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20 de ani de la adoptarea Conventiei
ONU
.
cu privire la Drepturile Copilului

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

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

În anul 2009, Salvaţi Copiii şi-a amplificat campaniile de informare şi educare pe tema drepturilor copiilor, punând accent
pe dreptul la educaţie pentru toţi copiii şi pe protejarea acestora contra oricăror forme de violenţă. Numărul copiilor cuprinşi
în programe a fost de 160.400, un număr record pentru staff-ul şi voluntarii implicaţi. Anul 2009 a fost extrem de important
deoarece:
1. Salvaţi Copiii a prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului de la Geneva Raportul Alternativ asupra
stadiului implementării Convenţiei privind Drepturile Copilului în România. Raportul a inclus opiniile şi recomandările copiilor,
pe anumite teme. Toate subiectele de îngrijorare formulate de Salvaţi Copiii au fost incluse în Recomandările Comitetului
pentru Guvern. Vom monitoriza în continuare modul în care Guvernul va aplica recomandările primite.
2. Salvaţi Copiii a contribuit cu propuneri concrete care vizau protecţia copilului împotriva abuzului şi exploatării la
redactarea Codului Penal. Propunerile noastre se regăsesc în forma finală a acestuia.
3. Salvaţi Copiii a primit aprecieri privind activitatea în Centrul de tranzit şi relocare pentru persoane aflate într-o formă
de protecţie pe teritoriul României, din Timişoara. Ca urmare, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi va finanţa programul
nostru în 2010.
4. Salvaţi Copiii a deschis, în colaborare cu Salvaţi Copiii Norvegia, BCR, cu finanţarea Guvernului Norvegian (Innovation
Norway), primul Centru de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii – serviciu gratuit pentru copiii cu
tulburări de comportament, depresie, anxietate, comportament agresiv, ADHD sau victime ale violenţei. În doar două luni de
la deschidere, 60 de copii şi părinţi erau deja beneficiarii acestui serviciu specializat.
5. S-au extins programele de acces la educaţie şi de prevenire a abandonului şcolar – 18 programe, în 14 judeţe, în care
sunt incluşi 2.400 de copii, în principal prin fondurile obţinute din Festivalul Brazilor de Crăciun.
6. S-au iniţiat 47 de grădiniţe estivale pentru aproximativ 1.000 de copii romi. 90% dintre cei care au fost incluşi în acest
program educaţional au continuat, din septembrie, grădiniţa sau au mers la şcoală. Continuăm programul şi în 2010.
7. S-a îmbunătăţit sistemul de lucru cu tinerii voluntari. A crescut gradul lor de implicare în activităţile Salvaţi Copiii.
La nivelul organizaţiei, lucrăm permanent cu 1.000 de voluntari activi.
8. Am debutat parteneriatul pe proiecte cu companiile: BCR- partener strategic, Alcatel, Enel, Intesa SanPaolo Bank,
PWC, Stoica şi Asociaţii, KPMG. Sunt companii importante cu care am început parteneriate pe termen mediu pe programe
comunitare specifice.
Dorim să transmitem toate aprecierile noastre pentru cei care se implică activ în activităţile Salvaţi Copiii şi să vă asigurăm
că avem nevoie, în continuare, de suportul, inteligenţa, profesionalismul şi energia voastră. Mai avem multe de făcut pentru
copiii din România. În 2010 vom aniversa 20 de ani de activitate.
Ana Maria Mihăescu, Preşedinte
Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv
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“Pentru mine, Salvaţi Copiii este un loc în
care mă întâlnesc cu alţi copii cu care mă joc,
învăţ şi mergem în excursii. Oamenii de aici
sunt buni şi nu se supără. ”
Dan (13 ani) - elev la Centrul Educaţional
Dămăroaia, Bucureşti
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SALVAŢI COPIII ROMÂNIA
împlineşte la 20 aprillie 2010

20

de ani de activitate
în promovarea şi apărarea
drepturilor copilului.

500.000
de copii au fost incluşi
în programe educative, de protecţie şi asistenţă
medico-socială, de stimulare a participării lor în acţiuni
de promovare şi recunoaştere a drepturilor lor.

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală naţională, non-profit, de utilitate publică, care promovează
din 1990 drepturile copilului în România bazându-se pe activitatea voluntară a membrilor săi. În prezent, organizaţia
desfăşoară programe în 20 localităţi, are filiale în 13 judeţe şi în Bucureşti, peste 6.000 de membri şi mai mult de 1.000 de
voluntari, în majoritate tineri. Programele se adresează tuturor copiilor, dar acordă o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii
dificile – copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin muncă, traficului sau neglijării, copiii
refugiaţi, copiii cu dizabilităţi etc. În 2009, peste 160.000 de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele noastre.
Salvaţi Copiii România este membră a Salvaţi Copiii Internaţional, cea mai mare organizaţie independentă din lume de
promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 29 de membri şi desfăşoară programe în 120 de ţări.
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Misiunea
Salvaţi Copiii este obţinerea de progrese
importante privind modul în care copiii sunt
trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi
de durată în viaţa acestora.
Viziunea
Salvaţi Copiii este o lume în care fiecărui
copil îi este respectat dreptul la viaţă,
protecţie, dezvoltare şi participare.
Valorile in care credem
Responsabilitatea
Ne asumăm întreaga răspundere pentru
utilizarea eficientă a resurselor, astfel încât
rezultatele să fie măsurabile, precum
şi responsabilitatea faţă de susţinători,
parteneri şi, înainte de toate, faţă de copii.
Ambiţia
Pretindem de la noi înşine şi de la colegii
noştri standarde înalte de performanţă, astfel
încât tot ceea ce facem pentru copii să fie
constant îmbunătăţit.
Colaborarea
Ne respectăm reciproc, valorizând
diferenţele dintre noi şi lucrăm alături de
parteneri pentru a întări efortul global de a
aduce tranformări pozitive în viaţa copiilor.
Creativitatea
Suntem deschişi ideilor noi, îmbrăţişăm
schimbarea şi ne asumăm cu grijă riscuri,
pentru a dezvolta soluţii viabile pentru copii
şi alături de ei.
Integritatea
Ne punem în slujba celor mai înalte
standarde de onestitate personală şi
comportament; avem grijă de propria
reputaţie şi acţionăm întotdeauna pentru
interesul superior al copilului.
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Tânăr voluntar pregătind concluziile grupului
său de lucru privind necesitatea înfiinţării
instituţiei Avocatului Copilului, cu o zi
înaintea prezentării publice a Declaraţiei Grupului
Naţional de Iniţiativă al Copiilor. Declaraţia a
inclus concluziile a două focus grupuri organizate
în Bucureşti şi 12 focus-grupuri în filiale cu
110 copii (10 -18 ani). Alţi 550 de copii au fost
chestionaţi cu privire la impactul crizei economice
asupra vieţii lor.
Foto: Valentin Roman / Salvaţi Copiii România
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EVENIMENT

Andreea Medrea şi Anca Şerban, reprezentante ale Grupului Naţional de Acţiune al Copiilor, alături de Gabriela
Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii
Dreapta Afişul campaniei al cărui text reflectă situaţia
unui copil din România nevoit să muncească pentru a
supravieţui.

- Asculta-i
si
. apara-le drepturile!

20 noiembrie 2009 a fost o zi istorică pentru 2 miliarde de copii din lume.
La această dată, în 1989, Organizaţia Natiunilor Unite a adoptat cele 54 de
articole ale Convenţiei privind Drepturile Copilului.

entru a marca la nivel naţional aniversarea a 20 de ani
de la adoptarea Convenţiei, Salvaţi Copiii România,
în parteneriat cu UNICEF şi Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Familiei şi Drepturilor Copilului, a
derulat campania de promovare a drepturilor copilului
„Ascultă-i şi apără-le drepturile!”, în cadrul căreia
au fost organizate dezbateri ale Grupului Naţional
de Iniţiativă al Copiilor, activităţi de informare şi
dezbateri în şcoli, întâlniri cu autorităţile locale, concursuri
şi simpozioane, spectacole, mese rotunde şi alte
evenimente tematice la nivel local. Campania s-a derulat
în 15 judeţe şi mai mult de 300 de şcoli, fiind implicaţi
peste 10.000 de copii şi 300 de voluntari Salvaţi Copiii.
Grupul Naţional de Iniţiativă al Copiilor a lansat un
semnal de alarmă, dar şi recomandări de soluţionare
a unor aspecte cu caracter urgent privind protecţia
drepturilor copilului în România: necesitatea aplicării
principiului interesului superior al copilului
în orice decizie luată de autorităţi cu privire la copii,
asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copiii

P

şi reducerea ratei abandonului şcolar, precum şi
atenuarea efectelor crizei economice asupra
vieţii copiilor.
Printre soluţiile propuse de copii se numără:
• înfiinţarea Avocatului Copilului, ca instituţie de
garantare a respectării drepturile copilului.
• crearea unui Minister al Copilului şi Familiei,
după modelele din Olanda, Norvegia sau Marea Britanie, care să fie condus doar de specialişti în domeniul
drepturilor copilului şi nu de oameni politici;
• respectarea dreptului la educaţie şcolară pentru toţi
copiii, prin crearea de facilităţi de transport şi oferirea
de materiale didactice şi manuale gratuite, inclusiv pentru
clasele XI şi XII;
• numirea unui consilier şcolar pentru 300 de elevi (în
prezent, există un consilier la 800 de elevi);
• acordarea ajutoarelor pentru copil şi familie sub
forma unor bonuri (similare bonurilor de masă) pe baza
cărora să poată fi cumpărate doar rechizite, alimente şi
îmbrăcăminte pentru copii.
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„Fiecare dintre noi trebuie să beneficieze de
respectarea drepturilor sale indiferent de
dificultăţile economice sau politice prin care
trece ţara noastră. Avem nevoie de modele
de educaţie şi comportament care să ne
facă cetăţeni europeni şi părinţi mai buni în
viitor, să fim protejaţi împotriva violenţei şi
discriminării şi să ne putem exprima opinia.”
Laura (17 ani) - voluntar Salvaţi Copiii

VOLUNTARI
Copiii si
. in
. tinerii - parteneri importanti
dezvoltarea organizatiei
.
Potrivit cercetării ”Starea socială şi aşteptările tinerilor din România – Barometrul
de Opinie Publică – Tineret 2008”, un număr redus de tineri (7%) afirmă că au
desfăşurat cel puţin o dată activităţi de voluntariat, deşi o treime dintre tineri
îşi manifestă disponibilitatea pentru activităţile de voluntariat.

