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Drepturile copilului sunt preocuparea noastrã de zi cu zi
În anul 2006, Salvaþi Copiii a împlinit 16 ani de activitate în România ºi 9 ani de când a devenit membru al
celei mai mari alianþe independente mondiale pentru apãrarea drepturilor copilului, Alianþa Internaþionalã
Salvaþi Copiii.
Pentru prima datã în istoria organizaþiei, ne-am alãturat eforturilor alianþei care, în campania “Rescrie viitorul”,
va susþine, în perioada 2006-2010, accesul la educaþie de calitate pentru 8 milioane de copii, din 40 de þãri
afectate de conflicte armate. Salvaþi Copiii, prin colaborarea cu Batalionul 2 Infanterie “Cãlugãreni” ºi Ministerul
Apãrãrii Naþionale a reuºit sã trimitã rechizite, paturi, apã potabilã ºi jucãrii pentru 300 de copii din sudul
Afganistanului, provincia Zabul.
Anul 2006 a fost un an în care peste 3.500 de copii au fost afectaþi de inundaþiile dezastruoase. Salvaþi
Copiii a fost alãturi de aceºtia ºi familiile lor în Chiselet, Stancea ºi Spantov (judeþul Cãlãraºi) ºi în comuna Rast
(judeþul Dolj). Toþi angajaþii Salvaþi Copiii ºi mulþi voluntari s-au implicat în asigurarea necesarului de urgenþã,
consiliere emoþionalã ºi socialã, asigurarea programelor educative pentru preºcolari ºi ºcolari, organizaþia
susþinând totodatã reabilitarea ºi dotarea ºcolii din Rast ºi a grãdiniþelor din judeþul Cãlãraºi, oferind posibilitatea
continuãrii procesului de învãþãmânt.
În octombrie 2006, Raportorul special al Naþiunilor Unite a prezentat Studiul ONU cu privire la violenþa
împotriva copiilor, în sesiune plenarã. Faptul cã Salvaþi Copiii a fost reprezentatã acolo de specialiºti ºi copii din
România, a fost dovada recunoaºterii activitãþii noastre atât pe linia schimbãrii legislaþiei dar ºi a eforturilor continue
de pregãtire a specialiºtilor care lucreazã cu copii, a pãrinþilor înºiºi în dobândirea de abilitãþi de educare a
copilului fãrã folosirea violenþei.
“ªanse egale la educaþie” constituie un program pe termen lung, dar ºi un crez al echipei ºi al copiilor cu
care lucrãm. În 2006 am putut asigura accesul la educaþie pentru 800 de copii, care au fost obligaþi sã munceascã
în loc sã meargã la ºcoalã. Putem sã facem acest lucru pentru cã am dezvoltat un parteneriat solid ºi eficient cu
firme de renume, care investesc în prezentul ºi viitorul acestei þãri.
În Iaºi, Craiova, Timiºoara, Târgu Mureº, Braºov, Hunedoara, Suceava, Galaþi, Mangalia, Vaslui, Piteºti,
Târgoviºte, Piatra Neamþ, Reºiþa ºi Bucureºti am lucrat în programe educative, de asistenþã socio-medicalã
ºi juridicã, consiliere ºi terapie cu peste 68.000 copii. Alãturi de membrii activi ºi personalul angajat, au fost o
constantã valoroasã tinerii voluntari, contribuind cu energia, dorinþa de dreptate socialã ºi iniþiativele lor.
Pentru toatã bucuria de a fi putut aduce schimbare în bine în destinul copiilor, mulþumim tuturor
partenerilor, membrilor, voluntarilor, finanþatorilor ºi sponsorilor noºtri.

Camelia Iordache, Preºedinte
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Cuprins
Salvaþi Copiii România este o organizaþie neguvernamentalã naþionalã,
de utilitate publicã, bazatã pe activitatea voluntarã a membrilor sãi.
Înfiinþatã în anul 1990, organizaþia are în prezent filiale în 14 judeþe ºi în
Bucureºti, peste 6000 de membri ºi beneficiazã de activitatea voluntarã a
peste 800 de persoane, majoritatea tineri.

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.

Misiunea Salvaþi Copiii este promovarea ºi apãrarea drepturilor
copilului conform Convenþiei Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului ºi a Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului.

Alianþa Internaþionalã Salvaþi Copiii este cea mai mare miºcare
independentã pe plan mondial, care acþioneazã pentru apãrarea drepturilor
copiilor. Are 28 de membri ºi dezvoltã programe în peste 120 þãri.
Salvaþi Copiii România este membru activ al Alianþei Internaþionale Salvaþi
Copiii din anul 1997, fiind singura organizaþie din Sud Estul Europei care
activeazã în cadrul acestui organism.
Coperta 1 - unul dintre copiii victime a inundaþiilor din satul Chiselet, judeþul Cãlãraºi
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ªi noi avem drepturi
Obiectivul general al programului de promovare a drepturilor copilului este de a oferi copiilor ºi
tinerilor posibilitatea implicãrii active în societate. Activitãþile programului se materializeazã în
sesiuni de informare interactivã prin metoda peer-education, activitãþi pentru copii ºi cursuri de
formare continuã pentru cadrele didactice.
ATELIERE DE LUCRU ªI GRUPURI DE DEZBATERE
Sesiunile de informare în ºcoli au fost realizate de 200 de
tineri voluntari ºi 50 de consilieri instruiþi pe tema drepturilor
copilului. În învãþãmântul primar, orele interactive de drepturile
copilului au cuprins aproximativ 9000 de copii.
Începând cu anul 2006, Salvaþi Copiii desfãºoarã în 10 ºcoli
din Bucureºti un proiect pilot - Clubul Drepturilor Copilului. În
cadrul acestor cluburi, copiii sunt instruiþi ºi încurajaþi sã iniþieze
ºi sã desfãºoare acþiuni ºi proiecte de promovare ºi susþinere a
drepturilor copilului în ºcoalã sau în comunitatea lor.
CURSUL DE FORMARE CONTINUÃ „DREPTURILE
COPILULUI” PENTRU CADRELE DIDACTICE
Acreditat de Centrul Naþional de Formare a Personalului din
Învãþãmântul Preuniversitar, cursul este format din 10 module
coordonate de o echipã de 6 specialiºti formatori fiind util
cadrelor didactice în pregãtirea lor profesionalã. Scopul cursului
este formarea competenþelor cheie în domeniul cunoaºterii ºi
promovãrii drepturilor copilului, pentru a contribui la schimbarea
mentalitãþilor ºi a comportamentelor sociale referitoare la
copil, pentru a forma ºi dezvolta responsabilitatea ºi spiritul
civic al copiilor.

CONCURSUL „DREPTURILE COPILULUI“
Concursul „Drepturile Copilului” a reprezentat finalitatea
unui an ºcolar în care s-au desfãºurat sesiuni de informare ºi
acþiuni pe tematica drepturilor copilului în Bucureºti ºi în
filialele Salvaþi Copiii. La concurs au participat ºcolile în care
voluntari ai organizaþiei sau cadre didactice au desfãºurat
programul „ªi noi avem drepturi”, realizând mici proiecte pe
tema drepturilor copilului. Premiul cel mare al concursului a
fost participarea la Întâlnirea Anualã a Copiilor ce a avut loc în
tabãra Arbãnaºi (jud. Buzãu). Cãºtigãtorii au fost reprezentanþi
din 18 ºcoli (14 din filiale Salvaþi Copiii ºi 4 din Bucureºti).
FORUMUL NAÞIONAL AL COPIILOR
Forumul subliniazã importanþa consultãrii ºi participãrii
copiilor în orice demers legat de drepturile ºi interesele lor.
Evenimentul a adus împreunã copii ºi autoritãþi, oferind
posibilitatea unui dialog ºi formularea unor propuneri concrete.
În 2006, Forumul a avut ca temã „Violenþa împotriva
copilului” ºi s-a derulat în perioada 2 - 3 iunie 2006, reunind
70 de copii ºi tineri din toate filialele Salvaþi Copiii. Prima zi a
Forumului a fost dedicatã schimbului de experienþã ºi formulãrii
mesajelor, recomandãrilor pentru autoritãþi. Concluziile
dezbaterilor asupra violenþei în familie, în ºcoala, în instituþii ºi
în mass-media au fost prezentate în ziua urmãtoare, la
întâlnirea cu reprezentanþi ai ANPDC, ANPF, ai Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii, Consiliului Naþional al Elevilor ºi IGP.
Întâlnirea anualã a copiilor "PROMOVAREA
DREPTURILOR COPILULUI"– Arbãnaºi, iunie 2006
La Întâlnirea Anualã a Copiilor au participat 90 de copii din
Bucureºti ºi din alte 14 judeþe. Participanþii au fost premianþii
concursului „Drepturile Copilului”, beneficiari ai programelor
Salvaþi Copiii, copii care se implicã voluntar în activitãþi
desfãºurate în cadrul acestor programe. Copiii ºi însoþitorii
acestora au participat la ateliere interactive pe temele
drepturile copilului în familie, educaþie ºi timp liber, educaþie
pentru sãnãtate, violenþa asupra copiilor, la activitãþi culturalartistice sau sportive ºi concursuri organizate chiar de ei.
CARNAVALUL COPIILOR, 14 decembrie 2006. Eveniment
cu tradiþie, Carnavalul a reunit 253 de copii din 23 de ºcoli din
Bucureºti, centre de plasament, centre educaþionale pentru
copiii exploataþi economic ºi copii refugiaþi ºi a inclus momente
artistice, un concurs de costume, fiind prezent chiar Moº Crãciun
care le-a adus daruri copiilor.
Publicaþii:
·
Convenþia ONU cu privire la drepturile copilului 3.000 exemplare, Convenþia ONU cu privire la drepturile
copilului pe înþelesul celor mici -10.000 exemplare.
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Participare ºi implicare comunitarã
Participarea este unul dintre principiile fundamentale pentru promovarea ºi respectarea drepturilor copilului.
Acesta este cuprins în Convenþia ONU cu privire la Drepturile Copilului, în strategia propusã de cãtre
Comisia Europeanã, în legislaþia internã cu privire la drepturile copilului ºi cea referitoare la voluntariat. În
2006, 800 de voluntari s-au implicat activ în programele Salvaþi Copiii, fiind încurajaþi sã participe la activitãþi
ºi sã-ºi dezvolte propriile idei în proiecte coordonate de cãtre ei înºiºi. Proiectele derulate la nivel naþional
s-au adresat unui numãr de 18.000 de copii.
SESIUNI DE SELECÞIE ªI FORMARE A TINERILOR
VOLUNTARI
·
Campania „Be a Superhero” a vizat promovarea
activitãþilor de voluntariat printre tinerii din ºcoli ºi licee. 450
de tineri din Bucureºti ºi filialele Suceava, Braºov,
Hunedoara, Dolj, Constanþa, Timiº, Iaºi au fost selectaþi ºi
instruiþi, devenind voluntari în diferite programe.
CAMPANII ªI DEZBATERI
·
„Implicã-te în combaterea cerºetoriei”, 12 iunie - 40
de voluntari au desfãºurat campania de informare ºi
conºtienti-zare privind cele mai grave forme ale muncii
copiilor, alãturi de reprezentanþi ai autoritãþilor din domeniul
protecþiei copilului;
·
În cadrul Campaniei „Marea, singura noastrã
dependenþã”, 50 de voluntari au informat tinerii aflaþi în
vacanþã pe litoral cu privire la riscurile consumului de droguri;
·
Pe 19 noiembrie, „Ziua de prevenire a abuzului asupra
copilului”, voluntarii Salvaþi Copiii, sprijiniþi de actorul Mihai
Rãzuº, au pus în scenã la Sala Radiodifuziunii Române o piesã
privind încãlcarea drepturilor copilului, eveniment urmat de
o dezbatere la care au participat copii ºi tineri, persoane
publice, reprezentanþi ai autoritãþilor ºi specialiºti în
domeniul drepturilor copilului;
·
60 de voluntari au informat publicul în cadrul campaniei de
strângere de fonduri pentru copiii exploataþi economic
lansatã de Hypermarketul CORA - „Luna Inimilor
Deschise” - desfãºuratã în parteneriat cu ILO-IPEC.
·
67 de voluntari au participat la Întâlnirea Anualã a
Voluntarilor, în cadrul cãreia au fost prezentate ºi evaluate
activitãþile întreprinse de voluntari de-a lungul anului ºi
planurile pentru anul 2007.

Oana Aramã
a rãspuns
întrebãrilor
adresate de
alþi copii ºi
tineri din
Europa
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·
În cadrul programului privind asistenþa de urgenþã pe
termen mediu, 35 de voluntari din Bucureºti ºi filiala Dolj au
derulat activitãþi educaþionale pentru copiii sinistraþi din
judeþul Cãlãraºi (Chiselet, Spanþov ºi Rast);
·
Ziua împotriva violenþei asupra copilului, 5 iunie voluntarii au dezbãtut problema violenþei în ºcolile generale
ºi liceele din Bucureºti ºi judeþele Hunedoara, Mureº ºi
Braºov. De asemenea, au fost organizate campanii stradale.
·
60 de voluntari din Bucureºti, Mureº, Timiº ºi Iaºi au
participat la campania de sensibilizare a opiniei publice cu
ocazia Zilei Internaþionale a Copilului Dispãrut.
·
85 de voluntari din Bucureºti, Mureº ºi Hunedoara s-au
implicat în campania de informare a cetãþenilor privind
redirecþionarea a 2% din impozitul pe venit cãtre
organizaþiile neguvernamentale;
·
În cadrul Sãptãmânii Voluntariatului, eveniment ce a reunit
peste 30 de organizaþii neguvernamentale, 35 de voluntari din
Bucureºti, Târgu Mureº ºi Braºov au oferit celor interesaþi
informaþii cu privire la programele derulate de Salvaþi Copiii.

