescenþilor ºi tinerilor, prin formarea de comportamente
sãnãtoase, responsabile (Argeº, Braºov, Bucureºti, Caraº-Severin,
Constanþa, Dâmboviþa, Dolj, Galaþi, Hunedoara, Iaºi, Mureº,
Neamþ, Suceava, Timiº, Vaslui).
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Campanii pentru prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor
Campania „Marea, singura noastrã
„Don't be a HERO“ – Campanie de
dependenþã“ (25 iulie – 22 august)
prevenire a consumului de heroinã
Realizatã în parteneriat cu Agenþia
în rândul adolescenþilor
Naþionalã Antidrog ºi sprijinitã financiar de
Demaratã la 1 noiembrie 2005 în
Ministerul Sãnãtãþii prin programul Fondul
colaborare cu revista Bravo ºi compania
Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberde discuri ROTON, campania a cuprins
culozei ºi Malariei, a avut ca scop reducerea
650.000 tineri care au primit informaþii
consumului de droguri în rândul tinerilor,
cu privire la mijloacele de prevenire ºi
prin informarea ºi conºtientizarea de cãtre
pericolele la care se expun consumatorii
aceºtia a efectelor negative ale consumului
de heroinã din rândul adolescenþilor.
de droguri, pe termen scurt ºi lung. Astfel,
De asemenea, reprezentanþii revistei
12 000 de tineri, între 15-25 ani, care se
Bravo au decis sã doneze un procent din
aflau pe litoralul românesc, au participat la
vânzãrile numãrului special (13 000 EUR)
discuþii despre abuzul de substanþe ºi
în vederea administrãrii fondurilor pentru
concursuri tematice ºi sportive, organizate
dotarea secþiei de dezintoxicare a
în colaborare cu staþiile de radio locale.
Spitalului Alexandru Obregia.
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Premii
· Salvaþi Copiii a fost
premiatã ºi în 2005 cu
distincþia „Special
Award for
continuous
Excellence“, în cadrul
celei de-a treia ediþii a
Galei Excelenþei în Relaþii Publice, pentru
activitãþile derulate în cadrul proiectului
„Prevenirea consumului de droguri în
rândul tinerilor“.
· Agenþia Naþionalã Antidrog a oferit
organizaþiei Salvaþi Copiii Diploma
pentru Excelenþã, pentru implicarea
în programele de prevenire a consumului
de droguri.
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SUPORT PENTRU COPIII SEROPOZITIVI
Situaþiile în care copiii afectaþi de HIV/SIDA sunt
discriminaþi, izolaþi, respinºi sau etichetaþi sunt
multiple. În ciuda reglementãrilor legislative
privind drepturile copiilor afectaþi de HIV/SIDA ºi a
eforturilor organizaþiilor neguvernamentale în
acest sens, multe drepturi ale acestora continuã sã
fie încãlcate: dreptul la educaþie, dreptul la servicii
medicale, dreptul la confidenþialitate.
În 2005, au fost depistate în România 9 cazuri de
copii sub 14 ani cu SIDA ºi 16 cu HIV. Totodatã,
98 de copii cu vârste între 15 ºi 18 ani au fost
diagnosticaþi cu SIDA, iar 56 cu HIV.
Proiectele desfãºurate de Salvaþi Copiii au ca grup þintã atât
copiii afectaþi de HIV/SIDA din centrele de protecþie, cât ºi cei
din familiile naturale sau de plasament.
În cadrul proiectului care se adreseazã copiilor HIV/SIDA din
centrele de protecþie din judeþele Dolj, Olt, Galaþi, Brãila,
Vaslui, Caraº-Severin, Suceava ºi Botoºani, activitãþile
desfãºurate au constat în pregãtirea personalului de îngrijire
(15 persoane), sesiuni de informare pentru 60 copii afectaþi de
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HIV/SIDA în scopul prevenirii rãspândirii virusului HIV, a
infecþiilor cu transmitere sexualã, activitãþi de socializare
pentru 110 copii în vederea pregãtirii acestora pentru o viaþã
independentã, amenajarea ºi dotarea Clubului Copiilor din
cadrul Centrului de Plasament Floare de Colþ, Balº, judeþul Olt.
Proiectele care se adreseazã copiilor HIV/SIDA din familiile
naturale sau de plasament din Bucureºti ºi judeþele Dolj,
Dâmboviþa ºi Hunedoara urmãresc consilierea adulþilor, inclusiv
consiliere pe dezvãluire de diagnostic, ºi pregãtirea copiilor
pentru o viaþã independentã.
CASA „ROXANA“
„Casa Roxana“ este un model alternativ de îngrijire pentru
6 copii seropozitivi, ce pune accent pe relaþia afectivã dintre
adult ºi copil ºi pe asigurarea unei ambianþe cât mai apropiate
de mediul familial. Copiii au participat la Expoziþia Drepturile
Copilului organizatã cu prilejul Zilei Internaþionale a Copilului ºi
au expus desene pe tema copiilor care suferã diferite forme de
abuz, câºtigând premiul al II-lea.
26 de copii seropozitivi care locuiesc în casele de tip familial
din cartierul Dãmãroaia, Bucureºti, ce include ºi Casa Roxana,
ºi-au petrecut 3 zile la munte, la Sinaia.
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Centre de consiliere pentru copilul
abuzat, neglijat, traficat
În anul 2005, Salvaþi Copiii a continuat proiectul de
prevenire ºi intervenþie psihoterapeuticã ºi socialã în
abuzul infantil, precum ºi combaterea traficului de
copii în cele 7 centre de consiliere pentru copilul
abuzat, neglijat ºi traficat din Bucureºti, Iaºi,
Timiºoara, Suceava, Târgu Mureº, Târgoviºte,
Caraº-Severin.
Proiectul asigurã intervenþia specializatã în cazurile de abuz,
neglijare ºi trafic, dezvoltarea reþelei multidisciplinare ºi pluriinstituþionale la nivelul fiecãrui oraº în care funcþioneazã astfel
de centre, prevenirea abuzului ºi traficului realizatã prin
informarea în unitãþile de învãþãmânt a copiilor, pãrinþilor ºi
profesorilor, lobby ºi advocacy pentru schimbãri legislative ºi
programe de intervenþie.
Beneficiarii direcþi sunt copii victime ale abuzului ºi traficului,
pãrinþi ai copiilor care au suferit diverse forme de abuz,
specialiºti din cadrul instituþiilor autorizate în protecþia copilului
(psihologi, asistenþi sociali, juriºti, poliþiºti) ºi voluntari.
Centrele de consiliere au avut în evidenþã în decursul anului
649 copii abuzaþi care au beneficiat de recuperare ºi consiliere.
Au fost identificate urmãtoarele tipuri de abuz: 83 cazuri de
abuz fizic, 182 cazuri de abuz emoþional, 46 cazuri de abuz
sexual, 69 cazuri de neglijare, 23 cazuri de trafic, 138 cazuri –
alte tulburãri comportamentale (19 rapoarte psihologice
solicitate de instituþii), 108 cazuri de consiliere a pãrinþilor.
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Campania „Bãtaia nu e ruptã din rai“
În 2005, Salvaþi Copiii a relansat campania „Bãtaia nu e ruptã
din rai“, cu scopul de a promova legea care interzice aplicarea
pedepselor fizice ºi tratamentelor umilitoare sub orice formã
asupra copilului (Legea 272/2004 - în vigoare de la 1.01.2005) ºi
de a schimba mentalitãþile referitoare la educarea copiilor, prin
utilizarea unor metode educaþionale care sã excludã violenþa.
· Au fost semnate parteneriate cu Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ºi inspectoratele ºcolare, în vederea derulãrii
campaniei în unitãþile de învãþãmânt;
· În cadrul campaniei, aproximativ 223.000 persoane (elevi,
profesori, pãrinþi ºi specialiºti) au fost informate asupra
consecinþelor violenþei;
· Au fost organizate douã dezbateri publice în Timiºoara (20 participanþi) ºi Bucureºti (136 participanþi), în care specialiºti,
pãrinþi ºi copii au discutat asupra modalitãþilor de prevenire a
comportamentelor inadecvate, violente între adulþi ºi copii.
În anul 2005, s-au înregistrat 691 cazuri de copii abuzaþi,
neglijaþi din care 378 cazuri de viol, 151 cazuri de raport
sexual cu un minor, 62 cazuri de perversiune sexualã,
56 cazuri de corupþie sexualã, 17 cazuri de incest ºi 27 corupþie sexualã (Inspectoratul General al Poliþiei Române
- Institutul pentru Cercetarea ºi Prevenirea Criminalitãþii). Acestea sunt doar fapte pedepsite prin lege.
În realitate, numãrul acestora este mult mai mare.
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Trafic ºi exploatare
Proiectul este o etapã dintr-un program mai amplu
de combatere a traficului de copii în scopul
exploatãrii sexuale în Europa, derulat de ECPAT
Europe Law Enforcement Group. Dezvoltarea unui
program internaþional axat pe derularea
activitãþilor de informare ºi perfecþionare a
specialiºtior din domeniu, la nivel interdisciplinar ºi
interinstituþional, oferã oportunitatea instituþiilor ºi
organizaþiilor din domeniu de a coopera eficient.
Strategiile de implementare a proiectului au fost adaptate
conceptului de twinning, reprezentând colaborarea dintre doi
parteneri (o þarã din Europa de Est ºi una din Europa de Vest)
care împart responsabilitatea ºi expertiza în dezvoltarea
programului. În prima etapã au fost identificate 20 de þãri, þara
de twinning a României fiind Franþa.
Cursurile de perfecþionare se desfãºoarã în fiecare þarã
Est-Europeanã (Albania, Belarus, Bulgaria, Estonia, Moldova,
România, Rusia, Ucraina, Cehia), urmând ca pe parcursul programului sã fie elaborat un manual pentru specialiºti, în funcþie
de contextul social ºi instituþional existent în fiecare regiune.
Beneficiarii direcþi ai proiectului sunt instituþiile de
asistenþã socialã ºi ONG-urile care acordã asistenþã copiilor
victime ale traficului de fiinþe umane sau în risc, instituþiile
responsabile cu aplicarea legii (poliþie, poliþia de frontierã),
agenþiile guvernamentale ºi neguvernamentale.