“Activităţile din cadrul Centrului de
Voluntari Salvaţi Copiii sunt complexe şi
bine organizate. Noi, voluntarii, suntem
mereu sprijiniţi, încurajaţi, motivaţi si am
devenit o mare familie. Training-urile,
taberele şi toate proiectele derulate cu
sprijinul nostru ne ajută să ne dezvoltăm
şi să ne folosim abilităţile. Numărul tot
mai mare de voluntari activi şi de activităţi
încheiate cu succes sunt rezultatul
incontestabil al unei munci bine făcute.”
Adina (23 ani) - voluntar Salvaţi Copiii

rin intermediul Centrului Copiilor şi Tinerilor
Voluntari, Salvaţi Copiii promovează participarea
şi voluntariatul în rândul copiilor şi tinerilor, prin
oferirea de oportunităţi de implicare activă în viaţa
comunităţii. În 2009, 1000 de voluntari au participat la
sesiuni de pregătire şi au desfăşurat, alături de specialişti,
activităţi specifice programelor organizaţiei, fiind încurajaţi
de către coordonatori să pună în practică multe dintre
ideile proprii de iniţiere şi derulare a proiectelor.
În general, programele organizaţiei au o componentă de
lucru în care sunt implicaţi voluntarii, de aceea gama diversă
de implicare a acestora cuprinde programe, precum: pro
movarea drepturilor copilului, educaţie pentru
sănătate, siguranţa online pentru copii, combaterea
violenţei în şcoli, forme alternative de educaţie
pentru copiii exploataţi economic, integrarea
copiilor refugiaţi. Activităţile specifice derulate de
către voluntari sunt: sesiunile şi campaniile informative, de
conştientizare şi informare specifice programelor, campanii
sociale, teatru-forum, excursii, şcoli de vară tematice ş.a.

P
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Odată cu lansarea publică, în februarie 2009, a port a
lului de promovare a voluntariatului www.evoluntar.
ro, a fost anunţat şi un concurs de proiecte adresat
voluntarilor în urma căruia au fost selectate 30 de
propuneri de proiecte şi 47 de tineri au participat la şcoala
de vară. Unul dintre proiectele propuse de voluntari,
“O viaţă mai fericită pentru copiii din instituţii”,
a obţinut finanţare de la Programul Youth in Action, echipa
de voluntari desfăşurând activităţi recreativ-educative
cu copiii din 3 centre de plasament din Bucureşti, Argeş
şi Braşov.

Caravana-training de promovare a dreptului la
participare, voluntariat şi implicare, desfaşurată în perioada
martie – iunie în 15 oraşe din ţară, a fost realizată cu
sprijinul voluntarilor cu experienţă care au instruit peste
400 de tineri. Aceştia, la rândul lor, au desfăşurat sesiuni de
informare pentru alţi 1500 de tineri în localităţile lor.
O altă iniţiativă derulată de către voluntari este strângerea
de fonduri pentru rechizite, alimente sau cadouri destinate
copiilor defavorizaţi. Un exemplu îl constituie organizarea
unei excursii la munte exclusiv din fondurile sau sponsorizările
obţinute de voluntari pentru un grup de 40 de copii defavo
rizaţi din Bucureşti care nu au părăsit niciodată Capitala.

Voluntarii au fost implicaţi şi în promovarea
proiectelor organizaţiei participând la numeroase
evenimente: Târgul Naţional al Voluntariatului,
Ziua Internaţională a Tinerilor, ONGFest,
Turda Fest, Conferinţa Naţională cu privire la
Voluntariat etc.
Periodic sunt organizate întâlniri lunare informale
si formale. Întâlnirea Anuală a Voluntarilor din
decembrie 2009 a reunit 100 de voluntari din Bucureşti
şi alte 12 judeţe, în cadrul căreia au fost prezentate şi
evaluate activităţile întreprinse de copii şi tineri de-a
lungul anului.
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Stânga Târgul Naţional al Voluntariatului,
16 mai 2009, Parcul Cişmigiu, 50 organizatii
participante (din ţară şi din Bucureşti)
şi 1000 vizitatori.
Voluntar Adina Clapa.
(foto: Diana Lolescu, Salvaţi Copiii)
Dreapta - Tineri voluntari participanţi
la Campania de combatere a fumatului
“Îndulceşte-ţi viaţa” desfăşurată în Bucureşti

„Apreciez în mod deosebit atât această
initiaţivă venită din partea organizaţiei dvs.,
cât şi celelalte campanii desfăşurate de
Salvaţi Copiii care, nu de puţine ori, mi-au
servit drept model în desfăşurarea activităţii
didactice. În urma sondajelor pe care le-am
desfăşurat la clasă, am observat interesul
copiilor către realizarea de proiecte şi
activităţi în vederea promovării şi protejării
drepturilor copiilor, dar şi spre activităţi de
voluntariat care îi implică în mod direct.”
Luiza S. - profesor cultură civică, Şcoala nr. 5
“Iancului”, Bucureşti

Jos - Cristiana (17 ani), voluntar Salvaţi Copiii,
prezintă reprezentanţilor autorităţilor poziţia copiilor
şi argumentele lor pentru crearea instituţiei Avocatului
Copilului (Forumul Copiilor, 9 iunie 2010).

Sus - Copii participanţi la unul din grupurile
de lucru ale Forumului.
Stânga - La întâlnirea cu reprezentanţii
copiilor, au răspuns invitaţiei lor: Edmond
McLoughney – UNICEF, Luminiţa
Anghel - Subsecretar de Stat, ANPFDC,
Maria Eugenia Barna - Camera
Deputaţilor, Subcomisia pentru protecţia
Drepturilor Copilului, Graţiela Văduva
- Inspectoratul General al Poliţiei Capitalei,
Irina Cruceru - Grupul la Nivel Înalt
pentru Copiii României Marius Constantin
Fecioru - Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale.
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EDUCATIE
.
Si
. noi avem drepturi - promovarea educatiei
.
privind drepturile copilului
Salvaţi Copiii este o organizaţie percepută, în România, ca punct de referinţă
în promovarea şi apărarea drepturilor copilului. Eurobarometrul European din
2008 a arătat că, în România, copiii îşi cunosc cel mai bine drepturile (85% în
comparaţie cu media europeană de 67%).

rogramul “Şi noi avem drepturi !” urmăreşte
informarea copiilor în vederea conştientizării
drepturilor şi responsabilităţilor lor, sensibilizarea
adulţilor cu privire la copil şi drepturile sale, sporirea
gradului de respectare a drepturilor copilului şi, nu în
ultimul rând, stimularea copiilor si tinerilor să participe in
programe şi acţiuni sociale. Pentru a răspunde obiectivelor
stabilite, în 2009, au fost implementate următoarele
activităţi:
Sesiuni de informare şi grupuri de dezbateri
În Bucureşti şi filiale, aproape 10.000 de copii din 190 de
şcoli au fost informaţi cu privire la drepturile lor şi asupra
modalităţilor de exercitare a acestor drepturi. Sesiunile
şi dezbaterile au fost organizate de 305 voluntari care au
beneficiat în prealabil de formare prin cursuri specifice.
Curs de formare continuă “Drepturile Copilului”
acreditat de MECTS
Având în vedere faptul că şcoala, respectiv cadrele
didactice, reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori
de modelare a opiniilor şi comportamentelor copiilor, am
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desfăşurat cursuri de formare privind drepturile copilului,
în cadrul cărora au fost instruiţi 90 de profesori, care au
primit acreditarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului pentru implementarea cursului
opţional pentru clasa a VI-a „Drepturile Copilului”.
Concursul naţional “Drepturile Copilului”
Prin acest concurs, copiii sunt încurajaţi să dezvolte
mici proiecte şi activităţi pe tematica drepturilor copilului.
La concurs s-au înscris 40 de şcoli din Bucureşti şi 70 de
şcoli din filiale. Câştigătorii etapelor pe judeţe (90 de
copii) s-au întâlnit şi au prezentat proiectele în cadrul
Întâlnirii Anuale a Copiilor (Arbănaşi, 25 iunie -1 iulie).
Primele trei locuri au fost ocupate de: echipajele Şcolii nr.
58 “Petre Ghelmez” Bucureşti (locul III), Şcolii nr. 93 “Emil
Racoviţă” Bucureşti (locul II) şi Şcolii nr. 1 Chitila (locul I).
Proiectele şi rezultatele acestora au fost prezentate in
cadrul evenimentului organizat la Muzeul George Enescu.
Forumul Naţional al Copiilor şi Tinerilor
Având tema „Parteneriat pentru stoparea
violenţei”, Forumul a fost organizat în Bucureşti în
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parteneriat cu Muzeul Naţional George Enescu, Microsoft
şi Grupul la Nivel Înalt pentru Copiii României, în perioada
6 - 9 iunie 2009. Evenimentul a avut ca scop implicarea
copiilor în formularea deciziilor de către autorităţi şi
a reunit aproximativ 105 de copii şi tineri, voluntari şi
beneficiari ai programelor Salvaţi Copiii, cu vârste între
12 şi 18 ani, provenind din Bucureşti şi alte 14 judeţe din
România.
Au fost organizate 6 ateliere de lucru vizând: cadrul
legislativ, prevenirea şi intervenţia în cazuri de violenţă asupra
copiilor, întărirea capacităţii profesionale a specialiştilor care
lucrează cu şi pentru copii, participarea copiilor şi tinerilor la
prevenirea şi combaterea violenţei, siguranţa on-line. Participanţii
şi-au concretizat propunerile sub forma unor proiecte,
prezentate reprezentanţilor autorităţilor, în cadrul sesiunii finale
de dezbateri, pentru a fi demarate in parteneriat. Proiectele
s-au referit la: necesitatea dezvoltării funcţionalităţii Consiliilor
Elevilor, urgenţa înfiinţarii instituţiei Avocatului Copilului,
întărirea relaţiei părinţi – copii – educatori, cunoaşterea de către
copii şi părinţi a modalităţilor de raportare a abuzurilor online,
formarea iniţială a cadrelor didactice. Propunerile copiilor au
fost dezbătute cu reprezentanţi ai ANPDC.
Aflat la a 9-a ediţie, Forumul constituie un exemplu
de bună practică pentru alte organizaţii şi instituţii care
promovează dreptul copiilor la participare. A fost prezentat
Comisiei Europene ca instrument de consultare a copiilor
cetăţeni europeni.