PARTICIPARE INTERNAÞIONALÃ
·
Studiul ONU cu privire la Violenþa asupra Copiilor.
Întâlnirea Grupului de Copii ºi Tineri (New York) a reunit
reprezentanþi ai copiilor ºi tinerilor implicaþi în cele
9 consultãri regionale. Ioana Barbu, voluntar Salvaþi Copiii
România, a luat parte la activitãþile privind includerea
recomandãrilor copiilor ºi tinerilor în Raportul Studiului
ONU, implicarea în lansarea Raportului ºi identificarea
paºilor urmãtori în lupta împotriva violenþei asupra copiilor.
Studiul a fost lansat la 11 octombrie 2006 în New York.
·
Workshop-ul „Changing POWER” (Stockolm) a reunit
tineri din organizaþiile de tineret ale Salvaþi Copiii din
Europa, Asia, Africa ºi America. Trei voluntari români au
prezentat exemple de bune practici ºi au participat la
dezbateri cu privire la implicarea tinerilor.
·
Consultarea internaþionalã cu privire la participarea
copiilor ºi tinerilor în spaþiul european (Bruxelles) a
vizat implicarea cetãþenilor în mediul comunitar ºi relaþia
acestora cu instituþiile europene. Alãturi de alþi 4 tineri
europeni, Oana Aramã din România a reprezentat interesele
tinerilor europeni într-o dezbatere cu Vicepreºedintele
Comisiei Europene, d-na Margot Wallström, ce poate fi
urmãritã pânã în noiembrie 2007 la
http://www.managenergy.tv/ me_portal/com/1744/1745/
index_player.html
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Informare ºi cercetare
CENTRUL DE INFORMARE, DOCUMENTARE ªI CERCETARE PRIVIND DREPTURILE COPILULUI
Monitorizarea drepturilor copilului reprezintã
primul pas în rezolvarea problemelor copiilor
deoarece permite identificarea acestora,
determinarea cauzelor ºi implicaþiilor fenomenelor
luate în discuþie, constituind totodatã un
instrument foarte util pentru crearea presiunii la
nivelul actorilor guvernamentali pentru adaptarea
politicilor la prioritãþile actuale ale copiilor.
OBIECTIVUL GENERAL AL ACTIVITÃÞILOR
Fiind structurate în funcþie de grupurile þintã (reprezentanþi
ai autoritãþilor, ai organizaþilor neguvernamentale, copii, elevi ºi
studenþi, profesori, pãrinþi, publicul larg), activitãþile Centrului
urmãresc obþinerea unui nivel ridicat de informare a tuturor
celor care pot contribui la promovarea ºi protecþia drepturilor
copilului la nivel local, naþional ºi internaþional.
În 2006, Centrul a vizat dezvoltarea activitãþilor de monitorizare naþionalã a drepturilor copilului, prin formarea unei reþele
de monitorizare, alcãtuitã din 22 de organizaþii neguvernamentale, precum ºi dintr-un grup de 20 de copii ºi tineri voluntari
sau beneficiari ai serviciilor sociale. Totodatã, a fost continuatã
campania de promovare a accesului la educaþie de calitate.

PROIECTUL „GRUPUL DE MONITORIZARE
A DREPTURILOR COPILULUI”
Având ca obiectiv general dezvoltarea capacitãþii organizaþiilor neguvernamentale din România de a monitoriza respectarea
drepturilor copilului, proiectul s-a derulat în perioada dec. 2005
- oct. 2006, cu finanþare din partea Comisiei Europene, în cadrul
Programului de Consolidare a Societãþii Civice în România.
Au avut loc întâlniri ale organizaþiilor partenere, au fost
analizate datele solicitate instituþiilor publice, studii ºi cercetãri
ale organizaþiilor neguvernamentale, rapoarte ale unor organizaþii internaþionale, publicaþii ºi articole din mass-media.
La nivel naþional, au fost aplicate chestionare unui numãr de
1545 de elevi din mediul urban ºi rural, au fost realizate 8 focusgrupuri (cu participarea a 70 de persoane) ºi 40 de interviuri cu
specialiºti, cu pãrinþi ºi copii aflaþi în dificultate. Prelucrarea
informaþiilor obþinute a stat la baza urmãtoarelor publicaþii:
I.Raportul „Situaþia respectãrii drepturilor copilului în România”
În sintezã, acesta aratã cã, deºi au avut loc evoluþii importante în legislaþia privind drepturilor copilului, interpretarea
neunitarã a acesteia, lipsa personalului calificat, birocraþia ºi
resursele insuficiente au împiedicat aplicarea corespunzãtoare a
legii. În consecinþã, sunt semnalate lacune semnificative privind
respectarea drepturilor copilului, cu referire expresã la traficul
de persoane, asistenþa inadecvatã pentru cei cu dizabilitãþi,
discriminarea împotriva romilor ºi a celor infectaþi cu HIV/SIDA.
II.Raport de cercetare „Opinii ale elevilor privind importanþa
ºi respectarea drepturilor copilului în România”
Majoritatea elevilor respondenþi considerã cã, în prezent,
drepturile le sunt respectate în mare ºi foarte mare mãsurã,
excepþie fãcând dreptul copiilor de a-ºi forma organizaþii care
sã le reprezinte interesele, care a întrunit doar un procent de
43%. Se constatã o cunoaºtere mai scãzutã a drepturilor
copilului la elevii care domiciliazã în mediul rural. În ceea ce
priveºte informaþiile elevilor despre consilierii ºcolari, 35% nu
cunosc sau nu au auzit despre existenþa consilierului. Mai mult,
dintre elevii care au menþionat prezenþa consilierului în ºcoalã,
75% nu au apelat niciodatã la serviciile de consiliere ºcolarã.
III. Ghid practic pentru monitorizarea drepturilor copilului
Experienþa acumulatã în cadrul proiectului „Grupul de
monitorizare a drepturilor copilului” a fost sintetizatã ºi
transpusã în cadrul unui ghid practic, un instrument util celor
care doresc sã analizeze situaþia drepturilor copilului.
CAMPANIA GLOBALÃ PENTRU EDUCAÞIE - 2006
Campania a promovat mesajul „Toþi copiii au nevoie de
un profesor!”, accentuând necesitatea garantãrii unei educaþii
de calitate pentru toþi copiii ºi asigurarea, în primul rând, a
numãrului necesar de cadre didactice calificate ºi motivate
corespunzãtor. Peste 9.000 de copii ºi tineri ºi 500 de cadre
didactice din 22 de judeþe ºi Bucureºti au luat parte la activitãþi,
realizând Dosare ale elevilor ºi Dosare ale profesorilor.
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“Politicienii se întorc la ºcoalã”
În perioada 15-19 mai, profesori ºi elevi din 15 ºcoli ºi centre
educaþionale au purtat un dialog cu oameni politici ºi cu reprezentanþi ai autoritãþilor locale. Peste 60 de politicieni ºi lideri
locali au luat parte la aceste activitãþi, primind dosare ale elevilor
ºi profesorilor ºi semnând angajamente referitoare la sprijinirea
acþiunilor necesare pentru ca toþi copiii sã aibã acces egal la
educaþie de calitate, oferitã de profesori cu calificare riguroasã.
NUMÃRUL COPIILOR IMPLICAÞI ÎN ACTIVITÃÞI
·
aproximativ 9.000 de copii ºi 500 cadre didactice au fost
implicaþi în campania pentru asigurarea calitãþii educaþiei;
·
peste 1.600 de copii au participat la realizarea cercetãrior (au
aplicat sau au rãspuns la chestionare, au participat la focusgrupuri ºi interviuri, au introdus chestionare în baza de date);
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·
13 copii au participat la focus-grupurile pentru realizarea unui
portal privind drepturile copilului ºi 10 copii au participat la
concursul de idei pentru un afiº de promovare a Centrului;
·
au fost formulate rãspunsuri la peste 100 de solicitãri cu
privire la situaþia drepturilor copilului.

PUBLICAÞII
·
„Situaþia respectãrii drepturilor copilului în România”
·
„Ghid practic pentru monitorizarea drepturilor copilului”
·
„Opinii ale elevilor privind importanþa ºi respectarea
drepturilor copilului în România”
·
Buletinul electronic informativ „Info Drepturile copilului”
·
Buletinul informativ „Monitor Drepturile Copilului”

7

Educaþie pentru Sãnãtate
PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI
Programul Educaþie pentru Sãnãtate derulat de
Salvaþi Copiii s-a extins în 2006 ºi la ºcolile din
comunitãþile rurale. Obiectivul general îl reprezintã
limitarea comportamentului de risc al tinerilor între
12 ºi 25 de ani prin informarea corectã cu privire la
efectele abuzului de substanþe, la comportamentul
sexual, prin educarea acestora în vederea adoptãrii
unei atitudini responsabile pe termen lung.
REZULTATE
·
8.150 de copii ºi tineri din 135 de unitãþi ºcolare au fost instruiþi
în cadrul sesiunilor de informare din 7 oraºe ºi 100 de
comunitãþi rurale;
·
208 tineri voluntari din Bucureºti ºi alte 6 judeþe au fost instruiþi
ºi implicaþi în organizarea activitãþilor educative în ºcoli,
oferind celor de o vârstã cu ei informaþii privind riscurile
consumului de droguri legale ºi ilegale, prevenirea infecþiilor cu
transmitere sexualã, metodele contraceptive, discriminarea
persoanelor la risc, în special a celor afectaþi de HIV/SIDA;
·
Informarea a 997 de cadre didactice care au rolul de a disemina
informaþia în orele de dirigenþie ºi în ºedinþele cu pãrinþii;
·
Informarea a 1.617 de pãrinþi, cu sprijinul ºcolilor care au pus la
dispoziþie spaþiul pentru desfãºurarea unor astfel de întâlniri ºi
au încurajat pãrinþii sã participe în numãr cât mai mare;
·
1.600 de persoane au fost informate cu privire la riscurile
consumului de droguri legale ºi ilegale în cadrul campaniilor
stradale desfãºurate în Bucureºti;
·
Organizarea de activitãþi interactive pe teme de sãnãtate
pentru 100 de copii aflaþi în vacanþã în tabãra de la 2 Mai;
·
Organizarea de concursuri de desene pe tema accesului la
sãnãtate al tuturor copiilor;
·
35 de reprezentanþi ai autoritãþilor judeþene din Ilfov, CaraºSeverin, Constanþa, Hunedoara, Timiº, Iaºi ºi Neamþ au fost
prezenþi la un atelier de lucru organizat în scopul implicãrii cât
mai multor instituþii în promovarea adoptãrii de cãtre tineri a

unui stil de viaþã care sã implice riscuri minime pentru sãnãtate;
·
Colaborarea cu autoritãþile ºi unitãþile ºcolare pentru
susþinerea unor puncte de informare cu privire la infecþiile cu
transmitere sexualã ºi prevenirea consumului de droguri în
Neamþ ºi Timiº.
PUBLICAÞII
·
Caiete educative pentru clasele II-IV ºi V-VIII, 4000 exemplare
·
Broºura pentru pãrinþi “Drogurile: tu ºi copilul tãu”, 5000
exemplare, broºura educativã “Drogurile Marea pãcãlealã”,
3000 exemplare, CD multimedia 2500 exemplare, broºura
educativã “E timpul sã fii cinstit”, 3000 exemplare
·
Set de pliante pe tema abuzului de substanþe (alcool, tutun,
marijuana, cocainã, heroinã, ecstasy), 6000 exemplare
·
Spot TV, Radio ºi banner on-line "Poþi renunþa la droguri
dacã te laºi ajutat!"
·
Materiale informative ºi promoþionale pentru Campania
“Marea, singura noastrã dependenþã” (afiºe, pliante,
stikere, tricouri, ºepci, rucsaci, Buletin informativ),
·
Manualul educatorului, în colaborare cu ARAS "Prevenirea
infecþiei cu HIV/SIDA, a altor infecþii cu transmitere
sexualã ºi a consumului de droguri".

CAMPANII PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ÎN RÂNDUL TINERILOR
Campania „Marea, singura noastrã
dependenþã“
Între 27 iulie ºi 20 august, 50 de voluntari instruiþi au oferit informaþii unui numãr
de 10.000 adolescenþi ºi tineri despre
riscurile la care aceºtia se expun în urma
abuzului de droguri licite ºi ilicite. Aceste
informaþii au fost oferite fie în cadrul
discuþiilor directe de pe plajã, de la punctul
de informare, fie în cadrul concursurilor
sportive, concursurilor tematice tip carte
poºtalã sau a celor organizate la postul de
radio VOX Costineºti.
Discuþii directe au fost purtate cu 5.000
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adolescenþi ºi tineri ºi cu 500 adulþi/pãrinþi.
Tinerilor li s-a oferit ºi o alternativã la
abuzul de droguri: sportul. În concursurile
de fotbal ºi volei organizate de cãtre
2 voluntari ºi profesori de sport, s-au
implicat 520 tineri.
Campania media „Poþi sã renunþi la
droguri dacã te laºi ajutat”
Desfãºuratã în perioada aprilie - oct.,
campania a constat în difuzarea unui spot
TV, a unui spot radio, publicarea de
adprint-uri în ziare ºi reviste ºi afiºarea de
bannere pe internet. Mesajul campaniei s-a
adresat în primul rând persoanelor direct

afectate de consumul de droguri: tinerii
consumatori ºi familiile acestora.
În urma difuzãrii spotului TV la 11 posturi
cu acoperire naþionalã, mesajul campaniei a
fost vizionat de 6.840.000 persoane (cel
puþin o datã), 4.620.000 persoane (cel
puþin de douã ori), 3.167.000 persoane
(cel puþin de trei ori). În urma monitorizãrii,
s-au raportat 990 de difuzãri. Spotul radio
a înregistrat 643 difuzãri la 4 posturi de
radio, mesajul fiind audiat cel puþin o datã
de peste 5 milioane de per-soane. Mesajul
campaniei a fost mediatizat ºi cu ajutorul
internetului ºi al presei scrise.
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foto campanie

Dambovita + Hunedoara
Tineri voluntari în campanie.