Manualul de pregãtire a specialiºtilor în scopul
îmbunãtãþirii cunoºtinþelor în domeniul prevenirii ºi
combaterii traficului de copii în scopul exploatãrii sexuale
este în curs de elaborare. În acest sens, au fost selectaþi primii
20 de participanþi la sesiunile de „Formare a poliþiºtilor ºi
asistenþilor sociali cu privire la drepturile ºi protecþia
copiilor victime ale traficului de fiinþe umane în scopul
exploatãrii sexuale“.

Codul de Conduitã privind combaterea
traficului ºi exploatãrii sexuale a copiilor
în industria de turism
Codul de Conduitã, o iniþiativã ECPAT Suedia (End Child
Prostitution and Trafficking), reprezintã un set de ºase
criterii, elaborate iniþial de un grup de tur-operatori scandinavi,
cu sprijinul Consiliului de Miniºtri al Þãrilor Scandinave ºi al
Organizaþiei Mondiale pentru Turism (WTO). În prezent,
250 de semnatari (lanþuri hoteliere, asociaþii profesionale,
tur-operatori) din 23 de þãri au adoptat acest document.
În linie cu programele privind combaterea traficului,
exploatãrii, abuzului ºi neglijãrii copiilor, Salvaþi Copiii
membru afiliat al reþelei ECPAT, în parteneriat cu Ministerul
Administraþiei ºi Internelor – Institutul pentru Cercetarea ºi
Prevenirea Criminalitãþii, Federaþia Industriei Hoteliere din
România ºi Asociaþia Naþionalã a Agenþiilor de Turism, deruleazã
în România proiectul Codul de Conduitã, cu sprijinul financiar
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al OSCE ºi Austrian Development Agency, prin organizaþia
neguvernamentalã „Respect“ - Austria. Noutatea ºi
originalitatea proiectului constau ºi în implicarea directã a
sectorului privat în implementarea unui proiect în parteneriat
cu o organizaþie neguvernamentalã.
În România, Codul de Conduitã a fost adoptat oficial în
cadrul unei mese rotunde organizate în luna mai 2005.
Primii semnatari – Hotelurile Sofitel ºi Golden Tulip, Federaþia
Industriei Hoteliere din România ºi Asociaþia Naþionalã a
Agenþiilor de Turism – s-au angajat sã adopte ºi sã
implementeze în activitatea lor cele 6 criterii ale Codului.
15,000 de turiºti ºi personalul din 10 hoteluri ºi vile turistice
au primit materialele de informare în cadrul campaniei
desfãºurate de Salvaþi Copiii în perioada 1–15 august 2005.
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Servicii pentru victimele traficului
de fiinþe umane
Condiþiile sociale ºi economice precare cu care se
confruntã un numãr mare de familii din România,
concomitent cu eliminarea regimului vizelor aplicat
cetãþenilor români, constituie contextul
determinant pentru migraþia forþei de muncã
în strãinãtate. Percepþia negativã a pãrinþilor
asupra ºanselor de reuºitã pe plan social în
România este factorul care conduce cel mai adesea
la expunerea, în special a copiilor ºi adolescenþilor,
la pericolele traficului de fiinþe umane.
Derulat cu sprijinul Organizaþiei Internaþionale a Muncii –
Programul pentru Eliminarea Muncii Copilului (ILO-IPEC),
proiectul a debutat în aprilie 2005 ºi se va finaliza în mai 2006.
El urmãreºte prevenirea retraficãrii, reabilitarea ºi reintegrarea
pe termen lung a copiilor/tinerilor victime ale traficului, prin
îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor furnizate în judeþele Iaºi,
Botoºani, Giurgiu ºi în Municipiul Bucureºti. La nivel local, se
doreºte întãrirea capacitãþii de intervenþie a reprezentanþilor
din instituþiile guvernamentale ºi ONG-urilor care lucreazã cu
acest segment de beneficiari ºi a Sub-Grupului pentru Prevenirea
ºi Combaterea Traficului de Copii în implementarea Planului
Naþional de Acþiune privind Prevenirea ºi Combaterea Traficului
de Copii. Activitãþile se desfãºoarã în douã centre de consiliere Salvaþi Copiii în Bucureºti ºi Iaºi ºi trei centre de
tranzit în Bucureºti (sectorul 2), Iaºi, Botoºani ºi Giurgiu.
În anul 2005, 89 de copii victime ale traficului au beneficiat
de serviciile oferite în cadrul acestui program: evaluare ºi
consiliere psihologicã, socialã ºi juridicã, evaluare medicalã,
reintegrare ºcolarã, învãþãmânt formal, înscrierea la cursuri
vocaþionale.

Cazuri internaþionale/
Copii separaþi
Programul „Cazuri Internaþionale“ a debutat în anul
1991 pe baza unei convenþii de colaborare încheiatã încã
din 1990 între organizaþia Salvaþi Copiii, Secretariatul
General al Serviciului Social Internaþional ºi filialele acestuia
din toate þãrile. Astfel, Salvaþi Copiii a devenit
corespondentul pentru România al Serviciului Social
Internaþional ºi deruleazã programe în contextul
problematicii sociale specifice SSI - probleme sociale
individuale ºi/sau familiale care apar în condiþiile deplasãrii
indivizilor sau grupurilor umane. Au fost realizate
41 anchete sociale ºi au fost mijlocite contactele dintre
diverse servicii sociale din strãinãtate ºi cetãþeni români.
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Cei mai expuºi traficului sunt copiii/adolescenþii cu
vârste cuprinse între 14 ºi 18 ani care provin din familii
cu probleme socio-economice (familii dezorganizate,
abuzatoare, sãrace, cu pãrinþi alcoolici, cu nivel de educaþie
scãzut), copiii exploataþi sexual, victime ale traficului intern
ºi extern, copiii exploataþi prin muncã.

Reducerea
vulnerabilitãþii la trafic
Proiectul a debutat în luna aprilie 2005, în parteneriat cu
Asociaþia Alternative Sociale, cu finanþare ILO-IPEC ºi UNICEF.
Prin dezvoltarea centrelor de tineret în cadrul comunitãþilor
din Bucureºti, Iaºi, Botoºani ºi Giurgiu, Salvaþi Copiii îºi propune
sã contribuie la reducerea vulnerabilitãþii copiilor/tinerilor la
trafic, incluzând consiliere familialã ºi psihologicã, sprijin în
vederea reintegrãrii ºcolare, informare ºi sensibilizare asupra
riscului traficului, creºterea oportunitãþilor de petrecere a
timpului liber pentru copii ºi tineri, identificarea de bune
practici în prevenirea traficului.
Centre de Tineret:
• Bucureºti: la Centrul Educaþional din str. Academiei
nr. 3-5, la Grupul ªcolar Nichita Stãnescu din sectorul 3
ºi la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã Dumitru
Moþoc, sectorul 5;
• judeþul Giurgiu: 2 centre de tineret la ªcoala cu clasele
I-VIII din comuna Bucºani ºi la ªcoala nr. 6 Savin Popescu
din Municipiul Giurgiu.
Rezultate:
În perioada aprilie 2005 – februarie 2006, au beneficiat de
serviciile oferite de centrele de tineret: 103 copii (victime ale
traficului ºi copii în risc de a fi traficaþi), 20 educatori copii ºi 37
membri grup suport.
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Activitãþi la
Filiala Neamþ a desfãºurat programul „A doua ºansã”, prin
intermediul cãruia 17 copii ºi tineri, cu vârste cuprinse între 9 ºi
21 ani, care munceau în stradã ºi nu frecventau ºcoala, au beneficiat de consiliere pentru înscrierea în învãþãmântul obligatoriu.

Prin deschiderea Centrului de Zi pentru copiii
exploataþi prin muncã, au beneficiat de servicii
speciale 25 de copii din centru ºi 25 de copii de pe
raza judeþului Mureº.

Filiala Hunedoara a continuat activitãþile desfãºurate în Centrul de
zi Petrila, care au ca obiectiv formarea abilitãþilor necesare unei
vieþi independente copiilor infectaþi HIV/SIDA din Valea Jiului. 25
copii au beneficiat de consiliere psihologicã individualã ºi activitãþi
educative sãptãmânale. Pãrinþii copiilor incluºi în proiect au
beneficiat de consiliere psihologicã, inclusiv pentru dezvãluirea de
diagnostic. Alþi 80 de copii au beneficiat de pregãtire educaþionalã.

În colaborare cu alte instituþii în cadrul coaliþiei S.O.S BANAT!,
voluntarii filialei au demarat acþiunea de ajutorare a sutelor de
locuitori din satele care au avut de suferit în urma inundaþiilor
(Foeni, Ionel, Otelec, Cruceni) printr-o susþinutã campanie de
strângere de fonduri, materiale, alimente, articole de
îmbrãcãminte ºi distribuirea acestora cãtre cei afectaþi de gravele
inundaþii. De asemenea, a fost demarat proiectul de diagnozã ºi
intervenþie psihologicã a copiilor din zonele afectate de inundaþii.
În 2005, filiala Timiº a continuat proiectul „Prieteni de Suflet“ care
are ca scop prevenirea excluderii din viaþa socialã a copiilor ºi
tinerilor cu sindrom Down.

În cadrul programului de Educaþie
pentru Sãnãtate, a avut loc Lecþia
deschisã pentru clasele II – IV ºi
V – VIII în 28 de unitãþi ºcolare unde
a fost introdus Manualul Educativ.