EDUCATIE
Educatie
prescolara
de calitate
.
.
pentru copiii din grupurile defavorizate
Lipsa de pregătire a educatorilor, o oarecare inerţie şi dezinteres din
partea părinţilor în ceea ce priveşte importanţa educaţiei copiilor lor, dar şi
resursele materiale limitate ale familiilor se materializează în participarea la
educaţia preşcolară a doar 30% dintre copiii romi în comparaţie cu media
naţională de 80%.

ata mare a abandonului şcolar în rândul copiilor
romi se datorează, în parte, lipsei de pregătire
pentru inserţia şcolară, diferenţelor care există între
copiii care au frecventat grădiniţa şi ceilalţi, care duce la
o înţelegere dificilă a exigenţelor şcolii şi, în consecinţă, la
inadaptarea copiilor.
Copiii romi se pregătesc pentru grădiniţă!
Proiectul a demonstrat necesitatea şi posibilitatea de
a începe educaţia preşcolară sistematică de la 3-4 ani,
în principal pentru copiii romi, fără a exclude însă şi alţi
copii din categorii defavorizate, pentru a evita o nouă
segregare.
Abordarea holistică a presupus pregătirea
educatoarelor (86) şi a mediatorilor şcolari (86)
pentru familiarizarea cu specificul etniei, informarea
părinţilor asupra avantajelor educaţiei pentru viitorul
copiilor şi atragerea lor la activităţile derulate în grupele
de grădiniţă pregătitoare organizate în perioada vacanţei
de vară. Copiilor li s-au asigurat atât rechizitele şi gustarea,
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dar şi un ajutor alimentar pentru familii. La începerea anului
şcolar s-a urmărit ca un număr cât mai mare dintre aceşti
copii să fie integraţi în grădiniţele locale. Pentru o largă
mediatizare a obiectivelor proiectului au fost realizate şi
difuzate un spot video şi un spot audio.
Rapoartele educatoarelor privind participarea copiilor
la grupele estivale au arătat că prezenţa acestora a fost
de 100% (câteva absenţa sporadice s-au datorat unor
probleme de sănătate ale copiilor). De asemenea, toţi
părinţii s-au implicat în programul derulat de-a lungul
celor 4 săptămâni de activitate.
Astfel, au fost cuprinşi în grupele pregătitoare din
48 de grădiniţe estivale 980 copii cu vârste între 3
şi 6 ani (câte 20 în fiecare judeţ şi 40 în Bucureşti) din
zone cu prioritate rurale şi dezavantajate, cu o populaţie
romă numeroasă. Alături de ei au fost incluşi 758 de
părinţi, atingându-se astfel grupele ţintă propuse – copiii
din categorii defavorizate, în principal romi, şi părinţii
acestora.
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„Fetiţa mea are 3 ani şi a plâns când am
adus-o la grădiniţă. Acum plânge când o iau
acasă. Sunt foarte mulţumită de tot ce se
face aici. Am participat şi eu o zi la activitate
şi mi-a plăcut. O s-o aduc şi la toamnă, deşi
grădiniţa e departe de casa mea”.
Mamă de etnie romă,
Cândeşti, jud. Buzău.

Participarea părinţilor la activitatea de pregătire – o
noutate promovată de proiect – a contribuit la înţelegerea
necesităţii educaţiei preşcolare a copiilor şi la eliminarea
unor temeri, ceea ce s-a concretizat cu înscrierea a peste
90% dintre aceşti copii la grădiniţele locale la începutul
anului şcolar 2009/2010.
Proiectul s-a derulat în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi
cu inspectoratele şcolare judeţene şi se constituie într-o
metodologie de lucru promovată la nivelul MECTS.
Primii paşi
În 2009, Salvaţi Copiii a continuat să sprijine 6 grădiniţe
din zone rurale cu multiple dificultaţi sociale şi economice:
Mangalia, Pătroaia Vale - jud. Dâmboviţa, Craiova, Valea Mare
- jud. Vaslui, Tecuci şi Dersida - jud. Sălaj. Cei 140 de copii
au beneficiat de rechizite şi materiale didactice pe care nu
le-au putut asigura familiile lor. Cunoştinţele şi deprinderile
dobândite îi vor ajuta pe copii să înţeleagă şi să respecte
cerinţele specifice ale participării lor şcolare de mai târziu.

Integrarea Educaţională a Copiilor Refugiaţi
şi Solicitanţi de Azil
Activităţile au urmărit integrarea în societatea
românească a copiilor, tinerilor şi adulţilor nevoiţi să-şi
părăsească ţara, să renunţe la prieteni, rude, la locurile
natale pentru a rămâne în viaţă. Salvaţi Copiii a facilitat
accesul copiilor la educaţie şi la programe educative,
servicii de consiliere, susţinând familiile din punct de
vedere social, juridic şi psihologic.
În 2009, au fost asistaţi 393 de refugiaţi şi
solicitanţi de azil din Sudan, Afganistan, Irak, Algeria,
Pakistan, Bangladesh, Congo, Camerun, Somalia, Etiopia,

Moldova şi Turcia. Dintre aceştia, 80 de copii şi 36 de
parinţi prin Centrul de Cazare pentru Solicitanţi de Azil
din Timişoara, 240 copii, tineri şi adulţi solicitanţi de azil
din centrele de cazare şi proceduri ORI - Oficiul Român
pentru Imigrări din Galaţi, Şomcuta Mare, Bucureşti,
Timişoara, Rădăuţi, 37 copii separaţi din centrele de
cazare şi proceduri ORI - Oficiul Român pentru Imigrări
din Galaţi, Şomcuta Mare, Bucureşti şi Timişoara.
Ghidul de proceduri pentru protecţia
copiilor separaţi, refugiaţi şi solicitanţi de azil,
utilizat la nivel global, a fost revizuit printr-o colaborare
Save the Children International şi UNHCR.
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Stânga - Pentru Octavian, 2009 a fost primul an
de grădiniţă alături de alţi copii
din Pătroaia Vale - jud. Dâmboviţa.
(foto: Valentin Roman, Salvaţi Copiii)
Dreapta - Ayan nu a uitat să zâmbească chiar dacă a fost
nevoită să plece din Etiopia din cauza războiului. Aflată
la vârsta (9 ani) când copiii pătrund cu adevărat în lumea
scrisului şi cititului, ea şi-a spus, plină de energie, povestea
prin intermediul desenului, una din pasiunile ei.
(foto: Adela Niţă)

EDUCATIE

„E bine să mergi la şcoală, să le arăţi tuturor
că eşti şi tu cineva şi că ştii ceva”
Dumitru (15 ani) - elev la Centrul
Educaţional Salvaţi Copiii

Acces la educatie
scolara
pentru copii
.
.
vulnerabili - Programe A Doua Sansa
.
Rata abandonului şcolar a a crescut de 3 ori pentru
învăţământul primar şi gimnazial în perioada 2000-2009, ceea ce înseamnă
că peste 40.000 de copii părăsesc anual ciclurile primar şi gimnazial. Pe lângă
aceştia, există o număr însemnat de copii care nu apar în statisticile oficiale
deoarece nu au fost niciodată înscrişi la şcoală.

nul dintre factorii care determină sau întreţin neparticiparea şcolară îl reprezintă atragerea copiilor în
diferite forme de exploatare prin muncă. Între educaţie
şi exploatarea prin muncă a copilului există o dublă legătură.
Pe de o parte, implicarea copiilor în cele mai grave forme de
muncă determină scăderea frecvenţei şcolare, iar, pe de altă
parte, lipsa resurselor necesare pentru frecventarea şcolii
conduce la munca copilului ca singura alternativă.
Pentru a veni în sprijinul copiilor care muncesc şi care
au abandonat şcoala sau nu au fost niciodată înscrişi,
Salvaţi Copiii derulează Programul de reintegrare
socială şi şcolară pentru copiii exploataţi
economic. Acest program se desfăşoară în cele 18
centre educaţionale dezvoltate în Bucureşti (5
Centre Educaţionale) şi 13 judeţe (Iaşi, Caraş-Severin,
Timiş, Dâmboviţa, Hunedoara, Cluj, Bistriţa Năsăud, Dolj,
Mureş, Vrancea, Constanţa, Argeş şi Braşov) şi le oferă
copiilor şansa de a absolvi ciclul primar. Activităţile din
programele educaţionale s-au realizat în parteneriat cu

U

Direcţiile Generale de Protecţie a Drepturilor Copilului,
Inspectoratele Şcolare Judeţene, şcolile, poliţia, unităţi
medicale, organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul protecţiei copilului.
Realizate în funcţie de nevoile identificate la nivelul
comunităţilor, cele 18 centre educaţionale derulează
programe de integrare/reintegrare şcolară pentru copiii
care au depăşit vârsta de şcolarizare în învăţământul
de zi („A Doua Şansă”), programe de pregătire
în vederea înscrierii la şcoală, activităţi de educaţie
preşcolară şi programe de tip “Şcoală după Şcoală”
în scopul prevenirii abandonului şcolar, activităţi
extracurriculare şi de timp liber şi, nu în ultimul rând,
activităţi de asistenţă socială.
În anul 2009, activităţile de asistenţă socială şi educa
ţională s-au adresat unui număr de 2.405 copii şi familiilor
lor, dintre care 1.168 au beneficiat de servicii sociale, iar
1.237 au fost incluşi în programe educaţionale, astfel:
• 558 de copii care au abandonat şcoala sau nu au fost
înscrişi niciodată la şcoală au frecventat învăţământul de
tip “A Doua Şansă”;
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• pentru 583 copii au fost organizate cursuri “Şcoală
după Şcoală” în vederea prevenirii abandonului şcolar.
• 96 copii au urmat cursurile grădiniţelor estivale,
însuşindu-şi deprinderile necesare pentru şcoală.
Impactul pe termen lung al participării şcolare a
copiilor din centrele educaţionale este evidenţiat prin
faptul că 80% dintre ei şi-au continuat studiile,
după absolvirea claselor primare, dorind să
finalizeze învăţământul obligatoriu, necesar, în opinia lor,
pentru obţinerea unui loc de muncă stabil “cu contract”.
Un alt rezultat remarcabil al eforturilor coordo
natorilor, asistenţilor sociali şi educatorilor a fost
schimbarea atitudinii de reticenţă a părinţilor faţă de
utilitatea educaţiei şcolare, ajungând să înţeleagă că şcoala
este singura cale prin care copiii lor vor depăşi starea de
sărăcie şi nesiguranţă socială în care se zbat. Mai mult,
părinţii copiilor înscrişi în programele educaţionale vin
să semnaleze noi cazuri ale copiilor din comunitate
care nu au acces la educaţie solicitând sprijinul pentru
înscrierea lor.