SUPORT PENTRU COPIII SEROPOZITIVI –
PREVENIREA HIV/SIDA ÎN INSTITUÞII
Existã copii ºi adolescenþi în instituþii, care nu au fost integraþi în
sistemul public de învãþãmânt ºi nu beneficiazã de sesiuni de educaþie
pentru sãnãtate. Vulnerabilitatea lor vine tocmai din faptul cã ei trãiesc
în instituþii unde relaþioneazã ºi se pot baza doar pe educator, medic,
asistentele medicale sau director. Contactul cu foarte puþine persoane
creeazã la copiii/adolescenþii instituþionalizaþi o nevoie acutã de
afecþiune ºi îngrijire care duce deseori la adoptarea unui comportament
sexual neprotejat ºi la începerea timpurie a vieþii sexuale.

Salvaþi Copiii dezvoltã programe pentru
copiii infectaþi cu HIV din centre de
protecþie, familii naturale ºi de plasament.
Activitãþile desfãºurate se adreseazã atât
copiilor cât ºi celor implicaþi în protecþia
lor (personalul medical, alþi specialiºti care
lucreazã cu copiii seropozitivi, familiile
naturale sau de plasament).
REZULTATE
·
600 de copii din instituþii (dintre care
160 copii seropozitivi) au fost informaþi cu
privire la cãile de transmitere a virusului
HIV, mijloacele de protecþie ºi precauþiile
universale privind transmiterea HIV.
·
57 de specialiºti din 22 de instituþii de
protecþie ale copilului din Constanþa,
Sibiu, Giurgiu ºi Hunedoara au participat
la cursul de formare pe tema „Prevenirea
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infecþiilor cu transmitere sexualã în rândul
copiilor din centrele de protecþie”.
·
160 de copii seropozitivi incluºi în
program au fost încurajaþi sã participe la
activitãþi menite sã înlesneascã integrarea
lor socialã (excursii, spectacole de Moº
Nicolae, vizionarea de filme, punerea în
scenã a unei piese de teatru).
·
Copiii seropozitivi din Dâmboviþa ºi cei
în a cãror îngrijire se aflã au beneficiat de
consiliere psihologicã în cadrul Centrului
de consiliere acreditat în acest judeþ.
·
238 de voluntari au fost informaþi cu
privire la promovarea drepturilor
persoanelor afectate de HIV/SIDA,
prevenirea ITS-urilor, prevenirea infectãrii
cu HIV, promovarea dreptului la educaþie
a copiilor seropozitivi. Voluntarii au
marcat, pentru al treilea an consecutiv,

CASA ROXANA
Casa Roxana reprezintã o alternativã
pentru 6 copii seropozitivi la instituþionalizarea copiilor prin crearea unui mediu
familial securizant ºi afectiv de cãtre
personalul specializat. Copiii sunt înscriºi
în sistemul de învãþãmânt.
Copiii au amenajat în curtea casei lor
o serã în care cultivã legume pentru
consumul propriu ºi flori pentru realizarea
aranjamentelor florale. Ei au participat la
activitãþi educativ-recreative împreunã cu
alþi copii (confecþionarea de felicitãri cu
ocazia zilelor de 1ºi 8 Martie, ornamente
de Paºte ºi Crãciun, vizionare piese de
teatru, tabãrã la Costineºti, plimbãri prin
oraº, confecþionãri costume pentru
Carnavalul Copiilor) ºi beneficiazã de
consiliere psihologicã continuã.

Ziua Mondialã de Luptã împotriva
HIV/SIDA prin susþinerea unor sesiuni
informative în ºcoli pe aceastã tematicã,
sub numele Lecþia pentru Viaþã.
Alãturi de organizaþiile partenere,
Salvaþi Copiii a participat la derularea unor
activitãþi de conºtientizare asupra
situaþiilor de discriminare cu care
persoanele seropozitive se confruntã în
mod frecvent ”Concertul Love Runs
Free” ºi „Fundiþa Umanã”.
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Consiliere pentru copilul, abuzat,
neglijat, traficat
În fiecare an, câteva sute de copii trec printr-un
eveniment traumatizant referitor la propria
sexualitate ºi 84% dintre copii la nivel naþional
sunt supuºi pedepselor fizice ºi umilitoare.
ªi la nivelul anului 2006, Salvaþi Copiii a derulat proiectul de
prevenire ºi intervenþie psihoterapeuticã ºi socialã pentru copiii
victime ale abuzului ºi exploatãrii în 5 centre de consiliere din
Bucureºti, Iaºi, Suceava, Târgu Mureº, Timiºoara.
Centrele de consiliere au asigurat: 1. recuperarea
psihoterapeuticã, asistarea ºi reintegrarea socialã a copiilor
victime ale abuzului familial, instituþional ºi ale traficului; 2.
prevenirea abuzului ºi traficului prin derularea de programe de
educaþie ºi informare în ºcoli pentru copii, profesori ºi pãrinþi;
3. lobby ºi advocacy pentru schimbãri legislative.
BENEFICIARII DIRECÞI
·
copii victime ale abuzului ºi traficului;
·
pãrinþi ai copiilor care au suferit diverse forme de abuz;
·
specialiºti care lucreazã cu copii;
·
voluntari: elevi ºi studenþi.
REZULTATE
·
cazuri care au beneficiat de recuperare ºi consiliere:
222 cazuri de abuz fizic, emoþional sau sexual, 30 cazuri de
neglijare, 28 cazuri de trafic, 131 cazuri alte tulburãri
comportamentale, 119 cazuri de consiliere a pãrinþilor în
vederea corectãrii unor comportamente inadecvate faþã de
copii, 30 evaluãri psihologice pentru suspiciune de abuz în
Luduº, 10 la Suceava ºi 4 Bucureºti, terapie pentru un
agresor copil.
·
339 specialiºti ºi 1580 copii informaþi asupra consecinþelor
abuzului ºi exploatãrii.
·
230 specialiºti pregãtiþi în evaluarea ºi recuperarea copilului
victimã a agresiunii sexuale.

În cadrul campaniei, au fost derulate urmãtoarele activitãþi:
·
Programe de prevenire/cursuri de pregãtire - 1.138 cadre
didactice, 705 pãrinþi, 177 consilieri ºcolari, 74 educatori ºi
învãþãtori, 72 poliþiºti de proximitate, 1977 copii;
·
Tabãra naþionalã “Promovarea Drepturilor Copilului”
a avut aceeaºi temã: violenþa asupra copiilor;
·
Lansarea rezumatului Studiului ONU privind violenþa
asupra copiilor în 11 octombrie, pentru a informa opinia
publicã asupra evenimentului de la New York;
·
în 22 noiembrie, cu prilejul „Zilei prevenirii abuzului
asupra copiilor” (19 noiembrie) ºi al „Zilei Drepturilor
Copiilor” (20 noiembrie), în Bucureºti a fost organizatã
dezbaterea publicã cu tema „Violenþa împotriva copilului”.
Dezbaterea radiodifuzatã, organizatã în colaborare
Radiodifuziunea Românã, a fost precedatã de prezentarea
unei piese de teatru, creatã ºi interpretatã de copii ºi tineri,
voluntari Salvaþi Copiii. Au participat 131 copii, 15 voluntari
Salvaþi Copiii ºi 26 reprezentanþi ai vieþii publice ºi politice.
·
În filialele Hunedoara, Argeº, Galaþi, Braºov, Timiº,
Constanþa, Mureº, Reºiþa, Dolj, Suceava s-au organizat
conferinþe de presã, campanii stradale, mese rotunde ºi
dezbateri publice, piese de teatru, ateliere de lucru ºi un
concurs de creaþii artistice. La aceste activitãþi au participat
285 cadre didactice, 255 pãrinþi, 91 profesori ºi consilieri
ºcolari, 6443 copii, 286 voluntari, 17 reprezentanþi media,
19 personalitãþi publice ºi 214 specialiºti.

CAMPANIA „BÃTAIA NU E RUPTÃ DIN RAI“
Salvaþi Copiii a relansat în 2006 campania împotriva violenþei
asupra copiilor „Bãtaia NU e ruptã din Rai!” în cadrul
conferinþei de presã organizatã în parteneriat cu Parlamentul
României în data de 1 Iunie la care au participat personalitãþi ale
vieþii politice, culturale ºi mass-media. În cadrul evenimentului,
participanþii au semnat manifestul împotriva violenþei asupra
copiilor ºi a fost prezentat proiectul de lege prin care ziua de 5
iunie sã fie decretatã „Ziua împotriva violenþei asupra
copilului în România”. În decembrie 2006, Parlamentul
României a aprobat aceastã lege.
Pentru marcarea acestei zile au fost organizate la nivel
naþional, prin specialiºtii Salvaþi Copiii ºi consilierii ºcolari,
dezbateri ºi expoziþii de desene cu participarea a 1.237 cadre
didactice, 1.656 pãrinþi, 67 consilieri ºcolari ºi 10.677 copii.
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Trafic ºi exploatare
Din datele furnizate de
Organizaþia Internaþionalã pentru
Migraþie (OIM), copiii reprezintã
25% din totalul persoanelor
repatriate, victime ale traficului
repatriate. Numeroase studii au
arãtat cã sãrãcia, abandonul
ºcolar ºi implicarea copiilor în
activitãþi generatoare de venit
cresc în mod considerabil riscul ca
acei copii sã fie supuºi traficului.

·
Educaþia pentru dezvoltarea
deprinderilor de viaþã;
·
Procurarea de materiale didactice ºi
educative pentru 100 copii care
frecventeazã centrele de tineret din
judeþul Giurgiu);
·
Activitãþi extraºcolare (concursuri
sportive, vizite la muzee, la grãdina
zoologicã);

·
Activitãþi de conºtientizare a pericolului
exploatãrii prin muncã ºi a traficului de
copii prin programe de informare în
comunitãþi ºi centrele educaþionale.
Pentru a creºte capacitatea autoritãþilor
locale ºi a comunitãþii de a rãspunde la
problematica traficului s-a organizat o
întâlnire de lucru cu reprezentanþii locali
din Argeº, Cãlãraºi ºi Giurgiu ºi un curs de
pregãtire în vederea cooperãrii între
reþelele interinstituþionale, având ca temã
dreptul la protecþie al copilului victimã a
traficului în scopul exploatãrii sexuale.

„STUDIUL PRIVIND EXPLOATAREA
SEXUALÃ A COPIILOR”
Studiul a urmãrit evidenþierea factorilor
ce determinã sau favorizeazã implicarea
copiilor (fete) în exploatare sexualã, a
consecinþelor exploatãrii sexuale a
copiilor ºi formularea unor recomandãri
legislative în vederea prevenirii implicãrii
copiilor în prostituþie ºi în vederea creãrii
unor mecanisme de reintegrare socialã a
copiilor exploataþi sexual. Cercetarea a
cuprins investigaþii cantitative ºi calitative
realizate în Bucureºti care au permis
structurarea unor concluzii ºi recomandãri care pot contribui la stoparea
fenomenului ºi la protecþia copilului.
ACTIVITÃÞI DE PREVENIRE ªI
INTERVENÞIE SPECIFICÃ PENTRU
GRUPURILE AFLATE LA RISC
·
Cursuri de alfabetizare pentru copiii
care au abandonat ºcoala sau nu au fost
înscriºi la ºcoalã (48 de copii) ºi de
pregãtire ºcolarã pentru copiii în risc
de abandon ºcolar (100 de copii în
Giurgiu ºi 97 în Bucureºti);
·
Pregãtire suplimentarã pentru ºcoalã;

·
În filialele Hunedoara, Argeº, Galaþi,
Braºov, Timiº, Constanþa, Mureº, Reºiþa,
Dolj, Suceava s-au organizat conferinþe de
presã, campanii stradale, mese rotunde ºi
dezbateri publice, piese de teatru, ateliere
de lucru ºi un concurs de creaþii artistice.
La aceste activitãþi au participat 285 cadre
didactice, 255 pãrinþi, 91 profesori ºi
consilieri ºcolari, 6443 copii, 286 voluntari,
17 reprezentanþi media, 19 personalitãþi
publice ºi 214 specialiºti.
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Cercetare privind vulnerabilitatea la trafic
Cercetarea urmãreºte înþelegerea
interdependenþei factorilor care cresc
vulnerabilitatea la trafic, acþiunea lor la
nivel individual, de familie ºi comunitate
ºi înþelegerea mecanismelor traficului de
copii, inclusiv din perspectiva copiilor.
Un alt obiectiv a fost aflarea mecanismelor
de asistenþã necesare în prevenirea ºi
eliminarea vulnerabilitãþii la trafic.
Pentru selectarea comunitãþilor
(29 mai - 9 iunie), au avut loc întâlniri ale
grupurilor consultative din Giurgiu,

Tulcea, Hunedoara ºi Timiºoara. Grupurile
sunt constituite din reprezentanþi ai
Direcþiei Generale de Combatere a
Crimei Organizate ºi Antidrog, Direcþii
Gene-rale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului, Inspectorate ªcolare, Agenþii
pentru Ocuparea forþelor de Muncã.
Cercetarea pe teren a fost demaratã
în luna iulie 2006, fiind finalizatã în luna
octombrie 2006, iar raportul de cercetare
naþional va fi lansat, concomi-tent cu
raportul regional, în iunie 2007.
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Servicii sociale pentru victimele exploatãrii sexuale
în scopuri comerciale
Derulat cu sprijinul Biroului Internaþional al Muncii
– Programul Internaþional pentru Eliminarea Muncii
Copiilor (ILO-IPEC), proiectul a debutat în aprilie
2005 ºi s-a finalizat în mai 2006. Obiectivele au fost
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.