Filiala Dolj a derulat, în colaborare cu organizaþii neguvernamentale din Austria ºi Italia,
proiectul „Educaþia pãrinþilor adoptivi“, finanþat
de Agenþia Naþionala Socrates, în cadrul cãruia
a fost editat un Manual de Bune Practici.
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Cu prilejul lansãrii campaniei de prevenire a
violenþei împotriva copilului, filiala Argeº a
organizat la ªcoala “Mihai
Eminescu” o scenetã la
care au participat
aproximativ 50 pãrinþi ºi
peste 100 de copii.

Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptã împotriva HIV/SIDA
(1 decembrie), voluntarii filialei Braºov au organizat, în
douã licee, în cadrul activitãþii „Lecþie pentru viaþã“,
dezbateri ºi informãri cu privire la HIV/SIDA, precum
ºi o campanie stradalã în urma cãreia peste 3.000 de
persoane au primit materiale informative. Ca urmare
a acestei campanii, a crescut semnificativ numãrul de
persoane, în majoritate liceeni, care s-au adresat
centrului de testare ºi consiliere HIV.
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nivelul filialelor
Unul dintre programele cu impact mare atât în rândul
copiilor, cât ºi al specialiºtilor, a fost „Cabinetul de consiliere
pentru copilul victimã a abuzului ºi traficului“, care s-a
desfãºurat în Suceava, Rãdãuþi ºi Fãlticeni. Au beneficiat
de consiliere ºi terapie 179 copii ºi 57 pãrinþi.
Programul s-a desfãºurat în colaborare cu Centrul
Zonal de Combatere a Crimei Organizate ºi
Antidrog, Direcþia de Asistenþã Socialã, Primãriile
Suceava, Rãdãuþi ºi Fãlticeni, Inspectoratul de
Poliþie Judeþean, Judecãtoria ºi Tribunalul
Suceava, Inspectoratul ªcolar Judeþean.

Dezvoltarea organizaþionalã a filialei Iaºi în anul 2005 a facilitat
dublarea numãrului de copii beneficiari ai serviciilor psihosociale.
ªcoala mobilã, un proiect nou, este un instrument educaþional
adaptat tehnic ºi pedagogic la realitatea copiilor exploataþi economic,
prin intermediul cãruia aceºtia pot învãþa sã scrie, sã citeascã, sã
socoteascã ºi sã conºtientizeze pericolele existente în mediul stradal.
Pachetul educaþional este conceput pentru diferite nivele de dezvoltare ºi oferã posibilitatea de a lucra simultan cu un numãr mare de
copii, din diferite zone ale oraºului ºi din comunitãþile din proximitate.

Pe parcursul anului 2005, s-au desfãºurat 8 campanii stradale prin
intermediul cãrora au fost distribuite materiale informative în 14
unitãþi scolare la care au participat peste 2.250 elevi ºi 80 de cadre
didactice. Au beneficiat de informare ºi instruire despre HIV/SIDA
copii aflaþi în centrele de plasament din Huºi, Negreºti, Vaslui.

Tinerii voluntari ai filialei Galaþi au iniþiat o campanie de strângere
de fonduri destinate copiilor afectaþi de inundaþii din judeþ. Pornitã
exclusiv prin forþe proprii, voluntarii filialei au reuºit sã facã fericiþi
peste 50 de copii ºi familiile acestora, adunând pentru ei jucãrii,
rechizite ºcolare, alimente ºi articole de îmbrãcãminte.

Proiectul Centrului de Consiliere Târgoviºte are ca scop formarea
de abilitãþi necesare unei vieþi independente pentru 80 copii
seropozitivi din judeþul Dâmboviþa. Au fost organizate excursii
pentru copiii incluºi în proiect la Voineºti (Manga), Mânãstirea
Dealu, Grãdina Zoologicã, Muzeul Antipa, Muzeul Satului –
Bucureºti, Sinaia (Castelul Peleº), Curtea de Argeº. Voluntarii
filialei au organizat 4 concursuri cu tematici diferite: picturã,
scenete, de culturã generalã, sportive (fotbal, tenis de masã), în
cadrul cãrora au participat ºi copii neinfectaþi.

În 2005, filiala Constanþa a derulat acþiuni în cadrul programului de
prevenire a consumului de droguri în rândul tinerei generaþii,
implicându-se în desfãºurarea campaniei de informare „Marea,
singura noastrã dependenþã“, desfãºuratã pe litoralul românesc.
De asemenea, voluntarii filialei au venit în ajutorul copiilor sinistraþi
din Tuzla, demarând proiectul „În apãrarea drepturilor copiilor,
ACUM“, derulat în parteneriat cu ªcoala Generalã Tuzla.

În cadrul programului Educaþie pentru sãnãtate, finanþat de
Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC ºi Malariei,
filiala Bucureºti a continuat, în 2005, activitãþile în sprijinul
copiilor ºi cadrelor didactice, în colaborare cu grãdiniþe ºi
ºcoli din capitalã, judeþul Ilfov, Teleorman, Giurgiu ºi
Prahova. Filiala Bucureºti a fost nominalizatã pentru cea
mai bunã instituþie ce desfãºoarã activitãþi în favoarea
copiilor, în cadrul decernãrii premiilor JETIX 2005.
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Protecþie ºi educaþie
ASISTENÞÃ SOCIALÃ ªI MEDICALÃ, RECUPERARE ªCOLARÃ
ªI CONSILIERE PSIHOLOGICÃ PENTRU COPIII EXPLOATAÞI ECONOMIC
Perioada de tranziþie a determinat dificultãþi
sociale ºi economice cu consecinþe directe asupra
copiilor ºi familiilor acestora. În contextul
pauperizãrii accentuate a populaþiei, atât în mediul
rural, cât ºi în cel urban, copiii, obligaþi sau nu de
pãrinþi, s-au îndreptat din ce în ce mai mult spre
activitãþi economice, care nu îndeplinesc în toate
situaþiile condiþiile impuse de lege.
Institutul Naþional de Statisticã estima în anul 2003
cã aproximativ 70.000 de copii sunt implicaþi în
forme grave de muncã.

Activitãþile desfãºurate sunt structurate pe urmãtoarele
componente:
SPRIJIN DIRECT ACORDAT COPIILOR ªI FAMIILOR
Componenta de asistenþã socialã constã în activitãþi de
evaluare a situaþiei copiilor ºi familiilor, prin efectuarea de
anchete sociale, de planificare a intervenþiei individualizate,
oferire de servicii ºi monitorizare, în scopul reintegrãrii
ºcolare ºi familiale/comunitare a copiilor ºi în instituþii de
protecþie a copilului, când este cazul. Sunt oferite servicii

OBIECTIVE
Programul are ca scop reducerea progresivã a muncii
copiilor, prin oferirea de servicii de asistenþã socialã,
reintegrare ºcolarã, consiliere psihologicã ºi asistenþã
medicalã pentru copiii exploataþi prin muncã. În acelaºi timp,
activitãþile desfãºurate contribuie la dezvoltarea unor
atitudini ºi comportamente responsabile pentru sãnãtate.
O altã componentã urmãreºte sporirea capacitãþii
organismelor guvernamentale ºi neguvernamentale relevante
de a preveni ºi combate exploatarea prin muncã a copiilor.
Programul a fost dezvoltat în Bucureºti, Iaºi, Argeº, Galaþi,
Mureº, Suceava, Timiº, Bistriþa-Nãsãud, Neamþ, Dolj.

de consiliere socialã, juridicã ºi psihologicã, obþinere acte
de identitate, suport material, facilitarea accesului la
diverse instituþii, acompaniere la unitãþile medicale,
educaþie sanitarã.
O componentã importantã o constituie organizarea de
cursuri ºcolare pentru copiii care muncesc, în vederea
reintegrãrii lor ºcolare în învãþãmântul de masã.
În anul 2005, serviciile de asistenþã socialã s-au adresat unui
numãr de 800 copii ºi pãrinþilor lor (345 din Bucureºti ºi
55 din celelalte 9 locaþii mai sus menþionate).
· 285 de copii au fost integraþi în programe
educaþionale derulate de Salvaþi Copiii
în cadrul centrelor educaþionale din
oraºele Bucureºti, Iaºi, Craiova,
Târgu-Mureº, Bistriþa ºi Focºani;
· 205 copii au beneficiat de servicii de
asistenþã medicalã în cadrul proiectului
„Prevenirea transmiterii HIV/SIDA
în rândul copiilor strãzii ºi
comunitãþilor de rromi“ finanþat de
Fondul Global de Combatere a
HIV/SIDA, TBC ºi Malariei. Au fost
monitorizaþi 251 copii preluaþi în
program în trimestrele anterioare
(90 în Bucureºti ºi 161 în filiale), pentru
a se asigura continuitatea intervenþiei
ºi a se preveni traversarea unei noi
perioade de crizã (abandon ºcolar,
abandon familial, ITS-uri).
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DEZVOLTAREA CAPACITÃÞII
INSTITUÞIILOR PARTENERE
În 2005, 221 de profesioniºti din cadrul direcþiilor generale
de asistenþã socialã ºi protecþia copilului, ONG-urilor, ºcolilor
ºi unitãþilor medicale partenere au fost instruiþi cu privire la
exploatarea prin muncã a copiilor, reintegrarea socialã ºi
ºcolarã a copiilor exploataþi, asistenþa psihologicã, aspecte
medicale ºi aspecte juridice. Au fost susþinute 5 cursuri în
cadrul programului USAID – World Learning „Servicii de
consiliere psihologicã pentru copiii exploataþi economic“
ºi 2 cursuri în cadrul proiectului PIN 4 „Prevenirea ºi
combaterea exploatãrii prin muncã a copiilor“.
În cadrul proiectului PIN 4, au fost create echipe
intersectoriale locale pentru prevenirea ºi combaterea
exploatãrii prin muncã a copiilor în judeþele Mureº,
Bistriþa-Nãsãud ºi Vrancea. De asemenea, Salvaþi Copiii este
membru în echipele intersectoriale locale create în Bucureºti
la nivelul sectoarelor 1, 2 ºi 5.
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Au fost înfiinþate grupuri locale de acþiune în 31 de
comunitãþi rurale ºi urbane vulnerabile identificate în judeþele
menþionate anterior. Reprezentanþii acestora ºi membrii
echipelor intersectoriale au participat la seminarii de formare
cu privire la exploatarea prin muncã a copilului. Membrii
acestor grupuri de acþiune au identificat 84 de copii
exploataþi prin muncã.