Oricat ar fi de greu eu tot o sa- invat...
.
-

-

Alexandru are 12 ani şi provine dintr-o familie numeroasă
în care mai există încă patru copii. Aceştia sunt îngrijiţi de tatăl
lor, care lucrează în două locuri diferite pentru a putea face faţă
nevoilor familiei, mama neimplicându-se în creşterea şi educarea
copiilor. Dificultăţile materiale cu care se confruntă Alexandru au
influenţat negativ evoluţia şcolară a acestuia, ajungând în situaţia
ca la vârsta de 12 ani să nu fi terminat decât o singură clasă.
Situaţia copilului a atras atenţia autorităţilor locale care au referit
cazul organizaţiei Salvaţi Copiii. Astfel, Alexandru a fost reintegrat
şcolar în programul „A Doua Şansă” de către asistenţii sociali ai
organizaţiei pentru a putea recupera anii pierduţi de şcoală.
S-a dovedit a fi un copil foarte ambiţios şi cu potenţial, reuşind
să îşi însuşească cunoştinţele necesare absolvirii nivelului doi de
studiu în doar câteva luni. Gândindu-se la viitor, Alexandru ne
spune că „oricât ar fi de greu, eu tot o să învăţ şi o să
ajung să fac ce vreau în viaţă”.
Foto: Valentin Roman / Salvaţi Copiii România
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Monitorizarea drepturilor copilului
Expertiza Salvaţi Copiii a fost valorizată şi solicitată de către Comitetul ONU
pentru Drepturile Copilului pentru pregătirea dialogului periodic cu Guvernul
României. Priorităţile semnalate de Salvaţi Copiii în ceea ce priveşte respectarea
şi implementarea drepturilor copilului în România s-au transformat, în mare
măsură, în recomandări adresate Guvernului României, pentru următorii 5 ani.

rocesul continuu de observare şi cercetare,
monitorizarea drepturilor copilului
constituie
fundamentul iniţiativelor Salvaţi Copiii. Aspecte
precum concordanţa legislaţiei româneşti cu prevederile
Convenţiei ONU, analiza vieţii copilului şi a respectării
drepturilor sale, evaluarea politicilor sociale şi educaţionale
se află în centrul atenţiei specialiştilor Centrului de
Informare, Documentare şi Cercetare privind
Drepturile Copilului.
Raport Alternativ înaintat Comitetului ONU
pentru Drepturile Copilului
La un interval de 5 ani, Comitetul analizează evoluţia
respectării drepturilor copilului de către statele semnatare
ale Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, pe
baza unui raport redactat de fiecare guvern privind stadiul
implementării Convenţiei. Pentru a răspunde solicitării
Comitetului de a primi informaţii cât mai complete din
surse diverse, Salvaţi Copiii a transmis propriul Raport
Alternativ care a fost apoi analizat de experţii Comitetului

P

în cadrul unei pre-sesiuni derulate în 5 februarie 2009,
la Geneva. În cadrul acesteia, Salvaţi Copiii şi-a prezentat
pe scurt raportul, a răspuns întrebărilor suplimentare
şi a evidenţiat subiectele de îngrijorare cu privire la
respectarea drepturilor copilului în România.
După analiza informaţiilor alternative, Comitetul
a solicitat Guvernului să răspundă în scris la o serie
de întrebări suplimentare – „List of issues to be
taken up in connection with the consideration
of the third and fourth periodic reports of
Romania” (februarie-aprilie 2009). Şi cu această ocazie,
la invitaţia Comitetului, Salvaţi Copiii a avut posibilitatea
de a transmite propriul punct de vedere cu privire la
răspunsul Guvernului. Pe baza informaţiilor prezentate
pe de o parte, de instituţiile de stat şi pe de altă parte,
de Salvaţi Copiii şi alte organizaţii neguvernamentale şi
internaţionale, Comitetul a formulat o serie de concluzii
şi recomandări care devin pentru Guvern priorităţi de
acţiune până la data depunerii următorului raport (2012).
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„Cu toate că învăţământul este obligatoriu
şi gratuit, educaţia ascunde o serie de
costuri indirecte, cum ar fi rechizite şcolare,
îmbrăcăminte, hrană, transport, dar şi plata
agenţilor de pază, activităţi recreative, cretă
şi markere, bureţi, materiale didactice şi
renovarea sălii de clasă.”
Observaţii finale ale Comitetului
ONU pentru Drepturile Copilului capitolul 6, punctul 76 b, 12 iunie 2009

Examinând al treilea şi al patrulea raport periodic
al Guvernului, raportul Salvaţi Copiii şi alte rapoarte
alternative, Comitetul a făcut o serie de recomandări
pentru statul român, dintre care amintim:
• înfiinţarea instituţiei independente a Avocatului
Copilului;
• abordarea din perspectiva drepturilor copilului a
elaborării bugetului de stat;
• intensificarea eforturilor prin care să se asigure că
toate prevederile Convenţiei sunt cunoscute şi înţelese
de către adulţi şi copii;
• încurajarea implicării sistematice a societăţii civile;
• consolidarea acţiunilor împotriva discriminării;
• integrarea principiului interesului superior al copilului
în orice prevedere şi punerea lui în aplicare prin deciziile
judecătoreşti şi administrative, dar şi prin programele,
pro-iectele şi serviciile cu impact asupra copiilor.
• depunerea de eforturi intense pentru eliminarea
mortalităţii şi subnutriţiei copiilor şi nou-născuţilor;

Rata mortalităţii infantile în România (albastru)
comparativ cu media Uniunii Europene (roşu)
Sursa datelor: Eurostat
Mod de citire: la nivelul anului 2008, rata mortalităţii
infantile a fost în România 11 la 1000 de copiii născuţi vii,
comparativ cu media europeană (EU 27), care a fost 4,7.
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• creşterea calităţii educaţiei oferite tuturor copiilor,
inclusiv eliminarea “costurilor ascunse”;
• creşterea şi îmbunătăţirea accesului la educaţie
preşcolară al copiilor romi şi al celor defavorizaţi.
(Raportul complet pe www.salvaticopiii.ro/romania/resurse/rapoarte.html)

„Copilul, televizorul şi violenţa – opiniile
elevilor”. Cercetarea derulată în perioada maiiunie, prin consultarea a 324 de elevi din clasele III-VII,
surprinde percepţia copiilor cu privire la cantitatea şi
tipul de violenţă pe care ei o regăsesc în programele TV,
inclusiv în programele destinate copiilor. Din răspunsurile
elevilor se desprind modalităţile prin care se formează
comportamentul de consum media, implicit rolul jucat
de părinţi, profesori sau prieteni, dar şi măsurile pe care
copiii le consideră necesare pentru protejarea împotriva
violenţei TV.
Studiul „Copii în căutarea unei vieţi mai bune
– copii în căutarea vieţii” abordează principalele
tendinţe înregistrate de migraţia copiilor pe trei continente
– Europa, Asia şi Africa. Această analiză secundară de
date se concentrează pe interpretarea celor mai noi statistici privind dimensiunea şi caracteristicile fenomenului,
pe identificarea cauzelor şi a efectelor – atât pozitive cât
şi negative – ale migraţiei copiilor, pe redarea riscurilor
şi provocărilor implicite, tratând şi problematica acelor
copii afectaţi indirect de migraţie – precum copiii rămaşi
singuri acasă în urma plecării părinţilor în străinătate.
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„Integrarea copiilor romi în societatea
românească” este, pe de-o parte, o colecţie de bune
practici – din sectorul guvernamental şi ONG-uri – cu
privire la accesul la educaţie pentru copiii romi, iar pe de
altă parte, o trecere în revistă a principalilor paşi realizaţi
la nivel naţional în ceea ce priveşte incluziunea copiilor
romi şi integrarea lor în sistemul educaţional de masă.
Cercetarea calitativă şi cantitativă „Efectele
crizei economice asupra copiilor” a permis
identificarea surselor de informare accesate de copii
cu privire la criza economică actuală, a efectelor
percepute şi prezentate de copiii şi profesorii
participanţi, precum şi a modalităţilor de contracarare
a acestor efecte. În derularea cercetării, aproximativ
80 de copii şi 40 de cadre didactice şi-au exprimat
opiniile în cadrul unor focus-grupuri, iar 400 de elevi
din mediul rural şi urban din întreaga ţară au răspuns
la un chestionar auto-administrat.
„Mortalitatea infantilă şi sănătatea copiilor
nou-născuţi în România” urmăreşte identificarea
principalelor cauze ale mortalităţii infantile şi a copilului
până în 5 ani, în România. Totodată, studiul analizează
măsurile întreprinse de autorităţile române pentru
scăderea ratei mortalităţii, formulând în final o serie de
recomandări adresate atât instituţiilor publice centrale şi
locale cât şi societăţii civile, ce au în vedere asigurarea
sănătăţii mamelor şi a nou-născuţilor.
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Aproape 9 milioane de copii
mor anual înainte de a împlini
vârsta de 5 ani. Conform
studiului realizat de Salvaţi
Copiii Internaţional, în cadrul
campaniei Every One din
2009, vieţile acestor copii
pot fi salvate cu jumătate din
suma cheltuită anual pe apă
îmbuteliată - 40 de miliarde $.
(www.savethechildren.net)
Foto: Valentin Roman / Salvaţi Copiii România

“Estimarea numărului de copii ai străzii
în Bucureşti, Braşov şi Constanţa” a avut două
obiective principale: estimarea statistică şi structurală a
grupurilor de copii şi tineri ai străzii în cele trei zone şi
construirea unui profil al copiilor care muncesc pe stradă.
Conform cercetării, numărul de copii ai străzii continuă
să fie cel mai ridicat în Bucureşti (1270 copii şi tineri), în
comparaţie cu Braşov (177) şi Constanţa (341, în timpul
verii). Aproape jumătate dintre ei nu ştiu să scrie şi să
citească, iar accesul lor la servicii sociale este foarte scăzut.
Motivul esenţial al prezenţei lor în stradă este nevoia de
bani sau bunuri pentru ei şi familiile lor.