REZULTATE
·
120 specialiºti (din Iaºi, Botoºani, Giurgiu, Bucureºti) au
dobândit o înþelegere aprofundatã a celor mai grave forme
ale muncii copilului, dezvoltându-ºi capacitatea de a aborda
în mod global aceastã problematicã;
·
Elaborarea “Manualului specializat de instruire pentru
profesioniºtii implicaþi în consilierea psiho-socialã a
copiilor victime ale traficului pentru muncã ºi în
scopuri sexuale”;
·
Editarea a 1.000 broºuri cu informaþii privind cursurile de
pregãtire profesionalã ºi locurile de muncã pentru
persoanele aflate în dificultate;
·
Organizarea unui “atelier de lucru” naþional cu 25 de
participanþi din Bucureºti, Guirgiu, Iaºi ºi Botoºani în cadrul
cãruia au fost prezentate bune practici dezvoltate în cadrul
proiectului cu privire la reabilitarea copiilor traficaþi.

Bune practici prezentate ºi discutate: activitãþi pe cazuri în
colaborare cu centrul de tranzit pentru copiii victime ale traficului
- referire, asistare ºi monitorizare; consilierea ºi reprezentarea
copiilor victimã a traficului în faþa organelor de urmãrire penalã ºi
în instanþã; educaþia non formalã suport în reintegrarea ºcolarã a
copiilor; întãrirea capacitãþii de intervenþie la nivel local în cazurile
de trafic ºi exploatare prin muncã a copiilor; ªcoala Mobilã –
program educaþional de informare ºi prevenire; informare ºi
conºtientizare în rândul comunitãþilor unde se aflã copii în risc de
trafic; teatrul - un mod de sensibilizare a tinerilor cu privire la
pericolele traficului de fiinþe umane.
·
237 copii (140 fete ºi 97 bãieþi) au beneficiat de intervenþiile
din cadrul proiectului. Ca urmare a acestui proiect, 119 copii
(31 de bãieþi ºi 88 de fete) au fost retraºi din exploatarea prin
muncã sau în scopuri sexuale ºi 118 copii (66 bãieþi ºi 52 fete)
au fost integraþi în programele de prevenire.
·
16 tineri au urmat cursuri de formare profesionalã din care
6 au reuºit sã se angajeze.
În 2006, Salvaþi Copiii a acordat o atenþie sporitã ºi asistenþei
juridice acordate victimelor traficului de fiinþe umane.
Experienþa sa în acest domeniu a fost împãrtãºitã ºi în cadrul
conferinþelor naþionale ºi internaþionale pe tema acordãrii
suportului juridic. Conferinþele au fost: Malmo Suedia, ianuarie
2006; Bucureºti, februarie 2006; Chiºinãu, decembrie 2006.
Participanþii (avocaþi, judecãtori, procurori) au dezbãtut
problemele întâmpinate în cadrul asistenþei juridice acordate
victimelor, modul în care statele pot coopera în prevenirea ºi
combaterea acestui fenomen.

Codul de Conduitã privind combaterea traficului
ºi exploatãrii sexuale a copiilor în 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 acord 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 acest proiect, cu sprijinul financiar al OSCE ºi
Austrian Development Agency, prin organizaþia neguvernamentalã „Respect“ - Austria. Originalitatea proiectului constã ºi
în implicarea directã a sectorului privat în implementarea unui
proiect în parteneriat cu o organizaþie neguvernamentalã.
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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.
Salvaþi Copiii România a organizat trei sesiuni de pregãtire
a personalului hotelului Sofitel, douã mese rotunde cu
participarea autoritãþilor naþionale, hotelurilor ºi instituþiilor
de învãþãmânt cu profil turistic, o campanie de informare
pentru promovarea proiectului în rândul turiºtilor ºi al
unitãþilor de cazare din 4 staþiuni de pe litoral. 5000 de turiºti
ºi personalul din 50 hoteluri ºi vile turistice au primit
materiale de informare (postere ºi pliante) ºi au discutat cu
reprezentanþii Salvaþi Copiii. Campania a fost urmatã de un
seminar tehnic adresat reprezentanþilor hotelurilor de pe
litoral susþinut de un lector strãin, membru al Comitetului de
Organizare a Codului de Conduitã.
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ISCA - programul regional de rãspuns la problematica
traficului de copii
Alianþa Internaþionalã Salvaþi Copiii a demarat în
2005 un program regional de prevenire a traficului
de copii. Programul se desfãºoarã în ºapte þãri:
Albania, Bosnia ºi Herzegovina, Bulgaria, România,
Kosovo, Serbia, Muntenegru. În România,
programul este derulat în Bucureºti ºi 3 filiale
(Timiºoara, Galaþi ºi Iaºi), pe o perioadã de 3 ani,
începând cu octombrie 2005.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI
Programul îºi propune sã contribuie la creºterea protecþiei
drepturilor copiilor ce au fost traficaþi ºi a copiilor cu risc de a fi
traficaþi, având drept obiective specifice:
·
Reducerea vulnerabilitãþii copiilor cu risc de a fi traficaþi, prin
activitãþi de prevenire;
·
Identificarea ºi referirea cãtre sistemul de protecþie a unui
numãr cât mai mare dintre copiii supuºi traficului ºi cãrora le
sunt oferite servicii imediate de protecþie;
·
Reintegrarea în societate a unui numãr crescut de copii ce
au fost traficaþi.
ARIA DE DESFÃªURARE A PROIECTULUI
Programul este derulat în Bucureºti, Timiºoara, Galaþi ºi Iaºi, pe
o perioadã de 3 ani, începând cu octombrie 2005.
REZULTATE
Pentru reducerea vulnerabilitãþii copiilor cu risc de a fi traficaþi
prin activitãþi de prevenire s-au stabilit ºi sprijinit mecanismele
comunitare de reducere a riscului de traficare a copiilor ºi de
ameliorare a comportamentelor ce conduc la o vulnerabilitate
mai mare faþã de trafic a copiilor ºi familiilor prin:
·
Identificarea mecanismelor de protecþie a copilului la nivel
local ºi naþional;
·
Crearea ºi sprijinirea funcþionãrii a 9 grupuri de lucru întâlnire cu reprezentanþii locali din Timiºoara, Deva, Argeº,
Cãlãraºi ºi Giurgiu, Galaþi;
·
Organizarea cursului de pregãtire: Drepturile ºi protecþia
copilului victimã a traficului în scopul exploatãrii sexuale Timiºoara, 4 - 5 Decembrie 2006;
Cursul de prevenire a urmãrit formarea profesioniºtilor din
cadrul instituþiilor cu responsabilitãþi în domeniul prevenirii ºi
combaterii traficului de fiinþe umane, dar ºi întãrirea cooperãrii
între reþelele interinstituþionale care s-au format în cele 3
judeþe: Timiº, Dolj ºi Hunedoara.
Alte activitãþi de prevenire: 30 de voluntari, studenþi de la
Facultatea de Asistenþã Socialã ºi Psihologie din Bucureºti au
fost pregãtiþi în cadrul a 4 sesiuni de pregãtire primind
informaþii despre trafic, cauzele ºi consecinþele traficului,
profilul victimei, intervenþia psihologicã ºi socialã, legislaþie,
instituþii responsabile cu protecþia copilului.
În cadrul celui de-al doilea obiectiv, în Iaºi s-a acordat asistenþã
psihosocialã pentru 5 victime ale traficului, iar în Bucureºti,
2 fete, victime ale exploatãrii sexuale, au fost asistate psihosocial
(reintegrare ºcolarã, cursuri de formare profesionalã).

Cele 6 criterii ale Codului de conduitã:
1. Stabilirea unei abordãri etice în ceea ce priveºte prevenirea ºi
eliminarea exploatãrii sexuale a copiilor în scopuri comerciale.
2. Instruirea personalului din industria hotelierã ºi de turism,
atât în þãrile de origine, cât ºi în þãrile destinaþie turisticã.
3. Introducerea unei clauze în contractele cu furnizorii, care sã
stipuleze acþiunea comunã împotriva exploatãrii sexuale a copiilor.
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4. Oferirea de informaþii cãtre turiºti, prin intermediul
cataloagelor, broºurilor, filmelor care sã ruleze în avioane,
internetului, tipãrite pe biletele de avion etc.
5. Oferirea de informaþii cãtre „persoane cheie“ din þãrile de
destinaþie.
6. Realizarea de raportãri anuale.
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Activitãþi la
Filiala Neamþ a desfãºurat sesiuni de informare în
rândul tinerilor din mediul rural privind prevenirea
consumului de droguri ºi a BTS-urilor, inclusiv
HIV/SIDA. Au fost implicate ºcoli ºi 100 de cadre
didactice, 1865 de elevi ºi 930 de pãrinþi fiind
beneficiarii activitãþilor educative. A fost organizat
un concurs de desene ºi afiºe pe tema prevenirii
consumului de droguri ºi a respectãrii drepturilor
copiilor, la ªc. Gârcina, ªc. Piatra ªoimului,
ªc. Petricani, Centrul de Servicii Comunitare
„Elena Doamna” Piatra Neamþ.

Timiºoara - "Prieteni de suflet"
Filiala Hunedoara a continuat activitãþile
desfãºurate în Centrul de zi Petrila având ca
scop asigurarea de suport psihologic, material,
social ºi educativ pentru copiii neglijaþi, abuzaþi,
maltrataþi sau aflaþi în situaþie de crizã. S-a urmãrit
integrarea acestor copii în familii ºi societate,
prevenirea abandonului ºcolar ºi a celui familial.
150 de copii din 62 de familii au beneficiat de
serviciile oferite în cadrul centrului (activitãþi
educative, psiho-sociale ºi ajutor material).

În cadrul campaniei „Ziua de acþiune împotriva violenþei asupra copilului”,
s-a organizat în 19 octombrie în Piaþa Trandafirilor din Tg-Mureº, o prezentare a
mesajelor de non-violenþã realizate de copii, un marº al voluntarilor ºi o conferinþã
de presã dezbatere la care au participat reprezentanþi ai autoritãþilor locale,
ONG-uri, poliþia de proximitate ºi mass-media. Cu ocazia sãrbãtorilor de
Crãciun, voluntarii filialei împreunã cu membrii ansamblului
Mugurelul din Sâncraiu de Mureº au vizitat penitenciarul
Târgu Mureº unde au prezentat un program artistic
ºi un concert de colinde minorilor aflaþi acolo.

Filiala Timiº a derulat proiectele “Diagnoza ºi Intervenþia Psihologicã în
Satele Inundate din Vestul României”, “Prieteni de Suflet” ºi Proiectul
Regional de Prevenire a Traficului de Copii “Rãspuns la Problematica
Traficului de Copii in Sud-estul Europei”.
În cadrul proiectului de prevenire a traficului de copii a avut loc o cercetare
privind vulnerabilitatea la trafic, în Timiºoara în cadrul Serviciului de Primire în
Regim de Urgenþã pentru Copiii Strãzii ºi în Orãºtie (judeþul Hunedoara) la
Centrul de Plasament. Totodatã s-au desfãºurat ºi activitãþi de prevenire prin
informare ºi conºtientizare în ºcoli. Proiectul “Prieteni de suflet”a început din
1996 ºi datoritã succesului pe care l-a avut continuã ºi astãzi. Beneficiarii
acestui proiect sunt peste 20 de copii cu sindromul Down din Timiºoara.
Un proiect de succes pentru filiala Caraº-Severin a fost “Legãturi de suflet
parteneriat urban-rural”, derulat cu ªcoala 2 din Reºiþa, Lic. Mircea Eliade
ºi ªcoala Dalboset. Au fost implicaþi 600 copii ºi 40 de cadre didactice ºi a avut
ca obiective cunoaºterea ºi experimentarea tradiþiilor româneºti, redactarea
unei reviste cuprinzând lucrãri ale elevilor din ºcolile partenere, încurajarea
copiii sã îºi exprime opinia.
Filiala Dolj a derulat proiectul “Ajutor social
pentru copiii HIV/SIDA”. Celor 100 de
copii incluºi în program li s-au asigurat
lunar pachete cu hrana, fructe, vitamine,
hepatoprotectoare, obiecte de uz personal,
dezinfectante etc. Atât familiile, cât ºi cadrele
medicale din Spitalul Victor Babeº recunosc
cã programul a contribuit foarte mult la
ameliorarea stãrii lor de sãnãtate a copiilor.
Ei ºtiu cã nu mai sunt singuri iar vizitele dese,
scrisorile ºi pachetele trimise de sponsorii din
Norvegia îi încurajeazã foarte mult.
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În parteneriat cu Inspectoratul
Judeþean de Poliþie ºi mass-media,
în filiala Piteºti s-a derulat proiectul
“Sã exmatriculãm violenþa” în
scopul combaterii violenþei în ºcoli.
Voluntarii au asigurat cursurile de
pregãtire pentru profesorii ºi elevii
selectaþi din liceele Zinca Golescu,
I.C.Brãtianu ºi Colegiul Naþional
Alexandru Odobescu. S-a organizat
ºi o expozitie de fotografii cu tema
“Nu violenþa ne face mai puternici!”