INFORMARE ªI CONªTIENTIZARE
Au fost realizate 2500 de pliante de prezentare a
serviciului, 1600 de postere cu mesajul „Combateþi munca
copilului!“ ºi 2500 broºuri privind infecþia cu HIV ºi alte
ITS-uri pentru asistenþii sociali ºi pentru copii. Acestea au
fost distribuite în instituþiile partenere, în ºcoli ºi în
comunitãþile defavorizate din care provin beneficiarii
programului.
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CENTRE EDUCAÞIONALE

IMPACTUL PROGRAMULUI

În anul 2005, au fost deschise douã centre educaþionale
în Bucureºti - Centrul Educaþional Mareºal Averescu,
în parteneriat cu DGASPC, sector 1 ºi cu ªcoala nr. 1 „Sfinþii
Voievozi“, vizând integrarea/reintegrarea ºcolarã a copiilor,
ºi Centrul Educaþional „ªcoala dupã ºcoalã“, din
cadrul ªcolii nr. 71 „Iovan Ducici“, vizând prevenirea
abandonului ºcolar.

În 2005, a fost realizatã cercetarea „Cunoºtinþe ºi
comportamente privind HIV/SIDA/ITS în comunitãþile
defavorizate“ cu scopul evaluãrii modificãrilor survenite la
finalul primei faze a proiectului „Prevenirea transmiterii
HIV/SIDA în rândul copiilor strãzii ºi comunitãþilor de rromi“.
Raportul prezintã rezultatele obþinute în cele douã momente
ale cercetãrii: începutul ºi finalul primei faze a proiectului.
Rãspunsurile copiilor chestionaþi demonstreazã creºteri
importante în ceea ce priveºte nivelul de cunoºtinþe referitoare
la infecþiile cu transmitere sexualã ºi, de asemenea, schimbãri
în comportamente.
De asemenea, a fost evaluat impactul cursurilor de pregãtire
derulate în 2004 prin aplicarea de scurte chestionare la o parte
dintre profesioniºtii instruiþi. 84% dintre aceºtia au declarat cã
aplicau ºi în momentul cercetãrii cunoºtinþele ºi tehnicile de
lucru însuºite în urma cursurilor.

De asemenea, au fost amenajate ºi dotate centre
educaþionale în oraºele Târgu Mureº, Focºani ºi Bistriþa,
în cadrul Programului de Interes Naþional (PIN4) „Prevenirea
ºi combaterea exploatãrii prin muncã a copiilor“, finanþat de
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului.
Pe lângã finanþãrile existente, Salvaþi Copiii a contribuit cu
fonduri proprii (obþinute din fundraising) la amenajarea ºi
dotarea centrelor educaþionale.
În 2005, au continuat activitãþile în centrele educaþionale
din Bucureºti (Centrul Educaþional Academiei) ºi Iaºi.
De asemenea, Salvaþi Copiii a continuat sã ofere suport
ºi sã monitorizeze centrele educaþionale deschise în 2004
în Bucureºti ºi Craiova prin programul PIN 379, centre care
au fost preluate de Direcþiile Judeþene de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului.

FINANÞATORI
Festivalul Brazilor de Crãciun, Fondul Global de Combatere
a HIV/SIDA, TBC ºi Malariei, USAID – World Learning,
Salvaþi Copiii Finlanda, Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Drepturilor Copilului, Hipermarketul Cora.

De la moartea mamei, Ioana locuieºte
împreunã cu bunica maternã. Nu a vrut
sã stea cu tatãl sãu deoarece dezaprobã
activitãþile în care acesta este implicat,
de multe ori aflate la limita legalitãþii.
Deºi are 13 ani, ea nu a fost niciodatã la
ºcoalã, bunica ºi celelalte rude fiind
convinse cã fetele trebuie sã stea acasã
pentru a deveni bune gospodine.
Fiindcã bunica este foarte în vârstã, Ioana
se ocupã de toate treburile casei ºi îºi
îngrijeºte fraþii mai mici.
Dorindu-ºi foarte mult sã înveþe sã scrie ºi
sã citeascã, Ioana a desluºit singurã tainele
abecedarului.
A ajuns la Salvaþi Copiii dupã ce a aflat
de centrul educaþional de la alþi copii din
cartier. Asistenþii sociali au reuºit sã o
convingã pe bunica Ioanei, dupã discuþii
repetate, sã o lase pe aceasta la ºcoalã.
Acum, Ioana este elevã în clasa I; este
înscrisã în programul „A doua ºansã“,
pentru a absolvi douã clase în anul ºcolar
2005-2006. Ioana sperã ca va reuºi sã
termine ciclul primar în doi ani, pentru a
ajunge la gimnaziu cât mai repede.
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Pentru a o ajuta pe Ioana, reprezentanþii organizaþiei au fãcut ºi alte demersuri:
facilitarea accesului la servicii medicale, consiliere juridicã în vederea clarificãrii
situaþiei actelor de identitate, consiliere psihologicã.
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Drepturile copiilor rromi
Copiii rromi trebuie încã sã facã faþã discriminãrii
ºi intoleranþei în viaþa de fiecare zi, inclusiv în ºcoli.
Schimbarea mentalitãþii majoritãþii faþã de acest
grup etnic este un proces îndelungat, iar o educaþie
multi ºi interculturalã în acest sens trebuie
începutã încã de la o vârstã fragedã, pentru a oferi
copiilor posibilitatea de a se cunoaºte mai bine
între ei, de a înþelege ºi respecta diversitatea.
Cadrele didactice, de asemenea, trebuie sã-ºi
schimbe comportamentul, atitudinea faþã de copiii
rromi în ºcoli, pentru a evita discriminarea ºi
intoleranþa. Informarea ºi pregãtirea lor continuã
constituie o prioritate pentru Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii, în colaborare cu Salvaþi Copiii. În
acelaºi timp, este nevoie sã se creeze un mediu
prietenos în ºcoli ºi în grãdiniþe, unde copiii rromi
sã vinã cu plãcere, sã fie valorizaþi ºi respectaþi.
OBIECTIVUL GENERAL ªI PRIORITÃÞI
ÎN CADRUL PROIECTULUI
Obiectivul proiectului constã în schimbarea mentalitãþii
generale faþã de minoritatea rromã, oferirea de ºanse egale
copiilor în pregãtirea pentru viaþa lor de adulþi ºi promovarea
respectãrii drepturilor copiilor în ºcoli. Au fost organizate nouã
serii de cursuri pentru cadre didactice din toatã þara, la care au
participat aproape 400 de profesori, învãþãtori ºi educatori.
Organizarea a 5 grupe de grãdiniþã pentru copiii din
categoriile defavorizate, cu prioritate din mediul rural, a urmãrit
pregãtirea acestora pentru ºcoalã, dezvoltarea abilitãþilor
necesare pentru ca ei sã poatã face faþã exigenþelor procesului
intsructiv-educativ, la nivel similar cu ceilalþi copii.
Salvaþi Copiii a iniþiat în 2005, cu sprijin financiar PHARE, o
cercetare în cinci comunitãþi rrome, cu intenþia de a prezenta
autoritãþilor propuneri de îmbunãtãþire a calitãþii vieþii acestei
categorii defavorizate. În cadrul proiectului, au fost organizate
cursuri de pregãtire pentru cadre didactice, mediatori ºi
voluntari din cele cinci judeþe din proiect, precum ºi sesiuni de
informare pentru 11 ziariºti din presa centralã ºi localã, pentru
a înþelege problemele copiilor rromi. Cercetarea s-a elaborat în
trei comunitãþi (Balta Arsã, Coltãu ºi Mangalia).

PRIORITÃÞI ALE PROGRAMULUI:
· Cinci grãdiniþe: Mangalia, Pleniþa (Dolj), Valea Bãdenilor
(Argeº), Glina (Ilfov) ºi Nuºfalãu (Sãlaj) – ultimele douã în
colaborare cu Agenþia de Dezvoltare Împreunã;
· Cursurile de pregãtire au cuprins participanþi din toate
judeþele ºi s-au desfãºurat la Nãvodari, Costineºti ºi
Sânmartin (Bihor);
· Cercetare privind situaþia copiilor în cinci comunitãþi rrome
(Balta Arsã/Botoºani, Coltãu/Maramureº, Mangalia,
Calvini/Buzãu ºi Glina/Ilfov).
Ponderea comunitãþilor sãrace de romi
ºi a populaþiei de la nivelul lor
ponderea comunitãþilor 10%
populaþie de romi (total) 14%
populaþie de romi (rural) 13%