LOBBY
ADVOCACY

alvaţi Copiii recunoaşte şi pune accent pe respon
sabilităţile şi îndatoririle reprezentanţilor legali,
părinţilor, profesorilor şi ale altor autorităţi ce
acţionează în interesul copiilor şi acţionează pentru
respectarea drepturilor copilului şi pentru modificarea
politicilor şi a legislaţiei în beneficiul copiilor.
Solicitarea înfiinţării Subcomisiei Parlamen
tare pentru Drepturile Copilului
Conform Eurobarometrului European din 2008, copiii
români îşi cunosc cel mai bine drepturile (în procent de
85%, faţă de 67% media europeană), dar, totodată, sunt
cei mai critici în ceea ce priveşte respectarea acestora de
către autoritaţile responsabile.
Recomandările rezultate în urma consultărilor şi cu
alte organizaţii naţionale şi internaţionale au stat la baza
solicitării Salvaţi Copiii către Camera Deputaţilor, de a înfiinţa
Subcomisia Parlamentară pentru Drepturile Co
pilului. Astfel, din aprilie 2009, această Comisie îşi desfăşoară
activitatea de promovarea şi protecţie a drepturilor copilului,

S

având ca responsabilităţi analiza naţională a situaţiei copilului,
analiza proiectelor de legi din perspectiva respectării
drepturilor copilului, armonizarea cadrului legislativ intern
cu cel european şi internaţional, organizarea de dezbateri
şi analize pe subiecte de maxim interes şi urgenţă, punerea
în contact şi colaborarea cu toţi cei responsabili şi implicaţi
într-un anumit domeniu, inclusiv a copiilor.
Propuneri de modificare a unor articole din
Noul Codul Penal (2009)
Având în vedere importanţa reglementărilor penale
pentru protecţia copiilor împotriva agresiunilor sexuale,
Salvaţi Copiii a redactat o serie de propuneri de
modificare a articolelor 220 (Actul sexual cu un minor),
221 (Coruperea sexuală a minorilor), 222 (Racolarea
minorilor în scopuri sexuale) şi 374 (Pornografia infantilă).
Oferind argumente de natură socială şi psihologică şi
apelând la recomandările documentelor internaţionale
în materie, propunerile Salvaţi Copiii au fost integrate în
Noul Cod Penal care va intra în vigoare în 2011.
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Alte activităţi de lobby şi advocacy:
• Contactarea candidaţilor la alegerile europarlamentare şi transmiterea unui material privind necesitatea
susţinerii drepturilor copilului la nivelul Parlamentului
European. Au fost primite 6 răspunsuri de susţinere.
• Solicitarea suportului Guvernului pentru numirea
noului Reprezentant Special pentru combaterea
violenţei asupra copiilor, în persoana Doamnei
Marta Santos Pais din Portugalia (iunie 2009).
• Solicitarea respectării obligaţiilor României privind
alocarea fondurilor ODA (Asistenţa Oficială pentru
Dezvoltare), prin care Guvernul acordă asistenţă
umanitară altor state în caz de dezastre şi conflicte armate.
• Campanie de advocacy în rândul adolescenţilor
pentru prevenirea fugii de acasă şi a cazurilor declarate de
dispariţie a copiilor - 25 mai - Ziua Internaţională a
Copiilor Dispăruţi.
• Prezentarea la nivelul MEP a rezultatelor programului
de informare în comunităţile roma – solicitarea susţinerii
de către Guvern a programelor de prevenire HIV.

Stânga “Lecţia de Citire” s-a desfăşurat la Biblioteca Centrală
Universitară „Carol I” din Bucureşti,
Stânga Participarea doamnei Maia Morgenstern a constituit un
moment fascinant prin redarea cu măiestrie a propriei poveşti despre
frumoasa aventură a cititului.

Campania Globala- pentru Educatie
.
„Cărţi deschise – uşi deschise!” este sloganul sub care s-a derulat ediţia din
2009 a Campaniei Globale pentru Educaţie, care a militat pentru accesul egal la
educaţie primară al tuturor persoanelor, indiferent de vârsta acestora. S-au alăturat
mesajului campaniei din acest an, elevi şi profesori din peste 550 de şcoli dar şi 11
importante personalităţi din domeniul culturii, sportului, ştiinţei şi din mass-media.

„Fetiţa a luat cărţile cu poveşti - doar ca să
privească pozele şi desenele.
Foarte frumoase poze.
Şi apoi încet, încet a încercat să citească.
Singură.
Mai întâi un rând, un singur rând ...
Apoi o pagină.
Apoi o poveste.
Apoi o carte.
Apoi alta.”
Maia Morgenstern - Poveste din ţara
viselor, Cartea de Citire
* Analfabetismul funcţional se caracterizează prin faptul că
persoanele afectate nu au dobândit o capacitate de a citi şi a scrie
suficientă pentru a face faţă nevoilor din viaţa cotidiană.

lături de analfabetismului clasic, Campania Globală
pentru Educaţie 2009 a adus în atenţie şi problema
analfabetismului funcţional*, larg răspândit în
rândul elevilor români.
Cartea de Citire
O colecţie de mesaje de susţinere a educaţiei şi poveşti
personale despre importanţa şcolii, aparţinând unor
personalităţi marcante de la nivel internaţional şi naţional, a
fost transmisă lumii întregi, în special factorilor de decizie,
prin intermediul „Cărţii de Citire” ai cărei autori au
fost: Maia Morgenstern, Gabriela Szabo, Horia Roman
Patapievici, Aurora Simionescu, Melania Medeleanu, Mihai
Tatulici, Dragoş Bucurenci, Mircea Toma, Andreea Raicu,
Mihaela Rădulescu şi Melania Vergu.
Dezbateri în şcoli
Beneficiind de sprijinul a 5.000 de cadre didactice,
între 23 martie şi 8 aprilie, 41.400 de copii din şcolile
participante au realizat eseuri, compuneri, desene ori
decupaje inspirate de sloganul campaniei, au scris propriile
lor poveşti despre importanţa educaţiei şi au elaborat

A
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cărţi poştale prin care şi-au transmis solicitările către
autorităţi, astfel încât acestea să adopte măsurile necesare
pentru reducerea analfabetismul clasic şi funcţional.
Lecţia de Citire
În 12 mai, a avut loc evenimentul central al campaniei, denumit
„Lecţia de Citire”, în prezenţa a peste 170 de participanţi
– copii, cadre didactice, părinţi, tineri şi adulţi, reprezentanţi ai
societăţii civile şi autorităţilor centrale. Recomandările primite
de la copii din întreaga ţară au prins glas prin prezentările
susţinute de tineri voluntari, precum şi prin intermediul
expoziţiei organizate. Istoriile perso nale referitoare la faptul
că alfabetizarea este posibilă indiferent de vârstă şi maniera în
care scrisul şi cititul pot schimba o viaţă au fost împărtăşite de
beneficiari ai centrelor educaţionale. Autorii „Cărţii de Citire”
au fost de asemenea prezenţi, citindu-şi poveştile şi conferind
mai multă forţă mesajelor copiilor.
În aceeaşi zi, toate şcolile implicate în campanie s-au
alăturat Lecţiei de Citire, organizând evenimente similare, cu
participarea a peste 65.000 de copii. (Pentru Cartea de Citire, vizitaţi

http://www.salvaticopiii.ro/romania/ce_facem/programe/infodoc.html)

PROTECTIE
.

Inaugurarea Centrului de Educaţie Emoţională şi Comportamentală
pentru Copii a avut loc în prezenţa dlui Dominic Bruynseels - CEO
BCR, dnei Tove Wang - Director Executiv Salvaţi Copiii Norvegia
şi a Excelenţei Sale Øystein Hovdkinn - Ambasadorul Regatului
Norvegiei în România (3 decembrie 2009).
Elin Toft / Redd Barna

Protectia
copiilor impotriva violentei
.
.
În iunie 2009 Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a făcut României
recomandări cu privire la promovarea sănătăţii mentale, prevenirea
comportamentului violent şi a suicidului, dezvoltarea de servicii pentru
copiii şi adolescenţii cu probleme de sănătate mentală, precum şi programe
de sprijin pentru copiii victime ale abuzului şi familiile cu risc.

alvaţi Copiii a creat şi dezvoltat servicii specializate
pentru copii victime ale violenţei şi familiile acestora,
dar şi pentru copii cu risc de a dezvolta o tulburare
de sănătate mentală.
Primii paşi parcurşi în dezvoltarea serviciilor au fost
îmbunătăţirea competenţelor profesioniştilor
din sistemele de sănătate şi educaţie (psihologi,
psihiatri, medici de familie şi medici pediatri, educatori
şi consilieri şcolari), cu privire la identificarea, evaluarea
şi intervenţia în cazul copiilor şi adolescenţilor victime
ale abuzului, cu risc sau diagnosticaţi deja cu probleme
de sănătate mentală, şi dezvoltarea de materiale
educaţionale destinate profesioniştilor şi publicului larg.

S

1. Serviciile de protecţie furnizate includ:
1. Centrul specializat pentru copii şi
adolescenţi cu tulburări de anxietate, organizat în
cadrul Şcolii nr. 1 „Sfinţii Voievozi”, care a înregistrat peste

40 de beneficiari – copii, adolescenţi şi familiilor acestora,
diagnosticaţi cu o tulburare specifică de anxietate şi
integraţi în programe specializate de intervenţie.
2. Centrul comunitar de sănătate mintală
pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani, organizat
în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Al. Obregia”, a cărui
echipă multidisciplinară a oferit asistenţă psihosocială şi
consiliere pentru 60 de copii şi părinţilor lor.
3. Centrele de Resurse pentru Părinţi din
Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Târgu Mureş şi Suceava, în care
186 de părinţi şi 106 copii au beneficiat de consiliere
psihologică.
4. Centrele de consiliere pentru copilul
abuzat, neglijat, traficat care au înregistrat în 2009
un număr semnificativ de beneficiari: 411 copii, 334 de
părinţi, 113 profesionişti şi 152 voluntari. Dintre cazurile
aflate în consiliere, 63 au fost de abuz fizic, 121 de abuz
emoţional, 57 de abuz sexual, 21 de neglijare, 2 de trafic,
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99 alte tulburări şi 48 copii în risc.
5. Centrul de Educaţie Emoţională şi Com
portamentală pentru Copii, specializat în evaluarea
complexă, consilierea psihologică, terapia şi asistenţa
psihosocială a copiilor şi adolescenţilor cu probleme de
sănătate mentală. La finalul lui 2009, aproximativ 60 de copii
şi părinţii acestora erau integraţi în programe de intervenţie
de tip psihoterapeutic, 10 adolescenţi beneficiau de terapie
de grup şi 6 părinţi erau integraţi într-un program de
dezvoltare de abilităţi de parenting.
Serviciile oferite ating în mod direct viaţa famillilor
în care există un copil cu un diagnostic de tulburare de
sănătate mentală sau care a fost victima unei forme de abuz.
O astfel de experienţă afectează nu doar calitatea vieţii
copilului, dar şi pe cea a membrilor familiei care dezvoltă
la rândul lor riscul de extenuare, retragere socială sau chiar
depresie. În aceste condiţii, serviciile sunt dezvoltate din
perspectivă multidisciplinară, în acord cu nevoile specifice
ale beneficiarilor şi implicând nu doar copilul ci şi pe celelalte

„Atunci când sunt în mod frecvent
confruntaţi cu situaţii de violenţă, copiii
devin retraşi, nesiguri, lipsiţi de încredere
în sine şi în ceilalţi, au un randament şcolar
scăzut şi manifestă dificultăţi de comunicare
cu cei de aceeaşi vârstă pe care îi evită ori
faţă de care devin agresivi. În plus, pot manifesta dureri de cap, dureri abdominale sau
tulburări de somn.”
Andreea Biji - Psihoterapeut, Centrul de
Resurse pentru Părinţi, Bucureşti.