În cadrul campaniei Globale pentru Educaþie,
desfãºuratã în 2006 sub titulatura “Toþi copiii
au nevoie de un profesor”, voluntarii din
Braºov au organizat dezbateri în ºcoli ºi licee
la care au participat cadre didactice, elevi ºi
personalitãþi ale lumii politice ºi culturale
braºovene. Ziua Împotriva Violenþei asupra
Copilului a inclus desfãºurarea de activitãþi
deinformare în ºcoli ºi licee. Au fost organizate
lecþii interactive ºi dezbateri pe tema
violenþei asupra copilului ºi a violenþei în
general, 122 de copii fiind informaþi asupra
tuturor acestor aspecte.
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nivelul filialelor
Unul dintre programele cu impact mare a fost
“Cabinetul de consiliere pentru copilul victimã
a abuzului ºi traficului”. Cabinetele se aflã în
Suceava, Rãdãuþi ºi Fãlticeni ºi asigurã tratament ºi
reabilitare psihosocialã copiilor care au suferit o
formã de abuz ºi familiilor acestora. În 2006, au
beneficiat de terapie ºi consiliere 183 copii ºi
49 pãrinþi. Programul se desfãºoarã în colaborare cu
Direcþia Generalã de Asistenþã ºi Protecþia Copilului,
Direcþia de Sãnãtate Publicã, Inspectoratul de Poliþie
Judeþean, Inspectoratul ªcolar Judeþean, Judecãtoria
ºi Tribunalul Suceava.

În 2006, filiala Iaºi a continuat furnizarea serviciilor de asistenþã psihosocialã,
socio-medicalã, recuperare socio-ºcolarã ºi suport pentru copiii exploataþi
economic. 109 copii au beneficiat de serviciile de asistenþã socialã sau/ºi
psihopedagogicã ºi ajutor material. În cadrul acestui proiect, se deruleazã
în paralel activitãþi în centrul educaþional, dar ºi pe strada, prin ªcoala
Mobilã, un instrument educaþional adaptat tehnic ºi pedagogic la realitatea
copiilor exploataþi economic, prin intermediul cãruia copiii sunt învãþaþi sã
citeascã, sã scrie, sã socoteascã ºi sã conºtientizeze pericolele existente în
mediul stradal.
Filiala Vaslui a desfãºurat caravane informative în mediul rural,
emisiuni radio ºi TV, campanii stradale cu scopul de a preveni ºi combate
traficul de fiinþe umane. Activitãþile s-au adresat în special zonelor rurale
de frontierã, zona Huºi ºi celor cu o vulnerabilitate crescutã din zona
Murgeni, Dumeºti ºi Bãceºti. Proiectul s-a derulat în colaborare cu Poliþia
de frontierã Huºi, Inspectoratul de Poliþie Judeþean, DGASPC, Serviciul de
Probaþiune, Tribunalul Vaslui ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean.
La iniþiativa voluntarilor ºi a coordonatorilor s-a iniþiat o campanie de
strângere de fonduri destinate copiilor din centrele de plasament, din
mediul rural ºi din medii foarte sãrace. Campania s-a derulat în grãdiniþele
ºi ºcolile din Galaþi, prin intermediul voluntarilor ºi cadrelor didactice, iar
în urma ei s-au strâns produse (rechizite ºcolare, articole de
îmbrãcãminte, jucãrii) pentru aproximativ 250 copii.
Centrul de Consiliere “Cuore, Inimã de Copil” din Târgoviºte ºi-a
propus formarea abilitãþilor necesare unei vieþi independente pentru copiii
seropozitivi. În 2006, 40 de copii infectaþi cu HIV ºi familiile lor au fost
beneficiarii activitãþilor socio-recreative pentru copii, le-a fost acordat
suport material (alimente, jucãrii, îmbrãcãminte) ºi serviciilor de consiliere
pentru copii în vederea dezvoltãrii unei imagini de sine pozitive, a creºterii
încrederii în sine ºi a acceptãrii diagnosticului.
În anul 2006, filiala din Constanþa s-a implicat activ în derularea campaniei
antidrog “Marea, singura noastrã dependenþã” susþinând ore de
educaþie pentru sãnãtate în ºcoli dar ºi acþiuni de informare directã în
rândul tinerilor aflaþi pe litoralul românesc (Mangalia, 2 Mai, Vama Veche).

Ca în fiecare an, sãrbãtoarea "Brazilor de
Crãciun" aºteptatã cu mult interes de
cãtre copii, tineri ºi adulþi, în luna
decembrie, a fost precedatã de colendele
copiilor în cadrul spectacolelor zilnice
organizate în parteneriat cu City Mall.
A fost redeschisã a doua Galerie de artã
pentru copii, intitulatã "Dezordinea
tãcerii" cu un concurs tematic de desene
ãentru preºcolari "Mall-ul viitorului",
premiul fiind câºtigat de Grãdiniþa nr. 73
din Bucureºti.
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Iaºi - ªcoala mobilã
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Protecþie ºi educaþie
SERVICII SOCIALE ªI EDUCAÞIONALE PENTRU COPIII EXPLOATAÞI
PRIN MUNCÃ - CENTRE EDUCAÞIONALE
Conform Raportului privind munca copiilor în
România, realizat în 2004 de cãtre Institutul
Naþional de Statisticã, numãrul copiilor implicaþi în
forme grave de exploatare prin muncã în mediul
urban ºi rural era de aproximativ 70.000.
Se estimeazã cã peste 5.000 de copii muncesc pe
stradã în capitalã ºi în alte câteva oraºe mari
(Iaºi, Constanþa, Timiºoara, Braºov, Craiova, Galaþi,
Bacãu, Ploieºti, Brãila).

CENTRELE EDUCAÞIONALE
Salvaþi Copiii România a continuat programul educaþional ºi
social destinat copiilor exploataþi economic în centrele
educaþionale din Bucureºti (Mareºal Averescu ºi ªcoala 71) ºi
Iaºi, precum ºi monitorizarea ºi susþinerea financiarã a centrelor
create în 2004 ºi 2005 prin programe de interes naþional ºi
aflate acum în subordinea DGASPC-urilor locale din Bucureºti
sector 6 , Dolj, Bistriþa-Nãsãud, Mureº ºi Vrancea. Acestea din
urmã au fost susþinute prin acordarea de suport nutriþional
pentru copii, achiziþionarea de rechizite, îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte, medicamente ºi produse igienice, în funcþie de
nevoile fiecãruia, suport pentru activitãþi recreative cu copiii,
salarizarea personalului de specialitate. Un nou program
educaþional vizând prevenirea abandonului ºcolar a fost
dezvoltat la Reºiþa în cadrul ªcolii nr. 10.
SUPORT DIRECT ACORDAT COPIILOR ªI FAMILIILOR
Serviciile sociale ºi educaþionale s-au adresat unui numãr de
744 copii ºi pãrinþilor lor în 2006.
·
600 de copii au beneficiat de programe educaþionale ºi
servicii sociale în centrele educaþionale ale organizaþiei din
Bucureºti (Mareºal Averescu ºi ªcoala 71), Iaºi ºi Reºiþa;
·
144 de copii au beneficiat de sprijinul organizaþiei prin
oferirea de servicii ºi desfãºurarea de activitãþi
complementare celor ale DGASPC-urilor în centrele
educaþionale Speranþa - Bucureºti sector 6, Dolj, BistriþaNãsãud, Mureº ºi Vrancea;
·
50 de familii au primit consiliere juridicã, cerându-se ºi
ajutorul presei în acest sens;
·
Au avut loc 120 de întâlniri informative în ceea ce priveºte
infecþia cu HIV ºi alte ITS-uri pentru 386 de copii în cadrul
fazei a II-a a proiectului Prevenirea transmiterii HIV/SIDA în
rândul copiilor strãzii ºi comunitãþilor de rromi finanþat de
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OBIECTIVE
Programul urmãreºte acordarea de suport direct copiilor ºi
familiilor (servicii educaþionale, servicii sociale, consiliere
psihologicã ºi facilitarea accesului la servicii medicale),
dezvoltarea capacitãþii instituþiilor partenere de a acorda
servicii grupului þintã ºi sensibilizarea opiniei publice cu privire
la cauzele ºi consecinþele exploatãrii prin muncã a copiilor.
Activitãþile cu copiii ºi familiile sunt structurate pe
urmãtoarele componente:
Componenta educativã - recuperarea materiei conform
cu programa ºcolarã pentru clasele I-IV, asistenþã adiþionalã
pentru clasele I-VIII (pentru copiii care frecventeazã ºcoala
dar, totodatã, muncesc) ºi activitãþi de educaþie preºcolarã.
Componenta socialã - activitãþi de asistenþã socialã,
consiliere psihologicã, asistenþã medicalã, consiliere juridicã în
vederea obþinerii drepturilor de care beneficiazã prin lege.

Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC ºi Malariei.
Copiii din program au participat la activitãþi recreative atât în
timpul anului ºcolar, cât ºi în perioada vacanþei de varã: tabere,
excursii (Arbãnaºi - jud. Buzãu, Slãnic Prahova, Costineºti,
Bucºoaia - jud. Suceava, Bran), vizionãri de spectacole, vizite la
muzee, manifestãri sportive.
DEZVOLTAREA CAPACITÃÞII INSTITUÞIILOR
PARTENERE
68 de profesioniºti (asistenþi sociali, psihologi, medici,
profesori) din instituþiile partenere au fost instruiþi cu privire la
metodele ºi tehnicile de intervenþie folosite cu copilul exploatat
prin muncã, asistenþa socialã ºi psihologicã a grupului þintã,
aspecte psiho-medicale în cadrul programului USAID-World
Learning. Salvaþi Copiii este membrã în echipele intersectoriale
locale pentru prevenirea ºi combaterea exploatãrii prin muncã
a copiilor create în Bucureºti la nivelul sectoarelor 1, 2, 4 ºi 5.
INFORMARE ªI CONSTIENTIZARE
Cu ocazia Zilei Mondiale Împotriva Exploatãrii prin Muncã a
Copiilor s-a derulat campania de combatere a cerºetoriei cu
scopul de a oferi informaþii privind cauzele reale ºi consecinþele
sociale ºi legale ale exploatãrii copiilor prin cerºit; totodatã
s-a lansat apelul cãtre cetãþeni pentru o implicare activã în
protecþia acestora prin sesizarea autoritãþilor privind cazurile
de copii obligaþi sã cerºeascã. Au fost implicate 97 de persoane
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(asistenþi sociali ai organizaþiei ºi DGASPC-urilor partenere,
voluntari ºi copii integraþi în Centru Educaþional Mareºal
Averescu) ºi au fost contactate aprox. 19.000 de persoane în
14 zone din Bucureºti. În cadrul campaniei, au fost realizate
20.000 de fluturaºi, 500 de postere, 100 de tricouri ºi 200
insigne cu mesajul „Implicã-te în combaterea cerºetoriei”.

În cadrul campaniei, orice client Cora, prezent în magazinele
Pantelimon sau Lujerului, a putut achiziþiona un breloc în
valoare de 1 leu sau o cãsuþã pentru pãpuºi pentru 16 lei de la

CERCETARE
În 2006, a fost realizat raportul de cercetare Evaluarea
rapidã a muncii copilului în mediul rural. Studiul prezintã
atât percepþiile pãrinþilor ºi copiilor în raport cu implicarea
copiilor în muncã, cât ºi percepþiile oficialitãþilor, elaborând un
model explicativ comprehensiv privind specificul muncii copiilor
din mediul rural ºi consecinþele asupra dezvoltãrii lor ulterioare.
CAMPANIA “LUNA INIMILOR DESCHISE”
Hipermarketul Cora împreunã cu Salvaþi Copiii ºi ILO-IPEC
au organizat în perioada 1-31 mai 2006, pentru al doilea an
consecutiv, campania “Luna inimilor deschise” cu scopul de
a oferi sprijin unui numãr de 200 de copii cu risc de abandon
ºcolar sau care au abandonat ºcoala. Suma strânsã prin aceastã
iniþiativã a fost de peste 180.000 RON, fonduri care vor fi
folosite la cumpãrarea de alimente, îmbrãcãminte, rechizite
ºcolare, cât ºi la organizarea unor activitãþi educative ºi
extraºcolare pentru 200 de copii din Centrul Educaþional
Salvaþi Copiii.
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Povestea lui Florin
Dupã ce pãrinþii s-au despãrþit când
Florin avea doar 2 ani, acesta împreunã cu
fratele sãu au rãmas în grija mamei. Ea a
fost singurul sprijin pentru copii, tatãl
decedând câþiva ani mai târziu. Problemele
economice ºi instabilitatea din familie au
fãcut ca cei doi bãieþi sã nu poatã beneficia
de ºcolarizare. Sursele de venit ale familiei
constau în banii pe care mama îi realiza
din munca de curãþenie la scãri de bloc.
Iarna trecutã, familia s-a încãlzit cu lemne
de la ferestrele aruncate de cãtre
persoanele care îºi montau noi ferestre.
Anchetã socialã în una din
comunitãþile din care provin copiii.

casã sau de la unul din cei 68 de
voluntari Salvaþi Copiii care au oferit
informaþii despre modul prin care
contribuþia lor va ajunge la copiii
dezavantajaþi.

FINANÞATORI
Festivalul Brazilor de Crãciun, Fondul
Global de Combatere a HIV/SIDA,
TBC ºi Malariei, USAID World
Learning, Hipermarket Cora, Salvaþi
Copiii Finlanda, Ambasada Germaniei.

Rescrie viitorul! - Campania globalã pentru
educaþie în favoarea copiilor din þãrile afectate
de conflicte armate
În 12 septembrie 2006 au fost organizate evenimente speciale de cãtre Alianþa
Internaþionalã Salvaþi Copiii în peste 70 de
þãri. Aceastã campanie globalã a fost
sprijinitã de guverne, de reprezentanþi ai
Naþiunilor Unite, Consiliului Europei ºi
Comisiei Europene.
Iniþiativa din România a constat în
organizarea de cãtre Salvaþi Copiii a unei
intâlniri cu ziariºti români cu experienþã în
þãrile afectate de conflicte armate, Cristina
Liberis, Adelin Petriºor ºi Cãlin Cosmaciuc
ºi reprezentanþi ai Ministerului Afacerilor
Externe, Ministerului Administraþiei ºi
Internelor ºi ai organizaþiilor din sistemul
Naþiunilor Unite care au fãcut cunoscutã
problema copiilor din aceste zone, precum
ºi modul în care România se va implica în
dezvoltarea programelor umanitare.
Continuând angajamentul exprimat în
12 septembrie, Salvaþi Copiii România a
strâns fondurile necesare pentru
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achiziþionarea de rechizite ºcolare
necesare unui an ºcolar pentru 300 de
copii din sate aflate în partea de sud a
Afganistanului.