BENEFICIARI DIRECÞI:
· Copiii rromi ºi din alte categorii dezavantajate – peste
200 copii în grãdiniþe, circa 200 în ºcoli;
· Peste 100 de pãrinþi au beneficiat de consiliere;
· Circa 400 de cadre didactice care lucreazã cu copii rromi
(din toate judeþele þãrii).
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cu probleme severe
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Sursa: „Comunitãþile de Romi din România; O hartã a sãrãciei comunitare prin sondajul
PROROMI“, Agenþia Naþionalã pentru Romi, http://www.anr.gov.ro; 27 martie 2006)
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Integrarea copiilor refugiaþi ºi separaþi
în societatea româneascã
Copiii refugiaþi care trãiesc în România sunt nevoiþi
sã se confrunte cu multe dificultãþi cu privire la
lipsa serviciilor sociale care sã le faciliteze o mai
bunã integrare în mediul social ºi cultural românesc
ºi o completã adaptare la sistemul de învãþãmânt.
Salvaþi Copiii acþioneazã pentru accesul la serviciile
de consiliere socialã ºi îndrumare pentru
solicitanþii de azil, facilitarea integrãrii copiilor
refugiaþi în societatea româneascã, facilitarea
accesului la educaþie pentru copiii refugiaþi,
asistarea copiilor separaþi.
Beneficiarii din cadrul programului sunt sprijiniþi în procesul
de integrare în sistemul românesc de învãþãmânt, prezenþa lor
la ºcoalã este monitorizatã, pãrinþii beneficiazã de consiliere în
vederea participãrii copiilor la ºcoalã. De asemenea, sunt
organizate activitãþi recreative împreunã cu copii români, vizite
la muzee, teatre, precum ºi tabere.
În 2005, Salvaþi Copiii a continuat sã fie partenerul de
implementare al Înaltului Comisariat al Naþiunilor Unite
pentru Refugiaþi pentru activitãþile destinate copiilor refugiaþi.
ACTIVITÃÞI DERULATE:
· 55 de copii ºi 30 pãrinþi au fost consiliaþi social;
· Salvaþi Copiii a participat, în calitate de expert în protecþia
copilului, la elaborarea Ghidului de Bune Practici privind
protecþia copiilor separaþi;
· Salvaþi Copiii continuã promovarea Clubului Diversitãþii al
Copiilor, cu scopul de a promova prietenia dintre tinerii
refugiaþi ºi tinerii români, prin intermediul culturii,
obiceiurilor ºi tradiþiilor. Astfel, au fost organizate ateliere de
dansuri orientale, limbã arabã, limbã turcã pentru 30 de

ChildNet

copii români ºi 20 de copii refugiaþi, iar „profesorii“ acestor
ateliere sunt din rândul tinerilor refugiaþi;
· 42 de copii refugiaþi au fost integraþi în sistemul de
învãþãmânt ºi au beneficiat de susþinere, prin achiziþionarea
rechizitelor ºi a materialelor didactice necesare;
· 47 de copii au participat la activitãþi recreative atât în camerele
copiilor din centrul de cazare, cât ºi în afara acestuia.

DEPRINDERI DE VIAÞÃ INDEPENDENTÃ

Proiectul a urmarit asigurarea condiþiilor optime pentru
dezinstituþionalizarea, crearea ºi dezvoltarea unor aptitudini
pentru o viaþã independentã ºi integrarea profesionalã a
copiilor ºi a tinerilor din sistemul de protecþie, adresându-se
unui numãr de 300 de beneficiari din 6 oraºe ale þãrii (Iaºi,
Galaþi, Piatra Neamþ, Vaslui, Dâmboviþa, Bucureºti – Sectorul 1).
PRINCIPALELE ACTIVITÃÞI ALE PROIECTULUI
· Cursuri de calificare pentru o meserie, în conformitate cu
cerinþele de pe piaþa muncii ºi cu aptitudinile personale;
· Cursuri pentru educaþie economicã ºi de antreprenoriat;
· Cursuri de viaþã independentã (informaþii HIV/SIDA, ITS,
droguri);
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M\ numesc Danijela, am zece ani, sunt din Iugoslavia [i locuiesc cu
p\rin]ii mei [i cu fratele meu mai mare cu doi ani. Aici `n România merg
la [coala 120 `n clasa a patra. ~n ]ara mea m\ sim]eam bine al\turi de
bunicii mei [i de veri[orii mei. Noi am plecat din Iugoslavia din cauza
r\zboiului. Mie `mi place la fel de mult [i `n România ca `n ]ara mea. La
[coal\ po]i `nv\]a mai multe limbi diferite [i asta `mi place.Vârsta mea
`nseamna c\ este bine s\ te joci, s\ `nve]i [i cel mai bine când e[ti mic este
s\ ai mult noroc.

· Buletine electronice trimestriale;
· Selectarea ºi instruirea voluntarilor pentru relaþii unu-la-unu
cu beneficiarii;
· Servicii de consiliere psihologicã ºi orientare profesionalã.
REZULTATE MAJORE
240 de tineri au fost dezinstituþionalizaþi, 300 de tineri au
beneficiat de 37 cursuri de viaþã independentã ºi antreprenoriat
economic. 29 de tineri au fost admiºi în unitãþi de învãþãmânt
superior, 70 de tineri ºi-au gãsit un loc de muncã, 70 de
lucrãtori sociali au beneficiat de cursuri de formare privind
deprinderile de viaþã independentã a tinerilor ce urmeazã sã
pãrãseascã centrele de plasament.
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Lobby ºi advocacy
Salvaþi Copiii este membru sau invitat permanent al:
· Grupului Executiv al Grupului la Nivel Înalt
pentru Copiii României;
· Comitetului naþional de eliminare a celor mai grave
forme de muncã a copilului;
· Comisiei Naþionale de Luptã Anti-SIDA;
· Subgrupului de lucru pentru prevenirea ºi
combaterea traficului de copii;
· Grupului interministerial de lucru pentru
coordonarea ºi evaluarea activitãþii de prevenire
ºi combatere a traficului de persoane;
· Grupului Interministerial privind integrarea
socialã a tinerilor din instituþii;
· Grupului de lucru din cadrul Oficiului Român
pentru Adopþii.
Pentru asigurarea dezvoltãrii programelor,
Salvaþi Copiii România deruleazã parteneriate cu
Guvernul României, OSCE, UNDP, UNICEF,
Organizaþia Internaþionalã a Muncii, Organizaþia
Internaþionalã pentru Migraþie, Înaltul Comisariat
al Naþiunilor Unite pentru Refugiaþi, Delegaþia
Comisiei Europene în România, Alianþa
Internaþionalã Salvaþi Copiii, USAID ºi altele.
ACTIVITÃÞI
· În colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Egalitate ºi Step
by Step, Salvaþi Copiii a fãcut demersuri cãtre Primul
Ministru al României, Ministerul Finanþelor Publice ºi
Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei (MMSSF)
astfel încât indemnizaþiile pentru concediul de risc maternal
ºi concediul pentru îngrijirea copilului bolnav sã nu fie
considerate venituri impozabile. Ministerul de Finanþe a luat
în considerare poziþia societãþii civile ºi a revenit asupra
deciziei de impozitare;
· Salvaþi Copiii, alãturi de alte organizaþii ale societãþii civile, a
luat atitudine faþã de iniþiativa legislativã a MMSSF din iunie
2005, privind reducerea indemnizaþiei pentru creºterea
copilului pânã la 2 ani de la 85% din salariu mediu pe
economie la 35%. MMSSF a revenit asupra acestui proiect
de lege ºi astfel, din 2006, mamele vor primi o indemnizaþie
de creºtere a copilului în valoare de 8 milioane de lei;
· În contextul dezbaterilor publice privind legislaþia asistenþei
sociale, organizate de MMSSF, Salvaþi Copiii a propus
introducerea unui sistem unic de acreditare a serviciilor
sociale, bazat pe principiile egalitãþii dintre serviciile publice
ºi serviciile private, precum ºi pe promovarea parteneriatului
public-privat. Salvaþi Copiii a solicitat MMSSF, precum ºi
ANPDC, reglementarea unitarã ºi abordarea globalã a
tuturor aspectelor ce reglementeazã sectorul
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neguvernamental (de la constituire, acreditare, licenþiere,
finanþare, facilitãþi, acordarea statutului de utilitate publicã);
· Salvaþi Copiii a subliniat necesitatea elaborãrii unei
strategii în domeniul social, în vederea delimitãrii
Bugetului Asigurãrilor Sociale de Stat de Bugetul de Stat,
cu scopul asigurãrii unei bunãstãri sociale;
· Salvaþi Copiii a fãcut propuneri în ceea ce priveºte natura
juridicã a contractului de finanþare, nerestricþionarea
accesului la fondurile publice, inserarea principiilor
concurenþiale ale economiei sociale de piaþã. Organizaþia a
subliniat cã scopul general este acela al satisfacerii
beneficiarului, de aceea finanþãrile nerambursabile trebuie
acordate în condiþii de licitaþie publicã, în spiritul concurenþei
libere ºi loiale, fãrã nici un fel de constrângeri;
· Propunerile Salvaþi Copiii privind reglementarea statului de
utilitate publicã pentru asociaþii ºi fundaþii, astfel încât sã
rãspundã nevoii de profesionalizare ºi specializare a
sectorului neguvernamental, au fost trimise Camerei
Deputaþilor ºi Fundaþiei pentru Dezvoltarea Societãþii Civile.
ASISTENÞÃ JURIDICÃ
Dupã intrarea în vigoare a Legii 272/2004, cererile de consiliere
ºi asistenþã juridicã adresate organizaþiei Salvaþi Copiii sunt în
numãr mai mare faþã de anul trecut, fiind înregistrate situaþii
dintre cele mai diverse de încãlcare a drepturilor copilului
(de la dreptul la identitate pânã la forme grave de abuz sexual).
Organizaþia Salvaþi Copiii a acordat consiliere juridicã unui
numãr de 60 de cazuri. În anumite situaþii, s-a impus realizarea
de demersuri directe cãtre instituþiile abilitate, cerându-se ºi
ajutorul presei în acest sens.
În toate dezbaterile de acte normative, Salvaþi Copiii a fãcut
propuneri în concordanþã cu prevederile Convenþiei ONU cu
privire la Drepturile Copilului ºi mai ales cu art. 3 al acestei
Convenþii, interesul superior al copilului, care trebuie sã
primeze în toate acþiunile pe care le întreprind autoritãþile
legislative, administrative ºi judecãtoreºti.
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Campanii derulate de
Salvaþi Copiii România în anul 2005
SALVAÞI COPIII ROMÂNIA, ÎN SPRIJINUL COPIILOR AFECTAÞI DE INUNDAÞII
Rãspunsul organizaþiei Salvaþi Copiii la situaþiile de
dificultate cu care s-au confruntat oamenii afectaþi de
inundaþiile din 2005 a urmãrit cu prioritate ajutorarea copiilor
provenind din familiile sinistrate. Activitãþile derulate s-au axat
pe acordarea de ajutor material, nutriþional ºi suport
psiho-emoþional celor nevoiþi sã depãºeascã consecinþele
traumatizante produse de inundaþii. Încã din zilele imediat
urmãtoare producerii inundaþiilor care au lovit regiunea
Banatului, Salvaþi Copiii a coordonat acþiuni multiple de
intervenþie umanitarã, pentru a rãspunde necesitãþilor imediate
ale familiilor afectate de contextul dramatic în care
ºi-au vãzut casele ºi gospodãriile distruse de inundaþii.
Reprezentanþii organizaþiei s-au alãturat ºi coaliþiei „SOS Banat!“
(Solidaritate cu Oamenii Sinistraþi din Banat!).
CAMPANIA „ROMÂNIA ÎNECATÃ ÎN LACRIMI“
Salvaþi Copiii ºi Evenimentul Zilei au demarat o campanie
de strângere de fonduri (53,000 EUR) pentru reabilitarea ªcolii
Generale ºi grãdiniþei din Nãneºti (judeþul Vrancea), grav afectate
de inundaþii.
În primãvara anului 2006 se doreºte continuarea lucrãrilor de
restaurare a pereþilor exteriori ai ºcolii ºi amenajarea unui teren
de sport.
TABERE PENTRU COPIII VICTIME ALE INUNDAÞIILOR,
OFERITE DE SALVAÞI COPIII
Salvaþi Copiii ºi Preºedinþia României au organizat în
perioada 1-15 august patru sejururi la mare ºi la munte
pentru mai mult de 120 de copii afectaþi de inundaþiile din
judeþul Vrancea, programul recreaþional urmãrind ca, prin
desfãºurarea unor activitãþi interactive, sã le fie oferit copiilor
un prilej de a depãºi mai uºor experienþele traumatizante prin
care au trecut.