Foto: Valentin Roman / Salvaţi Copiii România
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PROTECTIE
persoane semnificative din viaţa acestuia – părinţi, fraţi,
profesori, prieteni. Ele oferă o alternativă serviciiilor furnizate
doar în mediul spitalicesc şi abordează beneficiarii în mediul
lor firesc de viaţă, promovând participarea şi implicarea lor la
planficarea intervenţiei şi la implementarea ei.
II. Activităţi de prevenire a violenţei
Incidenţa utilizării pedepsei corporale şi a altor forme
de violenţă asupra copilului, în familie şi în mediul şcolar,
este mare şi generează o problemă socială care, rămasă
neadresată, generează consecinţe negative profunde
asupra dezvoltării psiho-emoţionale a copiilor. Salvaţi
Copiii a urmărit prevenirea şi combaterea oricăror forme
de violenţă prin asigurarea unui mediu sănătos pentru
dezvoltarea armonioasă, fizică şi psiho-socială a copilului.
Programele derulate în 2009 au inclus în total 12.000 de
copii, 2450 de părinţi, 500 de cadre didactice şi peste 600
de profesionişti din sistemul de protecţie.
Campanie de informare a opiniei publice
cu privire la beneficiile utilizării metodelor de
educare pozitivă a copiilor.
Au fost organizate în Braşov şi Suceava dezbateri
publice în vederea promovării campaniei „Educaţia
adulţilor în beneficiul copiilor” la care au participat
200 de profesori, părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor
locale, mass-media. Date importante pentru protecţia
drepturilor copilului au fost marcate prin evenimente în
Bucureşti şi în filiale:
• 5 iunie, Ziua împotriva violenţei asupra
copilului în România: 357 de copii, 49 voluntari, 40
părinţi, 61 cadre didactice şi consilieri şcolari implicaţi.

Stânga Unul din cabinetele Centrului de Educaţie
Emoţională şi Comportamentală destinate şedinţelor de consiliere cu copiii şi părinţii acestora
Dreapta Afişul de promovare a Centrului de Educaţie
Emoţională şi Comportamentală pentru Copii

• 25 mai, Ziua copilului dispărut: dezbateri,
teatru forum, concursuri şi expoziţii de desene tematice,
campanii stradale, campanii de informare în şcoli cu privire
la problematica copiilor dispăruţi (167 de voluntari, 1815
copii, 135 părinţi, cadre didactice şi consilieri şcolari).
• 18 octombrie, Ziua Europeană Anti-trafic
a fost marcată printr-o campanie de informare în cadrul
căreia 291 adulţi şi 624 de copii din Iaşi şi Suceava au fost
conştientizaţi pe tema prevenirii şi combaterii traficului de
persoane şi a migraţiei nesigure. De asemenea, o tabără a
fost organizată în Suceviţa pentru 58 de copii cu risc de a
fi traficaţi şi peer educators.
Salonul Naţional de Psihologie (22-23 februarie
2009) de la Constanţa a oferit ocazia organizării
workshop-ului „Să creştem copii sănătoşi” la care
au participat 28 de părinţi şi profesionişti, care au vizitat
şi standul organizat cu materiale informative şi ghiduri din
seria „Cu părinţii la şcoală”.
Site-ul www.educatiefaraviolenta.ro a oferit
informaţii privind evenimentele campaniei împotriva
violenţei asupra copiilor accesate de 369 părinţi, 286 de
profesionişti, 385 copii şi 59 de voluntari.
Alte programe de prevenire au cuprins:
Programe de informare a adulţilor în vederea stopării
violenţei asupra copiilor şi asimilării metodelor de educare
moderne, fără utilizarea violenţei fizice sau psihologice beneficiari: 1.453 părinţi, 59 de voluntari şi 350 de
cadre didactice.
Programe de informare pentru prevenirea implicării
copiilor în traficul de fiinţe umane - beneficiari: 437 copii
şi 191 adulţi.
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Programe de informare a copiilor privind metodele de
gestionare a conflictelor - beneficiari: 8.262 copii.
Programe de pregătire cu scopul de a forma compe
tenţele cheie în domeniul cunoaşterii şi promovării
metodelor de creştere şi dezvoltare armonioasă a copilului,
de schimbare a mentalităţilor şi comportamentelor
neadecvate în relaţia cu copiii - beneficiari: 233 părinţi,
94 cadre didactice şi 292 profesionişti.
De asemenea, cursurile de pregătire pentru părinţii din
penitenciare – 30 de părinţi din Jilava şi 45 de părinţi din
Penitenciarul Timişoara - au reprezentat o inovaţie în demersul
de dezvoltare de competenţe implementat de Salvaţi Copiii
şi reflectat nu doar în presa locală dar şi în documentarul
Health in Europe de televiziunea publică din Suedia.
Formarea a 369 de specialişti privind utilizarea
de metode şi tehnici adecvate de comunicare
şi educare a copilului. Competenţele urmărite în
programele de formare au vizat:
• identificare şi intervenţie în cazul copiilor şi adoles
cenţilor cu probleme de anxietate (148 de profesionişti
formaţi în Bucureşti, Iaşi, Tg. Mureş);
• identificare şi intervenţie în cazul copiilor între
0-6 ani, cu risc de a dezvolta o tulburare specifică de
sănătate mentală (72 de profesionişti formaţi la Bucureşti).
• intervenţie în vederea combaterii traficului de copii
destinat lucrătorilor din Centrele Regionale ANITP (25
participanţi, Iaşi, Suceava).
• asistarea minorilor victime ale traficului – curs pentru
28 reprezentanţi ai instituţiilor publice din Iaşi;
• dezvoltarea de abilităţi de viaţă independentă
pentru copii şi adolescenţi, curs destinat consilierilor

Ceilalti copii
nu vor sa se joace cu mine.
M. are cinci ani; este beneficiar al Centrului de Educaţie
Emoţională şi Comportamentală pentru Copii, fiind diagnosticat
cu ADHD. Aici învaţă cum să relaţioneze cu colegii lui, iar
doamna educatoare beneficiază de sprijin în gestionarea
situaţiilor conflictuale de la grupă.
„Ori de câte ori merg la grădiniţă educatoarea îmi spune cât de
problematic este M. Părinţii fac presiuni asupra noastră pentru a
retrage copilul...” (A. P., mama)
Foto: Valentin Roman / Salvaţi Copiii România

şcolari, psihologilor şi asistenţilor sociali din Iaşi (96 par
ticipanţi);
• intervenţia terapeutică bazată pe tehnici cognitivcomportamentale şi ludice, curs destinat psihologilor
clinicieni şi psihiatrilor din Iaşi.
Implementarea acestor programe de formare a fost
posibilă ca urmare a dezvoltării următoarelor materiale
de specialitate:
• Identificarea şi intervenţia în cazul copiilor de vârstă
preşcolară cu probleme de sănătate mentală şi în cazul
copiilor şi adolescenţilor cu tulburări de anxietate;

• Curricula de pregătire pentru programul anti-violenţă
în rândul copiilor;
• Evaluare şi intervenţie în depresie, ADHD şi
tulburări de anxietate la copii şi adolescenţi;
• Educaţie prenatală - un viitor care începe azi.
• Manual de intervenţie în problematica tulburărilor
de anxietate - copii şi adolescenţi;
• Manual de intervenţie psihosocială pentru profe
sioniştii care lucrează cu copii de vârstă preşcolară cu
probleme de sănătate mintală;
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• Pachete educaţionale pentru părinţii copiilor de vârstă
preşcolară cu probleme de sănătate mintală şi pentru
profesorii diriginţi, pe tema combaterii violenţei în şcoli;
• Broşură pentru părinţi şi profesori pe problematica
anxietăţii la copii şi adolescenţi;
• Broşură privind sănătatea şi dezvoltarea emoţională a
copilului la 0-2 ani;
• Broşură de promovare a serviciilor de sănătate
mentală a copilului preşcolar;
• Ghid de bune practici în dezvoltarea de servicii de
sănătate mentală a copilului.

-

-

Baiatu meu merge la Salvati
. Copiii...
Într-una din comunităţile sărace din Bucureşti, această mamă se
străduieşte să-şi crească copiii şi să-i pregătească pentru a reuşi
în viaţă. Ionuţ, fiul ei în vârstă de 12 ani, a fost înscris la şcoală, în
urmă cu câţiva ani, de asistenţii sociali Salvaţi Copiii. Din dorinţa
de a evita cu orice preţ abandonul şcolar, mama a solicitat sprijinul
organizaţiei în susţinerea copilului în şcoală şi pentru efectuarea
temelor. Astfel, Ionuţ a frecventat zilnic Centrul Educaţional din
cadrul Şcolii 71, primind rechizite, iar familia a beneficiat de
servicii sociale şi suport material.
Foto: Elin Toft / Redd Barna
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“Am tuberculoză din 2009 şi prima dată
m-am speriat, adică nu ştiam mare lucru
despre această boală. Am fost la doctor şi
mi-a zis ce înseamnă. Apoi m-am întâlnit cu o
echipă de la Salvaţi Copiii şi am avut curajul să
vorbesc cu ei exact ce mă interesa. Cu ei am
reuşit să trec peste probleme şi ştiu că acum
mă pot vindeca.”
Nicoleta, 16 ani, Bucureşti.

rotecţia socială a grupurilor vulnerabile este
una dintre preocupările Salvaţi Copiii. Din ce
în ce mai multe familii se confruntă cu riscul
sărăciei, lipsa locurilor de muncă, iar cei care au cel
mai mult de pierdut în aceste situaţii sunt copiii.
Programele de protecţie urmăresc acordarea de
sprijin direct copiilor exploataţi economic sau în risc
de exploatare şi familiilor acestora, copiilor străzii şi
celor din comunităţile defavorizate, prin servicii sociale,
educaţionale, psihologice, juridice şi facilitarea accesului
la servicii medicale. Activităţile desfăşurate contribuie
în plus la dezvoltarea unei atitudini şi comportamente
responsabile pentru sănătate.
Copii exploataţi economic, copii din medii
defavorizate
În 2009, 2.405 copii au beneficiat de suport material
(alimente, rechizite, îmbrăcăminte, produse igienicosanitare) şi de servicii sociale (consiliere juridică, asistenţă
medicală, consiliere psihologică, activităţi extraşcolare şi
de timp liber).