Florin a venit la Salvaþi Copiii împreunã
cu mama sa, dupã ce a auzit de la vecini
cã existã un centru pentru copiii care nu
au fost ºcolarizaþi. Cu surprindere,
asistenþii sociali au aflat cã, deºi Florin are
vârsta de 16 ani, nu a fost niciodatã la
ºcoalã ºi doreºte sã urmeze clasele
primare la Centrul Educaþional.
Programul educaþional a început cu
învãþarea elementelor grafice anterioare
literelor. Progresele realizate de Florin
într-un an au fost foarte mari. El a reuºit
sã termine douã clase, acum fiind înscris
în clasa a III-a, în cadrul programului
"A doua ºansã". Sperã cã în cel mai scurt
timp sã finalizeze clasele primare, pentru
a se putea integra în ciclul gimnazial.
Florin participã, de asemenea, la activitãþile
recreative ºi de socializare ale centrului.
ªi fratele sãu mai mare, de 20 ani, participã
la cursurile ºcolare.
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Drepturile copiilor rromi
· La recensãmântul din 2002, au fost înregistrate, în România,
530.000 persoane de etnie rromã. Conform altor estimãri, sunt între
1,5 ºi 2 milioane; este singurul grup etnic a cãrui natalitate este de
5 copii/femeie, faþã de 1.8 la nivelul þãrii; 43% dintre rromi sunt în
vârstã de pânã la 16 ani; peste 60% trãiesc în sãrãcie extremã sau
severã; tot mai multe familii nu-ºi permit sã trimitã copiii la ºcoalã
ºi grãdiniþã; doar 20% dintre copiii rromi beneficiazã de educaþie
preºcolarã; numãrul celor cu 4 clase a scãzut în 10 ani cu 2% ºi a
crescut procentul celor fãrã ºcoalã absolvitã cu 10%; între recensãmântul
din 1992 ºi cel din 2002, numãrul analfabeþilor a crescut de la 57.100
la 104.737.
OBIECTIVUL PROIECTULUI
Obiectivul proiectului constã în
oferirea de ºanse egale copiilor care
urmeazã sã fie înscriºi în clasa întâi,
realizarea în cadrul ºcolilor a unui climat
nediscriminatoriu, educaþia copiilor
pentru democraþie ºi toleranþã interetnicã, schimbarea mentalitãþii faþã de
minoritatea rromã prin parcurgerea mai
multor etape: cunoaºtere, înþelegere,
apreciere, acceptare ºi respect.
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PREZENTAREA PROIECTULUI
În proiectul “Primii paºi educaþie
preºcolarã pentru copiii defavorizaþi”
au fost incluºi copiii din grãdiniþele de la
Pleniþa (Dolj), Valea Bãdenilor (Argeº),
Glina (Ilfov) ºi Mangalia. Acestora li s-au
asigurat rechizitele ºi materialele didactice
necesare, gustarea zilnicã ºi o tabãrã de
varã, pe baza finanþãrii de la Lubricants
UK. Tabãra de democraþie ºi toleranþã la
care au participat copiii din aceste localitãþi a fost o bunã ºcoalã
pentru aplicarea principiilor
egalitãþii în drepturi.
Derularea proiectului
„Respectarea
drepturilor copiilor
rromi - mijloc de evitare
a excluderii sociale”,
finanþat de PHARE în cinci
comunitãþi cu populaþie
numeroasã rromã
(Glina/Ilfov, Coltãu/
Maramureº, Balta Arsã
/Corni /Botoºani, Calvini/
Buzãu ºi Mangalia) s-a
finalizat cu un raport de
cercetare care a evaluat
situaþia copiilor la o
distanþã de 8 ani faþã de
prima cercetare în aceste
comunitãþi, concluzia fiind
cã, deºi între timp s-a
adoptat o Strategie
naþionalã pentru
îmbunãtãþirea situaþiei
romilor, schimbãrile sunt
insesizabile la nivelul de
bazã, în familiile de rromi.

În cadrul acestui proiect a fost realizatã
cercetarea privind „Fundamentarea
legislativã a avocatului copilului”.
BENEFICIARI DIRECÞI
·
90 copii rromi ºi din alte categorii
dezavantajate în cele 4 grãdiniþe
·
peste 250 copii din cele 5 comunitãþi
·
100 pãrinþi au beneficiat de consiliere
·
35 cadre didactice
PUBLICAÞII
Publicaþiile editate în cadrul proiectului
au contribuit la educaþia pentru cunoaºtere
ºi înþelegere a diversitãþii etnice în ºcoli:
·
„Istorie ºi tradiþii rrome”
·
„Ghid metodologic pentru
educaþia multiculturalã”
·
Afiºul “Avem aceleaºi drepturi”
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Integrarea copiilor
refugiaþi ºi separaþi
Copiii refugiaþi ajunºi în România, fie împreunã cu
familiile, fie singuri, reprezintã o categorie
deosebit de vulnerabilã. Prin acest proiect, Salvaþi
Copiii acþioneazã pentru a facilita adaptarea
copiilor refugiaþi la o altã lume, la o nouã culturã ºi
integrarea lor în societatea româneascã. Un rol
esenþial în procesul integrãrii îl constituie atât
activitãþile educative, cât ºi cele recreative care
permit afirmarea propriei lor identitãþi, a valorilor
culturale, dar ºi lãrgirea propriului orizont prin
cunoaºterea ºi adaptarea la realitatea româneascã.
Beneficiarii din cadrul programului au fost 63 de copii refugiaþi
ºi 37 de pãrinþi. Copiii sunt sprijiniþi pentru a se integra în
sistemul românesc de învãþãmânt, prezenþa lor la ºcoalã fiind
monitorizatã, iar pãrinþii beneficiazã de consiliere în vederea
participãrii copiilor la ºcoalã, aceºtia putând participa la ore de
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pregãtire ºcolarã
suplimentarã.
În 2006, Salvaþi Copiii
a continuat sã fie
partenerul de
implementare al
Înaltului Comisariat
al Naþiunilor Unite
pentru Refugiaþi
pentru acþiunile
destinate copiilor
refugiaþi.

Emisiunea filatelică "Integrarea
imigranþilor vãzutã de copii"

ALTE ACTIVITÃÞI:
Participarea tinerilor refugiaþi ºi separaþi la diferite activitãþi:
·
spectacole, campanii ºi ateliere pentru diferite evenimente Ziua Internaþionalã a Femeii (8 martie), Ziua Internaþionalã
împotriva Discriminãrii Rasiale (21 martie), Ziua Internaþionalã
a Copilului (1 iunie), Ziua Mediului (5 iunie), Ziua Mondialã
a Refugiatului (20 iunie);
·
19 copii refugiaþi ºi 3 membri ai Clubului Diversitãþii au realizat
un moment artistic pentru copiii sinistraþi de la Rast (Dolj), cu
ocazia Zilei Copilului (dansuri moderne ºi tradiþionale, desen,
ateliere de picturã pe faþã);
·
De Ziua Mondialã a Refugiatului (20 iunie), 11 copii refugiaþi
au participat la concursuri sportive, 15 copii au prezentat
dansuri tradiþionale ºi moderne la petrecerea organizatã de
UNHCR, iar o expoziþie de desene ºi obiecte realizate de
copiii refugiaþi a fost organizatã la Centrul Cultural al
Ministerului Administraþiei ºi Internelor;
·
Participarea copiilor refugiaþi la concursul organizat de
Romfilatelia Românã, finalizat prin emiterea unui întreg
filatelic (douã timbre ºi un plic cu desenele copiilor refugiaþi)
ce a fost distribuit în Europa cu ocazia Zilei Europei;
·
Organizarea de expoziþii de desene ºi obiecte la Casa de
Culturã a Ministerului Administraþiei ºi Internelor pentru
lansarea campaniei „Rescrie Viitorul” la City Mall ºi la Casa
Naþiunilor Unite având ca temã drepturile copiilor;
·
Au fost continuate activitãþile Clubului Diversitãþii cu scopul
de a promova prietenia dintre copiii români ºi cei refugiaþi
prin intermediul culturii, obiceiurilor ºi tradiþiilor. S-au
organizat ateliere de dansuri moderne ºi orientale, arta
înfrumuseþãrii orientale, limba turcã, picturã ºi teatru pentru
32 de copii români, 21 de copii refugiaþi ºi 6 profesori;
·
Au fost organizate cursuri de pregãtire pentru lucrãtorii DGASPC,
sector 2, ce pot deveni curatori pentru copiii separaþi;
·
Participarea la seminarii anti-trafic (2 seminarii/lunã) în care
s-a urmãrit informarea copiilor cu privire la pericolul pe care
îl reprezintã traficul de fiinþe.
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Salvaþi Copiii România în sprijinul
copiilor afectaþi de inundaþii
Intervenþia organizaþiei Salvaþi Copiii în situaþiile de dificultate
în care s-au aflat oamenii afectaþi de inundaþiile din aprilie 2006
a urmãrit în special asigurarea unui ajutor de urgenþã celor
peste 3500 de copii provenind din familiile sinistrate din
judeþele Dolj, Cãlãraºi, Caraº-Severin, Bistriþa Nãsãud, Gorj ºi
Suceava. În completarea activitãþilor derulate care au avut ca
scop depãºirea consecinþelor traumatizante produse de
inundaþii, a fost dezvoltat un program pe termen mediu ºi lung
de asigurare a accesului copiilor la educaþie. Acestea au avut în
vederea realizarea contactului permanent cu primarii pentru
asigurarea utilitãþilor din taberele de sinistraþi (teren pentru
case, apa potabilã, iluminat public ºi drum de acces) ºi evaluarea
grãdiniþelor ºi ºcolilor din lChiselet / Spanþov (judeþul Cãlãraºi)
ºi Rast (judeþul Dolj).
Pentru realizarea acestor acþiuni au contribuit financiar
partenerii din Suedia ºi Norvegia ai Alianþei Internaþionale
Salvaþi Copiii, Banca UniCredit România ºi biroul din România
al American Express Bank. În plus, Salvaþi Copiii a beneficiat de
expertiza unui specialist pentru situaþii de urgenþã din partea
Salvaþi Copiii Suedia.
REABILITAREA ªCOLII DIN LOCALITATEA RAST
Filiala Dolj a contribuit hotãrâtor la desfãºurarea campaniei
de ajutorare prin continua evaluare a situaþiei victimelor
inundaþiilor, prin monitorizarea livrãrii de alimente, medicamente,
produse igienico-sanitare familiilor din taberele de sinistraþi ºi
prin administrarea reabilitãrii ºcolii din Rast.
În luna august, au fost demarate lucrãrile de reabilitare a
parterului ºcolii din Rast în întregime distrus de inundaþii. Astfel,
Salvaþi Copiii a oferit, începând din 15 septembrie, celor peste
400 de copii din localitate un mediu potrivit pentru continuarea
ºcolii. A fost reabilitat parterul ºcolii prin înlocuirea podelelor
distruse cu parchet laminat, zugrãvirea pereþilor ºi plafoanelor,
montaj gresie ºi achiziþionarea unui mobilier nou pentru sãlile
de clasã ºi spaþiile aferente. Lucrãrile de reabilitare a ºcolii din
Rast au fost susþinute ºi de primãria localã ºi Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii.
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EDUCAÞIE ªI CONSILIERE PSIHOLOGICÃ PENTRU
COPIII ªI FAMILIILE DIN JUDEÞUL CÃLÃRAªI
Intervenþia în comunele Spanþov (satele Stancea ºi Clinciu)
ºi Chiselet a avut ca obiective asigurarea de sprijin nutriþional ºi
medical, consiliere psihologicã, desfãºurarea unui program
educaþional pentru toþi copiii ºi suport social pentru familii.
Au fost înfiinþate grãdiniþe în fiecare din cele 3 tabere pentru
sinistraþi, au fost dotate cu rechizitele necesare ºi jucãrii, fiind
angajate educatoare pentru perioada iulie-octombrie. Echipele
de voluntari ºi psihologi ai organizaþiei Salvaþi Copiii s-au deplasat
în tabãra din Chiselet, timp de trei sãptãmâni (3-28 iulie) pentru
evaluarea psiho-socialã ºi consilierea copiilor ºi familiilor
afectate de inundaþii.
În ceea ce priveºte grãdiniþele din localitãþi, Salvaþi Copiii s-a
implicat în reabilitarea ºi dotarea acestora, obþinând din partea
Inspectoratului Judeþean extinderea acestora prin formare de
noi grupe ºi angajarea de personal suplimentar.
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Lobby ºi advocacy
Salvaþi Copiii este membru al:
·
Grupului Executiv al Grupului la Nivel Înalt pentru
Copiii României;
·
Comitetului Naþional Director de Eliminare a celor mai
grave forme de muncã a copilului;
·
Comisiei Naþionale de Luptã Anti-SIDA;
·
Colegiului pentru Consultarea Asociaþiilor
·
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 de lucru din cadrul Oficiului Român pentru
Adopþii.
Pentru asigurarea dezvoltãrii programelor, Salvaþi Copiii deruleazã
parteneriate cu Guvernul României, OSCE, ILO-IPEC, Organizaþia
Internaþionalã pentru Migraþie, Înaltul Comisariat al Naþiunilor
Unite pentru Refugiaþi, Delegaþia Comisiei Europene în România,
Alianþa Internaþionalã Salvaþi Copiii, USAID ºi alte organisme.
MINISTERUL EDUCAÞIEI ªI CERCETÃRII
Dupã obþinerea acceptului ca disciplina Drepturile Copilului sã
fie introdusã în curriculum ºcolar, ca materie opþionalã pentru clasa
a VI-a, cursul de pregãtire, manualul profesorului ºi caietul elevului
au fost acreditate de Consiliul Naþional de Formare Profesionalã
Continuã, profesorii obþinând 11 puncte didactice ca urmare a
parcurgerii întregului curs.
Salvaþi Copiii, Fundaþia Tineri pentru Tineri ºi ARAS au propus
introducerea în curriculum ºcolar a educaþiei pentru sãnãtate pe tot
parcursul perioadei ºcolare pentru clasele II-XII. Salvaþi Copiii a
elaborat manualul "Nu tot ce zboarã se mãnâncã" - cls. II-IV ºi
caietele elevilor "Prevenirea abuzului de droguri" - cls. II-IV ºi
V-VIII, care au fost aprobate de cãtre Min. Sãnãtãþii ºi Min. Educaþiei.
GRUPULUI LA NIVEL ÎNALT PENTRU COPIII ROMÂNIEI
Salvaþi Copiii România ºi Fundaþia Hope and Homes au elaborat,
sub egida grupului, Manualul de proceduri privind inserþia
socio-profesionalã a tinerilor care pãrãsesc sistemul de
protecþie a copilului, manual transmis tuturor instituþiilor cu
responsabilitãþi în acest domeniu, ca urmare a contribuþiei la
elaborarea Strategiei naþionale de integrare socialã a tinerilor care
pãrãsesc sistemul de protecþie a copilului (2006-2008).