CAMPANIA „ªI COPIILOR LE PASÃ“
Salvaþi Copiii, în parteneriat cu Grupul la Nivel Înalt
pentru Copiii României, TVR1 ºi Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii, a lansat în data de 21 mai 2005 campania
„ªi copiilor le pasã“, cu scopul colectãrii rechizitelor ºi
cãrþilor necesare copiilor afectaþi de inundaþiile produse în
judeþul Timiº. În paralel cu acþiunile de acumulare a
rechizitelor ºi fondului de carte necesar, coordonate la nivel
naþional de Inspectoratul General ªcolar al Municipiului
Bucureºti, Salvaþi Copiii s-a implicat, la nivelul celor 15 filiale,
în colectarea materialului didactic pentru elevii victime ale
inundaþiilor.
CAMPANIA „LUNA INIMILOR DESCHISE“
Hipermarketul Cora ºi organizaþia Salvaþi Copiii au
lansat în data de 4 mai 2005, campania „Luna inimilor
deschise“, acest demers umanitar având scopul de a le
oferi sprijin copiilor care sunt exploataþi economic, identificaþi
în cadrul „Programului de reintegrare socialã ºi
recuperare ºcolarã a copiilor strãzii care muncesc“.
Suma obþinutã (455.000.000 lei) a contribuit la
ajutorarea copiilor cu risc de abandon ºcolar sau care au
abandonat ºcoala datoritã angajãrii premature în muncã.
Voluntarii Salvaþi Copiii au fost prezenþi pe toatã durata
campaniei, pentru a oferi clienþilor hipermarketului CORA
informaþii cu privire la activitãþile ce se vor desfãºura
datoritã contribuþiei lor în vederea prevenirii ºi combaterii
exploatãrii prin muncã a copiilor.
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Lumea bunã face
lumea mai bunã!
FESTIVALUL BRAZILOR DE CRÃCIUN 2005
Devenit deja o tradiþie a calendarului social de
iarnã, Festivalul Brazilor de Crãciun, cel mai
important eveniment de strângere de fonduri al
Salvaþi Copiii, a reunit, în ultimii cinci ani,
reprezentanþi de marcã ai companiilor, mediului
diplomatic ºi cultural, ai vieþii publice ºi mass-media,
interesaþi sã ajute la îmbunãtãþirea situaþiei
copiilor provenind din categorii defavorizate.
Organizarea evenimentului este coordonatã de un Comitet
Onorific, prezidat de Excelenþa Sa Dl. Svante Kilander, Ambasadorul Suediei, un susþinãtor dedicat al Festivalului, încã de la
prima ediþie. Printre personalitãþile ºi companiile care sprijinã
acest proiect se numãrã: dna. Mihaela Geoanã (Preºedinte
Fundaþia Renaºterea), dna. Ileana Pescariu (Managing Partner,
Publicis Dialog), dna. Corina Bârlãdeanu (Director, 2activePR),
dna. Veronica Savanciuc (Lowe & Partners, Preºedinte IAA
România), dl. Pierre Poupard (reprezentant UNICEF pentru
România), dl. Patrick Gelin (Preºedinte, Director General BRD Groupe Société Générale), dna. Rodica Moise (Coordonator
Naþional ILO-IPEC), dl. Liviu Sfrija (Director General, Henkel
România), dl. Dan Moraru (CEO, Grupul BBDO România)
ºi dna. Tereza Munteanu (Director General, Y & R).
Designeri ºi companii de renume au recreat conceptul de
brad de Crãciun – Andreea Raicu, Irina Schrotter, Doina
Levintza, Elena Lãslean, Irina Marinescu, Larisa Claru, artistul
plastic Leon Mocanu, Rita Mureºan, Romanitza Iovan,
Wilhelmina Arz, organizaþia Junior Achievement România,
companiile IBM România, Oxette, Togo Design, Twins Studio .
În premierã, ºi voluntarii Salvaþi Copiii au creat un brad pentru
ediþia din 2005.
În seara de galã, organizatã la Palatul Parlamentului, gazda a
fost Andi Moisescu, care a condus licitaþia brazilor, alãturi de
E.S. Dl. Svante Kilander, atmosfera fiind întreþinutã de recitalul
special al artistului Marius Mihalache.
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Numeroase vedete, dar ºi directori de agenþii ºi oameni politici
au prezentat brãduþii creaþi special pentru aceasta ocazie:
Andreea Esca, Corina Dãnilã, Andreea Raicu, Ioana Moldovan,
Crina Matei, Cristi Iacob, Mona Muscã, Gianina Corondan,
Corina Bârladeanu, Larisa Claru, Dan Moraru, Veronica
Savanciuc. Implicarea ºi entuziasmul lor, precum ºi creativitatea
designerilor, au convins reprezentanþii unor companii
importante sã ofere 75.400 EUR pentru cei 15 brazi de
Crãciun. Recordul licitaþiei a fost deþinut ºi în acest an de bradul
Doinei Levintza, alcãtuit în totalitate din piese de cristal, care a
fost achiziþionat cu 14.000 de EUR.
7.400 EUR au fost obþinuþi din vânzarea biletelor de
tombolã, unde s-au câºtigat premii atractive: obiecte de decor,
produse cosmetice, articole de vestimentaþie ºi accesorii,
sesiuni de înfrumuseþare la saloane exclusive etc.

Sponsorii principali ai Festivalului Brazilor de Crãciun, ediþia
2005, au fost Artima, Henkel Bautechnik ºi Zapp, iar
14 companii au participat ca sponsori susþinãtori: Univers'All,
American Express Bank, Banca Þiriac, Billa, BRD-GSG,
Carrefour, Ericsson, Ford, Hyundai, Hewlett Packard,
Mercedes-Benz, Microsoft, SAAB, Ultex Þãndãrei. De
asemenea, alte peste 70 de companii au sprijinit evenimentul
cu diverse produse ºi servicii. Acestea au donat înainte de
eveniment 72.000 EUR cash ºi peste 30.000 EUR în produse ºi
servicii. Astfel, suma totalã obþinutã se ridicã la 155.000 EUR.
Materialele folosite la eveniment au fost realizate ºi tipãrite cu
ajutorul Proximity România ºi Best Print.
Cu fondurile obþinute, Salvaþi Copiii va continua proiectul de
reintegrare socialã a copiilor obligaþi sã munceascã, susþinând
4 Centre Educaþionale în Bucureºti (2), Iaºi ºi Craiova. 200 de
copii vor beneficia de serviciile oferite în cadrul proiectului:
activitãþi educative, recreative, sportive ºi de socializare,
activitãþi artistice (teatru, cercuri de muzicã ºi dans), asistenþã
medicalã, sprijin de urgenþã pentru prevenirea ajungerii în
stradã a copiilor, consiliere juridicã.
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Raport financiar 2005
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VENITURI
Fondul Global de combatere
a HIV/SIDA, TBC ºi Malariei
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Drepturilor Copilului
Festivalul Brazilor de Crãciun 2004/ 2005
Salvaþi Copiii - Suedia
USAID / World Learning
Lubricants UK
Delegaþia Comisiei Europene în România
Ringier România – Evenimentul Zilei
Fundaþia Tucker's Friends SUA.
Persoane fizice Norvegia
Biroul Internaþional al Muncii
Salvaþi Copiii Austria
O.S.C.E.
Asociaþia “Alternative Sociale”
Înaltul Comisariat pentru Refugiaþi
Leonardo da Vinci Programme
Henkel România
Salvaþi Copiii Finlanda
Agenþia pentru Strategii Guvernamentale
Individuell Manniskohjalp
UNICEF
Hipermarket CORA
Alianþa Internaþionalã Salvaþi Copiii
Urne de colectare ºi 1% din impozitul
pe venitul global
Recuperare TVA
Cotizaþii, donaþii, sponsorizãri
Alte venituri
Dobânzi bancare

SUMA (EUR)
1,933,944
587,123
139,811
137,595
135,117
96,486
81,911
62,194
49,215
47,907
41,625
37,600
30,273
27,768
27,233
24,143
22,549
20,037
19,200
18,966
17,146
14,395
12,584
11,090
83,060
59,111
54,713
60,621
14,471