P

PROTECTIE
Protectia
copiilor din medii defavorizate
.
Conform estimărilor Băncii Mondiale şi UNICEF, copiii şi tinerii (15-24 ani)
continuă să se confrunte cu cel mai mare risc de sărăcie. Ei reprezintă 43% din
populaţia afectată de sărăcie, atât în 2008 cât şi în 2009.

Dintre aceştia, 48 de copii şi familiile acestora au
beneficiat de asistenţă juridică în vederea rezolvării
problemelor cu care se confruntă (lipsa actelor de
identitate, încredinţarea copiilor, probleme de natură
locativă etc.), fiind sprijiniţi pentru a-şi alcătui dosarele
necesare şi acompaniaţi la instituţiile abilitate în vederea
obţinerii drepturilor prevăzute de legislaţie. În Bucureşti,
au fost asigurate servicii de protecţie pentru 51 de
copii care cerşeau, prin intermediul unei echipe mobile
de asistenţă stradală, şi au fost referiţi către Direcţiile
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Echipa
acţiona la sesizările primite de Centrul de Coordonare şi
Informare privind Protecţia Copiilor Străzii coordonat de
Primăria Municipiului Bucureşti.
Prevenirea transmiterii TB în rândul copiilor
şi tinerilor străzii
Copiii şi tinerii străzii reprezintă una dintre categoriile
de populaţie vulnerabile la tuberculoză, boala fiind
favorizată de condiţiile de viaţă precare. Persoanele fără
adăpost copii, tineri şi adulţi, sunt menţionate în Strategia
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Stop TB şi în alte documente ale Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii ca grup care necesită atenţie specială. Viaţa
în stradă influenţează în mod direct starea de sănătate,
cauzând multe probleme de sănătate, mentale şi fizice.
Există o serie de factori care fac acest grup vulnerabil
la transmiterea TB: condiţiile precare de viaţă, lipsa
facilităţilor sanitare, imunitate slabă cauzată de alimentaţia
săracă, consumul de droguri şi de alcool, starea de
sănătate generală precară, lipsa accesului la serviciile
medicale, renunţarea la tratament.
În 2009, în Bucureşti, Craiova, Iaşi şi Timişoara, 718
copii/tineri şi familiile lor au beneficiat de sprijin:
• 501 de copii şi familiile lor au beneficiat de servicii de
asistenţă socială (consiliere socială şi vocaţională, consiliere
juridică în vederea obţinerii de acte de identitate şi
reglementării situaţiei locative);
• 99 de persoane diagnosticate cu TBC au fost
orientate către unităţile medicale de specialitate în
vederea asigurării tratamentului medicamentos. Dintre
aceştia 61 au finalizat tratamentul;

„Ştiam că SIDA este o boală mortală, dar
eram convins că eu nu am cum să mă
îmbolnăvesc. Am aflat acum că sunt multe
căi de infecţie despre care nu ştiam şi mă voi
păzi mai bine”
Anghel, 16 ani, Gura Şuţii (judeţul
Dâmboviţa)

• 33 de copii/tineri au fost înscrişi la medici de familie;
• 62 persoane au beneficiat de evaluare psihologică şi
59 au beneficiat de consiliere psihologică;
• 30 educatori între egali care au participat la cursuri
de formare au sprijinit asistenţii sociali în demersul de
informare şi susţinere a bolnavilor identificaţi.
Copiii şi tinerii străzii au învăţat unde pot cere asistenţă
medicală în caz de nevoie, de asemenea, au cultivat
încrederea în echipa Salvaţi Copiii, cât şi în personalul
medical, prevenind astfel renunţarea la tratament şi
finalizarea cu succes a acestuia.
Publicaţie: Îndrumar pentru pregătirea asistenţilor
comunitari şi sociali în vederea participării lor la asigurarea
administrării sub directa observare a medicaţiei TB şi a
contribuţiei lor la depistarea precoce a TB.
Prevenirea infecţiei HIV în comunităţi de
romi din judeţele Dâmboviţa, Timiş şi Vrancea
Accesul limitat la informaţie al comunităţilor rome,
ideea că păstrarea unor tradiţii ar elimina acest risc,
mobilitatea romilor care implică intrarea în contact cu
persoane străine de comunitate şi nu în ultimul rând
creşterea numărului consumatorilor de droguri care nu
exclude populaţia romă au constituit suficiente motive
pentru derularea unei campanii de informare privind
prevenirea infecţiei HIV.

PROTECTIE
Echipele formate din mediatori sanitari romi şi
asistenţi medicali din cele trei judeţe au informat populaţia
romă referitor la ceea ce reprezintă HIV şi SIDA, căile
de transmitere a infecţiei şi metodele de prevenire şi
protecţie şi, nu în ultimul rând, asupra comportamentului
adecvat cu persoanele infectate faţă de care mulţi au o
atitudine de respingere sau reţinere.
Grupul ţintă a fost format din adolescenţii şi tinerii
între 15-24 ani, dar nu au fost excluse şi alte categorii de
vârstă. Astfel, în anul 2009, au fost informate peste 3000
persoane, din care circa 60% femei şi 40% bărbaţi.
Analiza chestionarelor aplicate înainte şi după informare
au relevat îmbunătăţirea cunoştinţelor persoanelor de
etnie romă privind infecţia HIV şi metodele de prevenire,
dar şi înţelegerea de către acestea a necesităţii schimbării
atitudinii faţă de persoanele infectate.
Proiectul, aflat în al treilea an de derulare, se înscrie
într-o acţiune amplă, la nivel mondial, finanţată de
Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA,
Tuberculozei şi Malariei.
Campania împotriva cerşetoriei
Cu ocazia Zilei Mondiale împotriva Exploatării
Copiilor prin Muncă - 12 iunie, Salvaţi Copiii a
derulat, în colaborare cu Biroul Internaţional al Muncii
– Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii
Copiilor (ILO-IPEC), Direcţia Generală de Asistenţă
Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB), Direcţiile
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din
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Bucureşti, Iaşi şi Constanţa campania “Implică-te în
combaterea cerşetoriei”, prin care au fost oferite
informaţii privind cauzele reale şi consecinţele exploatării
copiilor care cerşesc şi a fost lansat un apel către cetăţeni
pentru o implicare activă în protecţia acestora.
„Să învăţăm să prevenim dezastrele”
Cartea realizată de copii pentru copii „Să învăţăm să
prevenim dezastrele” face parte din Proiectul educativ
coordonat de copii privind reducerea riscurilor în cazul
dezastrelor naturale („Child Led - Disasters Risk
Reduction”), un proiect iniţiat şi sprijinit de Salvaţi Copiii
Suedia, implementat în România de către Salvaţi Copiii în
parteneriat cu MECTS, Inspectoratul General pentru Situaţii
de Urgenţă şi Grupul la Nivel Înalt pentru Copiii României.
Scopul proiectului este implicarea copiilor din clasele
IV-VI în activităţi specifice pentru a afla care sunt cauzele
şi efectele dezastrelor naturale, precum şi metodele de
prevenire a riscurilor şi măsurile de urgenţă ce se impun a
fi luate în astfel de cazuri.
Proiectul-pilot, inovativ prin faptul că este coordonat
de copii, s-a desfăşurat, cu participarea a 60 de copii şi
40 de voluntari – elevi de liceu şi profesori. în trei şcoli
din trei localităţi diferite: Şcoala nr. 71 „Iovan Ducici” din
Bucureşti (Sector 2) – zona centrală a capitalei cunoscută
cu risc foarte ridicat în caz de cutremur, Şcoala cu clasele
I-VIII „Gheorghe Jienescu” din Rast, judeţul Dolj şi Şcoala
cu clasele I-VIII nr. 1 din Chiselet, judeţul Călăraşi - ambele
localităţi afectate sever de inundaţiile din anul 2006.

Implica-te in combaterea cersetoriei!
Cerşetoria nu reprezintă un comportament anti-social, ci un
rezultat al excluderii sociale prin acces limitat la servicii sociale
sau educaţionale pentru copilul care cerşeşte sau familia acestuia.
Conform studiului “Estimarea numărului de copii ai
străzii în Bucureşti, Braşov şi Constanţa” (2008-2009)
realizat de Salvaţi Copiii, principala sursă de venit pentru copiii
şi tinerii din stradă o reprezintă cerşetoria (50-85%). În stradă,
copilul este confruntat permanent cu riscul de a fi abuzat fizic şi
exploatat sexual.
Foto: Valentin Roman / Salvaţi Copiii România
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PROTECTIE
Protectia
copiilor pe Internet
.
Programul Sigur.info
În noul context al tehnologizării comunicării între oameni, Salvaţi Copiii consideră
că toţi copiii trebuie sprijiniţi pentru a-şi crea o atitudine responsabilă şi
securizantă în ceea ce priveşte utilizarea Internetului şi a calculatorului, pentru a
evita riscurile online şi a depăşi situaţiile abuzive la care pot fi supuşi.

biectivul general al proiectului este de a promova
siguranța copiilor pe Internet, prin desfășurarea de
activități de conștientizare și informare în legătură
cu pericolele din mediul virtual, dar și prin stabilirea
serviciilor de tip Hotline și Helpline pentru consiliere
şi raportarea abuzurilor. El se desfăşoară în cadrul
programului european Safer Internet Plus care
cuprinde centre naţionale active în toate ţările Uniunii
Europene. Salvaţi Copiii şi-a asumat din septembrie 2008
rolul de coordonator naţional, în parteneriat cu Positive
Media şi Centrul Focus.
Un punct de maxim interes îl reprezintă, în fiecare an,
Ziua Siguranței pe Internet - 10 februarie. Acest
eveniment european a marcat în România lansarea oficială
a spot-ului campaniei și a concursului naţional “Familia
mea Internaută”, la care au participat peste 1500 de
copii și 450 de adulți coordonatori, cu 500 de proiecte
înscrise. Au fost desemnate 9 echipe câştigătoare,
3 pentru fiecare categorie de vârstă: 6-9 ani, 10-13 ani
şi 14-18 ani. Conferința de presă pentru decernarea

O

premiilor, desfășurată în aceeași zi, a beneficiat de
susținerea unor importante instituții publice și private.
Demararea serviciului de Helpline, în mai 2009, a
avut ca impact definirea acestuia ca punctul major de
referință în mediul românesc, în cazul problemelor
și situațiilor neplăcute regăsite pe Internet de către
utilizatori. Astfel, helpline.sigur.info a devenit punct
unic de raportare și informare privind siguranța navigării
pe Internet. Peste 400 de copii şi adulți au apelat la
acest serviciu prin cele trei metode de contact: telefon,
chat și e-mail. Ca o continuare a platformei online de
comunicare a fost creat un forum unde, în peste 200 de
subiecte, copiii au putut dezbate teme de interes pentru
ei, şi un blog prin care copiii sunt încurajaţi să-şi susţină
punctele de vedere privind mediul online.
Campania de informare publică a beneficiat, pe
lângă portalul www.sigur.info, de postere, pliante,
două spot-uri promovate pe principalele posturi de
televiziune, de afișaj outdoor, dar și de numeroase apariții
TV, interviuri în radio și presa scrisă. Ca o recunoaştere
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„De ce nu este siguranţă pe Internet? Atât de
ușor se fac unele lucruri încât nici nu știi când
poți ajunge “vedetă” pe youtube fără să știi și
fără să vrei. Este foarte nedrept ca cineva să
poată să publice anumite lucruri despre tine
sau pozele tale intime pe un site foarte vizitat
si să nu se poată face nimic. Mi s-a intamplat și
mie și e foarte neplăcut.”
							