ºi creºterea transparenþei raportãrii sumelor colectate ºi a modului
în care acestea sunt cheltuite de cãtre beneficiari, entitãþile non
profit. În urma acestei întâlniri, Min. Finanþelor Publice a decis
renunþarea la obligativitatea anexãrii copiei fiºei fiscale la formularul
230, precum ºi realizarea unei informãri asupra sumelor colectate
pentru fiecare organizaþie beneficiarã.
ACCESUL ORGANIZAÞIILOR NEGUVERNAMENTALE
LA FONDURILE STRUCTURALE
În cadrul coaliþiei ONG-urilor pentru fondurile structurale,
Salvaþi Copiii s-a implicat în dezbaterile organizate cu Min. Muncii
ºi Protecþiei Sociale, Min. de Interne, Min. Finanþelor Publice,
Min. Mediului, având ca scop recunoaºterea eligibilitãþii ONG-urilor
ca aplicanþi la fondurile structurale, reducerea cotei de cofinanþare
atât pentru acestea, cât ºi pentru autoritãþile publice locale,
clarificarea modului de organizare a structurilor de management
ale fondurilor.
SISTEM EFICIENT DE ACREDITARE ªI MONITORIZARE
A SERVICIILOR SOCIALE
Salvaþi Copiii a participat la dezbaterile organizate de MMSSF ºi
la cele organizate de autoritãþile locale privind procedura acreditãrii
ºi rolul noilor instituþii Observatorul Social, Inspecþia Socialã ºi Agenþia
Naþionalã de Plãþi în reforma din domeniul serviciilor sociale.
Salvaþi Copiii a atras atenþia autoritãþilor locale ºi MMSSF în legãturã
cu procedura greoaie a sistemului de acreditare, incoerenþa
acesteia ºi inexistenþa unui mecanism eficient de monitorizare.
RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUI
CARE A SÃVÂRªIT O FAPTÃ PENALÃ
Sub coordonarea Ministerului Justiþiei, Salvaþi Copiii a propus
constituirea unui grup de lucru care sã analizeze modul în care
copiii care au sãvârºit o faptã penalã sunt protejaþi de lege ºi de
instituþiile abilitate. Ca urmare a seriilor de întâlniri-dezbateri, s-a
propus elaborarea unui ghid de bune practici în domeniul
delincvenþei juvenile, pentru specialiºtii din instituþiile responsabile.
CERCETAREA LEGISLAÞIEI DIN DOMENIUL FINANÞELOR
PUBLICE LOCALE
Salvaþi Copiii este partener alãturi de FDSC în proiectul
Strengthening the capacity of social NGOs on advocacy
initiatives, redactând o cercetare legislativã privind modul de
constituire a bugetului local, dar ºi modul de alocare a banilor cãtre
serviciile sociale la nivel local.

FACILITAREA REDIRECÞIONÃRII A 2%
DIN IMPOZITUL PE VENIT
Ca urmare a recomandãrilor reieºite din
cercetarea realizatã de Daedalus Consulting
pentru organizaþie, Salvaþi Copiii a organizat
în parteneriat cu ARC ºi trustul de presã
Ringier România, la sediul Ministerului
Finanþelor Publice, seminarul „Mai simplu
pentru 2%”. Evenimentul ºi-a propus sã
dezbatã simplificarea procedurii redirecþionãrii celor 2% din impozitul pe venit, precum
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Lumea bunã face lumea mai bunã!
FESTIVALUL BRAZILOR DE CRÃCIUN 2006
Prima ediþie a Festivalului din România a avut loc
în 2001 ºi, în numai câþiva ani, s-a transformat
într-unul dintre cele mai cunoscute evenimente
caritabile, o adevãratã atracþie a calendarului
social al sezonului. Considerat un eveniment cu
adevãrat magic, Festivalul Brazilor de Crãciun a
devenit o tradiþie a sezonului sãrbãtorilor de iarnã,
ce adunã reprezentanþi de marcã ai companiilor,
presei, mediului politic ºi cultural, care doresc sã
ajute la strângerea de fonduri pentru activitãþile
desfãºurate în sprijinul copiilor. Printre cele mai
importante rezultate obþinute în urma strângerii
de fonduri se numãrã: dotarea bibliotecilor ºcolare
cu cãrþi, centre de zi pentru copiii exploataþi
economic în Bucureºti ºi Iaºi; programe de
reintegrare ºcolarã ºi de eliminare a exploatãrii
muncii copiilor.
Festivalul Brazilor de Crãciun este susþinut de comunitatea
diplomaticã ºi de afaceri, reunitã într-un Comitet Onorific.
Printre personalitãþile ºi companiile care sprijinã acest proiect
se numãrã: dl. Liviu Sfrija, General Manager Henkel România;
dna. Ileana Pescariu, Managing Partner Publicis Dialog; dna.
Veronica Savanciuc, Preºedinte Lowe & Partners, IAA
România; dl. Pierre Poupard, Reprezentant UNICEF pentru
România; dl. Patrick Gelin, Director General BRD - Groupe
Société Générale; dna. Rodica Moise, Coordonator Naþional
ILO-IPEC; dna. Corina Bârlãdeanu, Director 2activePR;
dl. Dan Moraru, CEO Grupul BBDO România; dna Tereza
Munteanu, General Manager Y&R; dna. Mihaela Geoanã,
Preºedinte Fundaþia Renaºterea; dl. Andi Moisescu.
Creatorii implicaþi în creaþia brazilor participanþi la licitaþie
au fost: Agnes Toma, Alexandru Ghilduº, Beau Monde, Ingrid
Vlasov, Ericsson Telecommunications, Irina Marinescu, Junior
Achievement România, Larisa Claru, Lena Criveanu, Leon
Mocanu, Oxette, Razvan Ciobanu, Rita Mureºan, Togo Design,
Veuve Clicquot&ID Sarrieri ºi Wilhelmina Artz, Ingrid Vlasov.
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Având deja experienþa din 2005 când braduþul lor s-a bucurat
de succes, voluntarii ºi copiii din programele “Salvaþi Copiii” au
creat ºi anul acesta unul.
Gala Festivalului Brazilor de Crãciun în România s-a
desfãºurat pe 5 decembrie 2006, în incinta Grand Hotel
Marriott. Andi Moisescu, prezentatorul deja de tradiþie al Galei
a condus cu prestanþã ºi eleganþã o licitaþie de succes care a
reuºit sã adune cea mai mare suma obþinutã în cadrul festivalurilor de pânã acum, alãturi de vedete ca Mihaela Rãdulescu,
Ilie Nãstase, Loredana Groza, Dana Rãzboiu, Venera Arapu,
Marius Vintilã ºi familia sa, Oana Cuzino, Florin Chilian,
Ovidiu Buta sau Corina Bârlãdeanu, care au prezentat povestea
fiecãrui brad. O premierã a fost imnul festivalului compus de
Marius Moga ºi interpretat de trupa Simplu care a cântat alãturi
de copiii beneficiari ai programelor Salvaþi Copiii. Marius Moga
a creat ºi doi brãduþi din diapazoane pe care i-a dãruit copiilor.
Cei 17 brazi licitaþi au reuºit sã strângã 272.500 Euro. Alþi
6.100 Euro au fost obþinuþi din vânzarea biletelor de tombolã,
unde s-au câºtigat premii atractive donate de diferiþi sponsori.
Suma este completatã de alþi 59.600 de euro adunaþi din
donaþii înaintea evenimentului, totalul fiind de 338.200 euro.
Recordul licitaþiei a fost deþinut în acest an de bradul Togo
Design achiziþionat cu 36.000 Euro de Henkel, Class Mob,
dl. Marius Ivan ºi McCann Erickson. De un mare succes s-a
bucurat ºi bradul voluntarilor ºi copiilor din programele “Salvaþi
Copiii” achiziþionat cu 35.000 Euro de McCann Erickson.
Sponsorii principali ai ediþiei 2006 au fost Artima ºi
Henkel Bautechnik, alãturi de care s-au implicat: Ericsson
Telecommunications, Rolex, JW Marriott Grand Hotel, ApaNova,
American Express, Avon, BRD Group Société Génerale,
Cosmote, Düfa, Germanos, Motorola, Ultex, Artvista.
Peste 40 de companii au sprijinit evenimentul cu produse ºi
servicii. Materialele folosite în cadrul evenimentului au fost
realizate ºi tipãrite cu ajutorul Proximity, Best Print ºi Avantgarde.
Partenerii media au fost Cotidianul, Beau Monde, Monden,
Banii Noºtri, Busi-ness Magazin, Ziarul Financiar, Story, Gândul,
Pro Tv Magazin, trustul Media Pro.
Cu fondurile obþinute, Salvaþi Copiii va continua proiectul
de reintegrare socialã a copiilor obligaþi sã munceascã. Se vor
deschide douã noi centre educaþionale în Timiºoara ºi Braºov.
800 de copii vor beneficia de serviciile oferite în cadrul
proiectului educaþional.
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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

SUMA (EUR)
VENITURI
1,732,649
Salvaþi Copiii - Suedia
351,729
Delegaþia Comisiei Europene în România
201,534
Festivalul Brazilor de Crãciun 2005/ 2006
189,093
Urne de colectare ºi 2% din impozitul pe
venitul global
134,950
Fondul Global de combatere a HIV/SIDA,
TBC ºi malarie
123,510
Alianþa Internaþionala Salvaþi Copiii
69,996
USAID / World Learning
68,252
Cotizaþii, donaþii, sponsorizãri
66,811
Hypermarket CORA
51,714
Salvaþi Copiii Norvegia
47,543
Fundaþia "Tucker's Friends" SUA.
37,849
Persoane fizice Norvegia
31,162
Salvaþi Copiii Austria
29,814
Salvaþi Copiii Finlanda
28,584
Biroul Internaþional al Muncii
26,882
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Drepturilor Copilului
23,590
Henkel România
20,045
Ringier România Evenimentul Zilei
18,771
O.S.C.E.
18,126
Înaltul Comisariat pentru Refugiaþi
16,883
Autoritãþi de stat locale ºi naþionale
25,049
Organizaþia European Child Help - UK
15,341
Salvaþi Copiii UK
14,651
Asociaþia “Alternative Sociale”
10,622
ECPAT
10,467
Alte venituri
39,123
Recuperare TVA
44,791
Dobânzi bancare
15,767

SUMA (EUR)
II CHELTUIELI
1,704,619
A. PROIECTE
1,470,882
1 Educaþie ºi ajutor pentru copiii aflaþi în dificultate 728,720
2 Servicii specializate pentru copiii victime ale
abuzului ºi traficului
310,978
3 Promovarea Convenþiei ONU prin participarea
copiilor ºi tinerilor
124,477
4 Suport pentru copiii victime ale inundaþiilor
109,950
5 Centrul de informare ºi documentare privind
drepturile copilului
102,508
6 Centrul de zi de la Petrila
94,249
B. INFORMARE - COMUNICARE
75,618
C. DEZVOLTARE ORGANIZAÞIONALÃ
55,513
D.STRÂNGERE DE FONDURI
65,983
E. ADMINISTRAÞIE
36,623
E. ADMINISTRAÞIE
34,668
I. VENITURI:
1,732,649 EUR din care:
Organizaþii non profit din þarã ºi strãinatate
ºi organisme internaþionale
1,104,902
Cotizaþii, contribuþii, donaþii, sponsorizãri 512,546
Instituþii ale statului
48,639
Recuperare TVA
44,791
Dobânzi bancare
15,767
Alte venituri
6,004

64 %
29 %
3%
2%
1%
1%

II. CHELTUIELI:
1,704,619 EUR din care:
A. PROIECTE
1,470,882
B. INFORMARE-COMUNICARE
75,618
C. DEZVOLTARE ORGANIZAÞIONALÃ
55,513
D. STRÂNGERE DE FONDURI
65,983
E. ADMINISTRAÞIE
36,623

87 %
4%
3%
4%
2%

În anul 2006, s-au obþinut venituri în produse ºi servicii în valoare de 50,824 EUR.
VENITURI
1%
3%