SUMA (EUR)
II CHELTUIELI
1,813,208
A. PROIECTE
1,657,780
1. Educaþie pentru copiii aflaþi în dificultate
1,045,898
2. Servicii specializate pentru copiii victime
ale abuzului ºi traficului
351,883
3. Centrul de zi de la Petrila
118,888
4. Suport pentru copiii victime ale inundaþiilor
54,302
5. Promovarea Convenþiei ONU prin
participarea copiilor ºi tinerilor
50,772
6. Centrul de informare, cercetare ºi documentare
privind drepturile copilului
36,037
B. INFORMARE - COMUNICARE
45,948
C. DEZVOLTARE ORGANIZAÞIONALÃ
29,793
D.STRÂNGERE DE FONDURI
45,019
E. ADMINISTRAÞIE
34,668

I. VENITURI:
1,933,944 EUR din care:
Organizaþii non profit din þarã ºi strãinatate
ºi organisme internaþionale
1,203,290
Cotizaþii, contribuþii, donaþii, sponsorizãri 490,681
Instituþii ale statului
158,777
Recuperare TVA
59,111
Dobânzi bancare
14,471
Alte venituri
7,614

62 %
25 %
8%
3%
1%
1%

II. CHELTUIELI:
1,813,208 EUR din care:
A. PROIECTE
1,657,780
B. INFORMARE-COMUNICARE
45,948
C. DEZVOLTARE ORGANIZAÞIONALÃ
29,793
D. STRÂNGERE DE FONDURI
45,019
E. ADMINISTRAÞIE
34,668

91 %
3%
2%
2%
2%

În anul 2005, s-au obþinut venituri în produse ºi servicii în valoare de 110,752 EUR
VENITURI
1%
8%

1%

2%

3%
ONG-uri locale & internaþionale,
organisme internaþionale
Cotizaþii, contribuþii, donaþii,
sponsorizari
Instituþii ale statului

25%

62%
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CHELTUIELI
2%

2%

3%
Proiecte
Informare – Comunicare
Dezvoltare organizaþionalã

Recuperare TVA

Strângere de fonduri

Dobânzi bancare

Administraþie

Alte venituri

91%
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EDUCAÞIE PENTRU COPIII AFLAÞI
ÎN DIFICULTATE:
1,045,898 EUR, din care:

SITUAÞIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
(EUR)
ACTIVE IMOBILIZATE

1. Reintegrarea socialã
ºi ºcolarã a copiilor strãzii
care muncesc
304,065 29 %

5. Copiii refugiaþi

297,977

237,947

485,411

A. SECRETARIAT
GENERAL (I+II+III)

294,161

267,618

151,617

410,162

B. FILIALE (I+II+III)

131,220

30,359

86,330

75,249

896

-

6. Copiii cu dizabilitãþi

2%

4,085

1%

7. Prevenirea abandonului ºi
reintegrarea familialã 18,925

A. SECRETARIAT GENERAL

896
-

-

-

-

896

-

896

-

II. IMOBILIZÃRI CORPORALE 424,485

73,778

98,075

400,188

7%

24,563

SOLD LA
31.12.2005

425,381

I. IMOBILIZÃRI NECORPORALE

4. Copii institutionalizaþi integrare socialã,
pregãtire pentru o
profesie viitoare
162,190 15 %

CREªTERI REDUCERI

TOTAL GENERAL (A+B)

2. Copii seropozitivi /
Educaþie pentru
sãnãtate
462,596 44 %
3. Protecþia drepturilor
copiilor rromi
69,474

SOLD LA
01.01.2005

B. FILIALE
A. SECRETARIAT GENERAL

294,161

43,419

12,641

324,939

B. FILIALE

130,324

30,359

85,434

75,249

-

224,199

138,976

85,223

A. SECRETARIAT GENERAL

-

224,199

138,976

85,223

B. FILIALE

-

-

III. IMOBILIZÃRI FINANCIARE

2%

Educaþie pentru copiii aflaþi în dificultate
1%
2%
15%

Reintegrarea socialã ºi
ºcolarã a copiilor
exploataþi economic

2%
29%

Educaþie pentru sãnãtate
Protecþia drepturilor
copiilor rromi
Copii instituþionalizaþi –
integrare socialã

7%

Copiii refugiaþi
Copiii cu dizabilitãþi
Prevenirea abandonului ºi
reintegrarea familialã

44%

Total fonduri Salvaþi Copiii România
16%

Secretariat General
Filiale

84%
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www.salvaticopiii.ro

ADUNAREA GENERALÃ
CONSILIUL DIRECTOR

Echipa Salvaþi Copiii - Secretariatul General
aprilie 2006

Preºedinte Executiv
Gabriela Alexandrescu
Asistent Preºedinte Executiv
Dana Carataº
Director Programe
George Roman
Director Economic
Mara Niculescu
Centrul de Cercetare ºi Informare
privind drepturile copilului
Dana Munteanu / Mãdãlina Moldovan
Coordonator programe educative
(educaþie pentru sãnãtate si
drepturile copilului) Centrul de
coordonare a tinerilor voluntari
Simona Zamfir

Coordonator programe privind
copilul abuzat, traficat, neglijat
Georgeta Pãunescu

Coordonator program reintegrarea
si sprijinirea minorilor repatriaþi
Daniela Nicolãescu / Gina Badiu

Coordonator programe copii rromi
ºi copii cu dizabilitãþi
Miralena Mamina

Coordonator programe copiii
exploataþi economic
Anca Bojaru / Liliana Bibac

Coordonator programe pentru
reintegrarea copiilor din instituþii
Coordonator program copii români
neacompaniaþi pe teritoriul
altor state
Bogdan Barbu

Coordonator program
asistenþã juridicã
Petre Matei
Coordonator comunicare
Georgiana Dragu

Coordonator programe
refugiaþi
ªtefania Ioniþa

Echipa Salvaþi Copiii mulþumeºte tuturor voluntarilor, partenerilor, sponsorilor ºi donatorilor sãi.

„

BRD - Groupe Société Générale apreciazã eforturile depuse de Organizaþia Salvaþi Copiii pentru îmbunãtãþirea situaþiei copiilor defavorizaþi din România. Asumându-ºi calitatea de cetãþean al comunitãþii, banca noastrã s-a alãturat încã din 2002 iniþiativelor de responsabilitate
socialã promovate de Organizaþia Salvaþi Copiii, în cadrul unui parteneriat care ºi-a dovedit eficienþa ºi valoarea pentru societate.
Adela Pascu, Secretar General al
BRD-Groupe Société Générale
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Parteneri

Sponsori / Donatori

Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului, Salvaþi Copiii
Suedia, Salvaþi Copiii Finlanda, Delegaþia Comisiei Europene în România,
Alianþa Internaþionalã Salvaþi Copiii, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
Ministerul Sãnãtãþii ºi Direcþiile de Sãnãtate Publicã, Ministerul de Justiþie,
Ministerul Administratiei si Internelor / Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera, Directia de Pasapoarte, Ministerul Public, Fundaþia UNIDEA,
Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, Inspecþia Muncii, Fundaþia
„Tucker's Friends" U.S., ILO-IPEC, OIM, „Leonardo da Vinci“ - Delegaþia
Comisiei Europene în Bruxelles, Înaltul Comisariat al Naþiunilor Unite
pentru Refugiaþi, Consiliul Naþional Român pentru Refugiaþi, Oficiul
National pentru Refugiati Ministerul de Interne, Forumul Român pentru
Refugiaþi ºi Migranþi, Organizaþia Femeilor Refugiate din România, USAID
World Learning, Salvaþi Copiii Austria, Fundaþia Smurfit Monaco, Henkel
România, Global March Against Child Labour, World Learning, Salvaþi
Copiii Danemarca, Salvaþi Copiii Italia, Open Society Foundation East-East
Program, UNICEF, Organizatia Internationala pentru Migratie, Agenþia
pentru Dezvoltare Împreunã, Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu
Handicap, Asociaþia Alternative Sociale, Ambasada SUA, Fundaþia Manni
Tesse, Fondul Global de Combatere a HIV\SIDA,TBC ºi Malarie, Fundaþia
pentru o Societate Deschisã, ECPAT (Olanda & Franta), Fondul Român de
Dezvoltare Socialã, Federaþia Organizaþiilor Neguvernamentale pentru
Protecþia Copilului, Consiliul European pentru Refugiaþi ºi Exilaþi, Asociaþia
Romãnã AntiSida, Health Aid Romania, ProChild, Asociatia Caritas
Solidaritatea Catolica, Asociatia Zambete de copii Galati, Asociatia
Neghinita Dambovita, Junior Achievement, Fundaþia Tineri pentru Tineri,
Fundaþia Principesa Margareta, Campania Globalã pentru Educaþie,
EUROTIN, Serviciul Social Internaþional Italia, Direcþia pentru Combaterea
Crimei Organizate ºi Antidrog, Agenþia Naþionalã Antidrog, Direcþii pentru
Protecþia Copilului Sector 1, 2, 3, 4, 6 Bucureºti, Direcþii Judeþene de
Protecþie a Copilului Iaºi, Botoºani, Bacãu, Sibiu, Sãlaj, Alba, Bihor, Vaslui,
Dolj, Argeº, Dâmboviþa, Braºov, Arad, Cluj, Giurgiu, Vrancea, Hunedoara,
Satu Mare, Bistriþa-Nãsãud, Maramureº Neamþ, Suceava, Galaþi, Timiº,
Mureº, Harghita, Covasna, Caraº-Severin, Inspectoratele Judeþene de
Politie, Confederaþia Naþionalã a Patronatului Român, Primãria Petrila,
Grupul ªcolar Voievodul Mircea, Târgoviºte, Muzeul Naþional de Artã din
Bucureºti, Agenþia Naþionalã a Taberelor ºi Turismului ªcolar, Palatul
Naþional al Copilului din Bucureºti, Agenþii judeþene pentru ocuparea forþei
de muncã, inspectoratele ºcolare, ºcoli.

Aaylex, ABN AMRO, Agenþia pentru Strategii
Guvernamentale, Allied Domecq, American Express Bank,
Artima, Auto Rom - MercedesBenz, Autoritatea Naþionalã
pentru Tineret, Avicola Buzãu, Banca Ion Þiriac, BCR,
Beiersdorf, Best Foods, Best Print, Billa România (Bucureºti
Craiova), Books Unlimited, Brandpilot, BRD - Groupe
Société Générale, BRD Finance Credite Consum, Bricostore
Orhideea ºi Militari, Canali, Carrefour, Castel Film, Cella
Center, Centrul pentru Studierea Opiniei ºi Pieþei, Chio
Intersnack România, Coca Cola România, Colgate Palmolive,
Cora Hipermarket, Coty, Credeo 2000, Cristalex`94 SRL,
Dent Estet, Domeniile Viticole Tohani, Dufa România, Editura
Curtea Veche, Editura Litera Internaþional, Editura Polirom,
Egoist Salon, Ericsson, Esop Consulting, European Drinks,
FC Dinamo, Ficus ªtefan cel Mare, Florãria Iris, Freedom Trans,
Fundatia Umanitara Alexandrion, Galt, Grimagh Import Export,
Hame România, Helvetansa, Henkel Bautechnik România,
Henkel România, Hyundai Auto România, IAKI Hotel,
IBM România, ID Sarrieri, ISA Multimedia, KLM, Lac de Verde
– Breaza, Lafarge Romcim, Le Manoir SRL, Librãria Cãrtureºti,
Lindex, Lubricants UK, Lush, Magazinul Nic Piaþa Amzei,
Master Foods SRL, Masterfoods, MC Donald`s, Metro Cash &
Carry Timiºoara, Microsoft România, Miko Beauty Centers,
Mtil Rom Kodak, Nordic Tours, Noriel, Onix Internaþional,
Opticris, Orange România, Oxette, PCS Professional Cleaning
Services, Philips, Preºedinþia României, Prestige Parfum,
Publicis România, Quadrant Amroq Beverages, Raiffeisen Banca
pentru Locuinþe, SC Ringier Romania SRL, RO STAR,
Romcar SRL Ford, RX Atelier, SAAB, SC Esop Consulting SRL,
SC Grand SRL, Selgros (Arad, Braºov, Bucureºti, Constanþa,
Craiova, Cluj, Oradea, Tg. Mureº, Timiºoara), Sony Ericsson,
Sotirris Emanoil, Teatrul Odeon, Tetra Pak România, Top Holding
Swatch, Totem Alma Green, Ulvex, Unicredit, Univers`All
Trading România SRL, Vel Pitar, Visak Impex SRL, Volkswagen
prin Porsche România, Whirlpool România, Xerox, Zapp

Sponsori filiale
1. ARGEª – Centrul Cultural, Teatrul de Copii Aºchiuþã
2. BRAªOV –Selgros Cash & Carry, SC Leonardo Bussiness SRL
3. BUCUREªTI – Camera de Comerþ ºi Industrie –
Hotel Parliament, First Data Western Union
4. CARAª – SEVERIN – Consiliul Judeþean Caraº-Severin
5. CONSTANÞA –Selgros Cash & Carry, Microsoft, Daewoo
Mangalia Heavy Industries, Euroliberty Braºov, SC Belmar Prest
SRL, SC Jean Bart SRL
6. DÂMBOVIÞA – SC Via Est Com SRL, SC Arcul de Triumf SRL,
SC Livas, Impex SRL, SC Teddy SRL, SC Falkor SRL,
SC Image Group SRL, SC Ted Trans SRL, SC All Prod SRL,
SC Vlahia SA, SC Miriana SRL, A.F Agela, A.F. Luminitza,
Complex Comercial XXL, Complex Comercial Pavcom
7. DOLJ – Selgros Cash & Carry, Billa, persoane fizice din Austria
ºi Norvegia
8. GALAÞI – SC ALCOM SA, Librãriile Lucian Blaga
9. HUNEDOARA – Fundaþia Prietenii lui Tucker – USA, Dufa
România, Henkel România, Henkel Bautechnik, Irene Grundell –
Suedia, Caritas Alba Iulia, Consilul Local Petrila
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10. IAªI – SC Mittal Steel Iaºi SA, L.H.Optical Iaºi, SC BDS Loyal SRL
Iaºi, SC TAR SRL Iaºi, Vinoteca Wylly Iaºi,
SC Koorrneef SRL Iaºi, Asociaþia Studenþilor ºi Absolvenþilor de
ªtiinþe Politice Iaºi, Dl. Doru Nechifor
11. MUREª – Selgros Cash & Carry, CNP Poºta Românã – Bucureºti,
Reidun Brundtland
12. NEAMÞ – Micromedica - Piatra Neamþ, SC Rocom Central –
Piatra Neamþ, Construct Service – Piatra Neamþ
13. SUCEAVA – SC Trans Eor Logistik SRL, SC Elbit Telecom SRL,
Biroul Notarial Mandici, SRL Rãdãuþi, Rod House Con Oil Rãdãuþi,
Benzinãria Monte Carlo Sal, SC Superstar SRL Rãdãuþi, SC Natur
Fruct Dorneºti, SC Anemob SRL, SC Comaliment SA
14. TIMIª – Selgros Cash & Carry, Metro Cash & Carry, Macchine Per
Caffe Expresso, Coca Cola, Porto Petrol SRL, Nimb SA, Lansadi
Com SRL, Nestle România, IATSA Timiºoara, Asociaþia Generaþia
Tânãrã, Cora Bucureºti, Dan Cenda, SC Bega Minerale Industriale
15. VASLUI – SC Vasflor SRL, SC Camacons SRL,
SC Unimatex SRL, Biroul Notarial Ioniþi
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SECRETARIATUL GENERAL - BUCUREªTI
Intr. ªtefan Furtunã 3, Sector 1, 010899 - Bucureºti, România
Tel: +40 21 316 61 76, fax: +40 21 312 44 86
e-mail: rosc@salvaticopiii.ro / www.salvaticopiii.ro
Banca Comercialã Românã, Sucursala Plevnei
Cont curent: RO15RNCB0071011434790005
Cont sponsorizare: RO96RNCB0071011434790002
Cont EUR: RO31RNCB0071011434790008
Cont USD: RO69RNCB0071011434790003

Preºedinte: Camelia Iordache
Vicepreºedinþi: Cãtãlin Luca, Mihai Gafencu
Preºedinte Executiv: Gabriela Alexandrescu

ARGEª
Preºedinte: Dumitra Sima
Str. Eroilor nr. 4 - 6, 110417 - Piteºti
tel: +40 248 217 830, fax +40 248 21 21 66
e-mail: arges@salvaticopiii.ro

HUNEDOARA
Preºedinte: Valeria Popescu
Cartier 8 Martie, 335800 - Petrila
tel/fax: +40 254 550 618
e-mail: hunedoara@salvaticopiii.ro

BRAªOV
Preºedinte: Valentin Bodea
Str. Carpaþilor, nr. 89, et. 2, 500269 - Braºov
tel: +40 268 331 459, fax: +40 268 429 112
e-mail: brasov@salvaticopiii.ro

IAªI
Preºedinte: Cãtãlin Luca
Stradela Canta nr. 3, 700527 - Iaºi
tel: +40 232 219 966, fax: +40 232 219 986,
e-mail: iasi@salvaticopiii.ro

BUCUREªTI
Preºedinte: Rebeca Grosu
Str. Berzei nr. 7, et. 1, cam. 7, Sector 1, 010251 - Bucureºti
tel./fax: +40 21 310 45 87
e-mail: bucuresti@salvaticopiii.ro

MUREª
Preºedinte: Ana Chirteº
Str. Victor Babeº nr. 11, 540097 - Târgu Mureº
tel: +40 265 218 210, fax: +40 265 166 590
e-mail: mures@salvaticopiii.ro

CARAª-SEVERIN
Preºedinte: Mãriuþa Simionescu
Piaþa 1 Decembrie 1918 nr. 7, etaj 1, 320067 - Reºiþa
tel: +40 255 226 763, fax: +40 255 211 127
e-mail: caras-severin@salvaticopiii.ro

NEAMÞ
Preºedinte: Mihaela Ignatovici
Alexandru cel Bun 27, 610004 - Piatra Neamþ
tel: +40 233 219 656, fax: +40 233 213 525
e-mail: neamt@salvaticopiii.ro

CONSTANÞA
Preºedinte: Elena Alexe
Str. T.S. Sãveanu, nr. 1, 905500 - Mangalia
tel/fax: +40 241 753 411,
e-mail: constanta@salvaticopiii.ro

SUCEAVA
Preºedinte: Camelia Iordache
Oficiul Poºtal 7, C.P. 39 - Suceava
tel/fax: +40 230 530 801,
e-mail: suceava@salvaticopiii.ro

DÂMBOVIÞA
Preºedinte: Ana Maria Anghel
Str. Radul cel Mare, nr. 12, (ªcoala 10), 130111 - Târgoviºte
tel/fax: +40 245 215 575
e-mail: dambovita@salvaticopiii.ro

TIMIª
Preºedinte: Mihai Gafencu
Calea ªagului nr. 102-104, 300516 - Timiºoara
tel/fax: +40 256 431 336
e-mail: timis@salvaticopiii.ro

DOLJ
Preºedinte: Cornelia Pasãre
Str. Mihai Viteazu, nr. 12, 200417 Craiova
tel./fax: +40 251 439 865
e-mail: dolj@salvaticopiii.ro

VASLUI
Preºedinte: Vasile Mariciuc
Str. 1 Decembrie nr. 3, 735200 - Negreºti
tel/fax: +40 235 457 582
e-mail: vaslui@salvaticopiii.ro

GALAÞI
Preºedinte: Nona Rapotan
Str. Alexandru I. Cuza 45, 800216 - Galaþi
tel/fax: +40 236 465 860
e-mail: galati@salvaticopiii.ro