4%

1%

3%

2%
ONG-uri locale & internaþionale,
organisme internaþionale
Cotizaþii, contribuþii, donaþii,
sponsorizari
Instituþii ale statului

29%

64%
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CHELTUIELI
2%

4%
Proiecte
Informare – Comunicare
Dezvoltare organizaþionalã

Recuperare TVA

Strângere de fonduri

Dobânzi bancare

Administraþie

Alte venituri

87%
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EDUCAÞIE PENTRU COPIII
AFLAÞI ÎN DIFICULTATE:
728,720 EUR, din care:
1. Reintegrarea socialã ºi ºcolarã a copiilor
strãzii care muncesc
296,003 41 %
2. Copii seropozitivi /
Educaþie pentru sãnãtate 220,021 30 %
3. Copii institutionalizaþi - integrare socialã,
pregãtire pentru o profesie viitoare
93,253 12 %
4. Protecþia drepturilor
copiilor rromi

68,363 9 %

5. Prevenirea abandonului ºi
reintegrarea familialã

26,461 4 %

6. Copiii refugiaþi

17,939 2 %

7. Ajutor medical

5,091 1 %

8. Copiii cu dizabilitãþi

1,589 1 %

Educaþie pentru copiii aflaþi în dificultate
1%
2%

Reintegrarea socialã ºi
ºcolarã a copiilor
exploataþi economic

4%

1%
12%

30%

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

9%

Prevenirea abandonului ºi
reintegrarea familialã
Copiii refugiaþi

41%

Ajutor medical
Copiii cu dizabilitãþi

Total fonduri Salvaþi Copiii România
Activitatea organizaþiei SALVAÞI COPIII s-a desfãºurat la
Secretariatul General ºi în 15 filiale:
22.44%

Secretariat General
1,343,866 Euro (77,56%)
Filiale
388,783 Euro (22,44%)

77,56%
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www.salvaticopiii.ro

ADUNAREA GENERALÃ
CONSILIUL DIRECTOR

Echipa Salvaþi Copiii - Secretariatul General
aprilie 2007

Preºedinte Executiv
Gabriela Alexandrescu
Asistent Preºedinte Executiv
Andreea Leonte
Director Programe
George Roman
Director Economic
Mara Niculescu
Director Marketing
Adela Simionescu
Centrul de Cercetare ºi Informare
privind drepturile copilului
Ana Bãlan
Mihaela Manole

Coordonator programe educative
(educaþie pentru sãnãtate si
drepturile copilului)
Cristina Adam
Coordonator programe privind
copilul abuzat, traficat, neglijat
Georgeta Pãunescu
Coordonator programe copii rromi
ºi copii cu dizabilitãþi
Miralena Mamina
Centrul de coordonare a tinerilor
voluntari
Raluca Dan / George Luca

Coordonator programe
refugiaþi
ªtefania Ioniþa
Coordonator program reintegrarea
si sprijinirea minorilor repatriaþi
Andreea Biji / Gina Badiu
Coordonator programe copiii
exploataþi economic
Anca Bojaru
Coordonator program
asistenþã juridicã
Ana Maria Cârstea

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, Salvaþi Copiii Italia, Delegaþia Comisiei
Europene în România, Alianþa Internaþionalã Salvaþi Copiii, Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, Ministerul Sãnãtãþii ºi Direcþiile de Sãnãtate Publicã,
Ministerul de Justiþie, Ministerul Administraþiei ºi Internelor / Inspectoratul
General al Poliþiei de Frontierã, Direcþia de Paºapoarte, Ministerul Public,
Fundaþia UNIDEA, Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei,
Inspecþia Muncii, Fundaþia „Tucker's Friends" U.S., ILO-IPEC, OIM, Înaltul
Comisariat al Naþiunilor Unite pentru Refugiaþi, Consiliul Naþional Român
pentru Refugiaþi, Oficiul National pentru Refugiaþi, 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, Open Society Foundation
East-East Program, UNICEF, 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 & Franþa), Fondul Român de Dezvoltare Socialã,
Federaþia Organizaþiilor Neguvernamentale pentru Protecþia Copilului,
Consiliul European pentru Refugiaþi ºi Exilaþi, Asociaþia Românã AntiSida,
Health Aid Romania, ProChild, Asociaþia Caritas Solidaritatea Catolicã,
Asociaþia Zâmbete de copii Galaþi, Junior Achievement, Sense International
România, Asociaþia de Sprijin al Copiilor Handicapaþi Fizic, 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 Poliþie, 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.

Apa Nova Bucuresti SA; American Expres Bank LTD Reprezentanþa; Artvista SRL; Avantgarde Production SRL;
Avantgarde Printing SRL; Aims Human Capital Romania SRL;
Anunþul Telefonic SRL; Albalact SA; Avicola SA Buzãu; Acont
Class SRL; Auto Class SRL; BRD-Groupe Société Générale SA;
Best Print Services SRL; Baduc SA; BIC (Romania) Marketing &
Distribution SRL; Best Foods Productions SRL; Books Unlimited
SRL; Bricostore Chiajna ºi Orhideea SA; Cancelaria Primului
Ministru; Cora Hipermarchet; Centrul pentru Studierea Opiniei
ºi Pieþii SRL; Chronolink SRL; Chio Romania Intersnack;
Cristalex`94 SRL; Colgate Palmolive SRL; Class Mob SRL;
De Silva Intermed SRL; Dufa Deutek SA; Dexia Kommunalkredit
Romania SRL; DC Training Services SRL; Dorna Lactate; Efect
Media SRL; Editura Bauer Ringier SRL; Editura Litera International SRL; Elmi Prodfarm SRL; Editura Niculescu SRL; Ecopack SA;
Fundatia Population Services International; Graffiti BBDO;
Grupul la Nivel Înalt; Germanos Telecom SA; Geplast SRL;
Henkel Romania SRL; H&M Production; Heidi Chocolats
Suisse SA; Helvetansa SRL; Impulse Romania SRL; IATSA SA;
J&R Enterprises Magazinul 36 Mall; Lubricants UK; Master
Foods SRL; Media Works International SRL; Microsoft Romania;
Ministerul de Finanþe; Natur Pact SRL; New Media Agency
SRL; Philips Romania SRL; Prestige Cristal Company; Plastic
Prod SRL Buzau; Quadrant-Amroq Beverages SA; Rack Soft
SRL; Roton SRL; Rostar SA; România Liberã; Romfilatelia SA;
RX Atelier; Selgros (Arad, Bacãu, Braºov, Bucureºti, Constanþa,
Craiova, Cluj, Iaºi, Oradea, Tg. Mureº, Timiºoara); Speed
Promotion SRL; Service Automobile Mangalia; Tenta Design
Company SRL; Transilvania General Import Export SRL;
Tetra Pak Romania SRL; Unicredit Romania SA; Unilever South
Central Europe; Vel Pitar SA; White Young Green SRL;
Whirlpool Romania; Wrigley Romania Produse Zaharoase SRL.
Persoane fizice: Marius Ivan; Bogdan Enoiu; Elena Toma;
Adriana Parvu; Liliana Iordache; Ghenadie Popa; Claudia
Hallberg (Suedia); Francesca Roe (Grecia).

Sponsori filiale
1. ARGEª – Centrul Cultural, Teatrul de Copii Aºchiuþã
2. BRAªOV – Selgros Cash & Carry, SC Elmas SA
3. BUCUREªTI – First Data Western Union, Administraþia Financiarã
Sector Ilfov, Liga Studenþilor Sirieni din România, Dna Mariana
Mihai, Dl. Osiwa Kyojy
4. CARAª – SEVERIN – Consiliul Judeþean Caraº-Severin
5. CONSTANÞA – Selgros Cash & Carry, Daewoo Mangalia Heavy
Industries, Euroliberty Braºov, SC Jean Bart SRL, Callatis SRL
6. DÂMBOVIÞA – Primãria Târgoviºte, SC. Quadra Invest SA
Târgoviºte, Arhiepiscopia Dâmbovita, Complex Comercial Interex,
Complex Comercial XXL, SC Alpin SRL, Liceul de Artã Doamna
Bãlaºa, SC Karex SRL
7. DOLJ – Selgros Cash & Carry, Billa, persoane fizice din Austria
ºi Norvegia, Rhomda to Romania
8. GALAÞI – SC ALCOM SA, Librãriile Lucian Blaga
9. HUNEDOARA – Fundaþia Prietenii lui Tucker – USA, Dufa
România, Henkel România, Henkel Bautechnik, Caritas Alba Iulia,
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Consiliul Local Petrila, S.C.Denrom Tranzit SRL Petroºani, Shell
Gas Romania, S.C. Mantra SRL Bucureºti, D.N. 66 Petroºani,
S.C. Triumf Comserv S.R.L. Petroºani, S.C. Util Celest Prest SRL,
S.C. Gentiana Farm SRL Petrila, SC LUCKY Diana SRL
10. IAªI – SC Mittal Steel Iaºi SA, SC COMART Iaºi SA, Selgros Iaºi ºi
Selgros Bacãu, SC Microbuzul SRL Botoºani
11. MUREª – Selgros Cash & Carry Mureº, Selgros Cash & Carry Iaºi
12. NEAMÞ – SC Elmacomf SRL Piatra Neamþ
13. SUCEAVA – Consiliul Judeþean Suceava, Salvaþi Copiii Mureº,
Birou Notarial Cãtãlina Buzduga, SC Relians Corp SRL Iaºi,
SC Arhis Designe Suceava, Dna Sehlanec Ana, Dl. Filimon Alin,
Dl. Lupancu Maria
14. TIMIª – SC Bega Minerale Industriale, Macchine Per Caffe Expresso,
SELGROS Cash&Carry, Metro Cash&Carry, Coca Cola, Dan Cenda,
Asociaþia Femeilor de Afaceri din Timiºoara, S.C. Magus SRL
15. VASLUI – SC Vasflor, SC Comacons SRL, SC Unimatex SRL,
SC Balsam SRL
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Preºedinte: Camelia Iordache
Vicepreºedinte: Mihai Gafencu
Preºedinte Executiv: Gabriela Alexandrescu

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

HUNEDOARA
Preºedinte: Valeria Popescu
Cartier 8 Martie, 335800 - Petrila
tel. +40 742 103 751, tel/fax: +40 254 550 618
e-mail: hunedoara@salvaticopiii.ro

ARGEª
Preºedinte: Dumitra Sima
Str. Eroilor nr. 4 - 6, 110417 - Piteºti
tel: +40 744 360 912, fax +40 248 21 21 66
e-mail: arges@salvaticopiii.ro

IAªI
Preºedinte: Gabriela Irimescu
Stradela Canta nr. 3, 700527 - Iaºi
tel: +40 726 687 014, tel./fax: +40 232 219 986
e-mail: iasi@salvaticopiii.ro

BRAªOV
Preºedinte: Elena Iordache
Str. Carpaþilor nr. 89, et. 2, 500269 - Braºov
tel: +40 744 360 911
e-mail: brasov@salvaticopiii.ro

MUREª
Preºedinte: Ana Chirteº
Str. Victor Babeº nr. 11, 540097 - Târgu Mureº
tel: +40 745 580 545, fax: +40 265 218 210
e-mail: mures@salvaticopiii.ro

BUCUREªTI
Preºedinte: Rebeca Grosu
Str. Berzei nr. 7, et. 1, cam. 7, Sector 1, 010251 - Bucureºti
tel. +40 744 360 9 21, tel./fax: +40 21 310 45 87
e-mail: bucuresti@salvaticopiii.ro

NEAMÞ
Preºedinte: Mihaela Ignatovici
Alexandru cel Bun 27, 610065 - Piatra Neamþ
tel: +40 742 103 752, fax: +40 233 213 525
e-mail: neamt@salvaticopiii.ro

CARAª-SEVERIN
Preºedinte: Mãriuþa Simionescu
Piaþa 1 Decembrie 1918 nr. 7, etaj 1, 320067 - Reºiþa
tel: +40 744 360 910, tel./fax: +40 255 211 127
e-mail: caras-severin@salvaticopiii.ro

SUCEAVA
Preºedinte: Camelia Iordache
Str. George Enescu 11, bl. 9A, ap.11, 720197 - Suceava
tel. +40 744 360 919, tel/fax: +40 230 530 801,
e-mail: suceava@salvaticopiii.ro

CONSTANÞA
Preºedinte: Elena Alexe
Str. T.S. Sãveanu, nr. 1, 905500 - Mangalia
tel. +40 744 360 908, tel/fax: +40 241 753 411,
e-mail: constanta@salvaticopiii.ro

DÂMBOVIÞA
Programul educaþie pentru sãnãtate
Str. B-dul Carol I, nr. 70 - Târgoviºte
Tel/fax: 0245 213 799
e-mail: dambovita@salvaticopiii.ro

DOLJ
Preºedinte: Cornelia Pasãre
Str. Mihai Viteazu, nr. 12, 200417 Craiova
tel. +40 744 360 918 tel./fax: +40 251 419 391
e-mail: dolj@salvaticopiii.ro

TIMIª
Preºedinte: Mihai Gafencu
Calea ªagului nr. 102-104, 300516 - Timiºoara
tel. +40 744 820 491, tel/fax: +40 256 492 107
e-mail: timis@salvaticopiii.ro

GALAÞI
Preºedinte: Nona Rapotan
Str. Alexandru I. Cuza 45, 800010 - Galaþi
tel. +40 741 144 947, tel/fax: +40 236 466 343
e-mail: galati@salvaticopiii.ro

VASLUI
Preºedinte: Vasile Mariciuc
Str. 1 Decembrie nr. 3, 735200 - Negreºti
tel. +40 744 690 917, tel/fax: +40 235 457 582
e-mail: vaslui@salvaticopiii.ro