Ioana, 14 ani (apel Helpline)

a eficienței campaniei de promovare, în septembrie Salvați
Copiii a primit Silver Award for Excelency în cadrul
galei PR Awards 2009.
Promovarea în media a fost completată și de sesiunile de
informare în școli, unde 137 de voluntari activi (Bucureşti,
Iaşi, Oradea, Timişoara, Suceava şi Craiova) au fost formaţi
pentru susţinerea orelor de informare şi organizarea de
campanii stradale. Astfel, 4.000 de copii, 100 de părinţi
şi 150 de profesori au fost informaţi direct în
şcoli, iar alte 8320 de persoane prin intermediul
caravanelor stradale organizate în Bucureşti, Craiova,
Suceava, Timişoara, Oradea, Iaşi, Ploieşti şi Rm. Vâlcea.
Caravana Sigur.info coordonată de filiala Iaşi a însemnat
deplasarea în 10 localităţi în care 380 de copii şi 140 de
părinţi au participat la dezbateri locale susţinute de voluntari.
Cu sprijinul Kaspersky Lab România, a fost organizată,
între 31 august şi 6 septembrie, în Ighiu - Alba, Şcoala de
vară pentru voluntari cu rolul de a-i pregăti şi familiariza
cu cele mai importante noţiuni referitoare la securitatea
informatică şi la metodele de protecţie în lumea virtuală.

Timpul petrecut pe Internet se ridică în medie la peste 3 ore
atât pentru copii, cât şi pentru adolescenţi.
Două treimi dintre copii au declarat că au vorbit cu părinţii
despre siguranţa pe internet, dar numai o treime dintre
adolescenţi au făcut acesti lucru. La şcoală, doar jumătate
dintre copii şi adolescenţi au discutat la şcoală despre
siguranţa pe internet.
(Cercetare realizată în cadrul programului Sigur.info - 2009)
Foto: Valentin Roman / Salvaţi Copiii
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FILIALE
Arges.

Aproximativ 1350 de elevi din şcolile şi grădiniţele
din mediul rural, 70 cadre didactice din mediul urban şi rural au primit informaţii referitoare la drepturile
copilului şi măsurile pe care le pot lua ca aceste drepturi să fie respectate. Au fost utilizate metode interactive de lucru, care încurajează participarea şi exprimarea
opiniei copiilor prin jocuri de rol, studii de caz, grupuri de
discuţii, monitorizare media şi activităţi creative. S-au mai
desfăşurat activităţi de informare cu privire la drepturile
copilului în în colaborare cu următoarele instituţii: Teatrul
de copii Aşchiuţă, Muzeul Judeţean Argeş, Centrul Cultural Argeş, având ca teme “Interculturalitate şi spiritualitate”, “Violenţa te lasă singur”, “Bataia NU e ruptă din
rai”, “Modernismul între cultură şi educaţie”, “Media şi
drepturile copilului”.
Concursul judeţean privind drepturile copilului a fost câştigat de echipa Şcolii Generale cu clasele
I-VIII din Miceşti, care a participat la Întâlnirea Anuală a
Copiilor organizată la Arbănaşi, judeţul Buzău.

Brasov
.

Organizată la Clubul Sportiv Olimpia, cea de-a doua
ediţie a proiectului “Umple o cutie cu bucurie” s-a
bucurat de un mare succes, putând fiind oferit suport
material (jucării, dulciuri, rechizite, hăinuţe) unui număr
de 2000 de copii preşcolari şi şcolari din zonele rurale
defavorizate ale judeţului Braşov.

La Teatrul forum dedicat Zilei internaţionale a
copilului dispărut au participat 100 de persoane. Elevii
Colegiului Naţional Unirea, actorii principali ai piesei
montate, au transmis cu multă putere, către adolescenţi,
mesajul conform căruia riscul plecării de acasă, fără a
anunţa familia, este enorm.

Bucuresti
.

În 2009, s-au organizat: concursul de pictură având
ca temă drepturile copilului, spectacolul „O lume
minunată”, la care au participat 540 de copii, 62
de cadre didactice şi 214 părinţi, expoziţia „Aceştia
suntem noi” în cadrul City Mall din Bucureşti, marcarea
a 20 de ani de la ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu
privire la Drepturile Copilului şi dezbateri lunare pe tema
educaţiei.

Caras-Severin
.
În 2009, a fost continuat Programul socioeducaţional destinat copiilor proveniţi din familii cu
probleme sociale, cu risc de abandon şcolar. Cei 25
de copii au beneficiat de suport educaţional, hrană,
rechizite, îmbrăcăminte şi încălţăminte. Săptămânal,
5 voluntari au sprijinit copiii la pregătirea lecţiilor
şi au desfăşurat cu ei activităţi recreative. Copiii au
fost implicaţi în Campania Globală pentru Educaţie,
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sărbătorirea zilei de 1 Iunie, acţiuni ecologice sau dedicate
zilei de 20 Noiembrie, în pregătirea şi desfăşurarea
serbării de Crăciun.
Proiectul “Culorile prieteniei” promovează
dialogul şi comunicarea între elevii din şcoli şi medii
diferite şi încurajează cooperarea între cadrele didactice
din unităţi diferite şcolare, între tinerii voluntari şi tinerii
din comunităţile rurale. Exemple de activităţi practice:
“Obiceiuri şi tradiţii“, “Caravana prieteniei”, “Prieteni la
distanţă”.

Stânga Tineri participanţi la manifestările culturale din cadrul
proiectului “Culorile prieteniei”.
Dreapta Copiii Centrului de zi din Petrila, judeţul Hunedoara,
în Tabăra de vară ediţia a VIII-a

Constanta
.

“Educaţie pentru sănătate”, extindere a proiectului
“Prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor”, a
fost implementat în 2009 în mediul rural. 30 de cadre
didactice au realizat sesiuni de informare pe teme de
educaţie pentru sănătate pentru 300 de elevi din 5 şcoli
cu clasele I-VIII şi 100 părinţi.
Filiala Constanţa s-a implicat în calitate de partener
alături de Crucea Roşie şi Inspectoratul Şcolar Judeţean
Constanţa în organizarea pe plan local a concursului
“Sanitarii pricepuţi”.

Dolj

Ziua Mondială de Combatere a Exploatării
prin Muncă a Copilului (12 iunie) a fost marcată prin
organizarea unui marş al elevilor la care au participat şi
cei 25 de copii ai Centrului Educaţional “Pistruiatul”.
Dotaţi cu pancarde cu mesaje pentru protecţia copilului,
copiii au pornit într-un marş în zona centrală a oraşului
Craiova, iar ulterior au participat la activităţi şi jocuri
(desene pe asfalt, jocuri sportive, volei, badminton,
săritura cu coarda, dansuri).
Copiii au lansat un apel către cetăţeni pentru o
implicare activă în protecţia copiilor prin sesizarea
cazurilor de exploatare la Direcţia Generală de Protecţie
a Drepturilor Copilului Dolj.

Hunedoara
În 2009, s-au împlinit 10 ani de la înfiinţarea filialei, an
care coincide cu deschiderea Centrului de Zi din Petrila
destinat copiilor aflaţi în dificultate. În aceşti ani, 1289
de copii, aparţinând unui număr de 586 de familii, au
primit sprijinul organizaţiei Salvaţi Copiii – Centrul de zi,
prin activităţi educative şi psiho-sociale. Toată activitatea
Centrului a fost benefică, dar acţiunile organizate pentru
vacanţele copiilor s-au deosebit prin felul în care au fost
antrenaţi copiii în petrecerea timpului liber.
Tabăra de vară a fost, în 2009, la a VIII-a ediţie.
Tabăra începe în fiecare an la 1 iulie şi se termină în 30
august. Aici copiii îşi cunosc drepturile mai bine, le dezbat
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şi se pregătesc a fi viitorii voluntari, se implică în activităţi
educativ-recreative, iar nivelul integrării sociale este
urmărit îndeaproape de către personal. În cele 8 ediţii ale
taberei, un număr de 1.000 de elevi şi 200 de voluntari,
s-au bucurat şi s-au implicat în activităţile organizate.
Tabăra premianţilor este cea mai importantă
acţiune pentru recunoaşterea rezultatelor şcolare
ale copiilor. Dacă obiectivul nostru este prevenirea
abandonului şcolar, acum la ceas aniversar, ne mândrim
cu 225 de premianţi, 57 de absolvenţi cu studii medii şi 6
studenţi. În fiecare an, în medie, 25 de premianţi au fost
răsplătiţi pentru eforturile lor în tabere la Marea Neagră
sau Delta Dunării prin susţinerea Henkel România.

FILIALE
Iasi
.

În anul 2009 au beneficiat de serviciile specializate ale
Organizaţiei Salvaţi Copiii Iaşi peste 420 de copii, 250
de părinţi şi 300 de specialişti din diferite domenii. De
asemenea au fost derulate 11 campanii de informare privind
drepturile copilului în cadrul cărora au fost informate 9.246
persoane (copii, cadre didactice, părinţi, bunici, poliţişti,
specialişti). Au fost dezvoltate parteneriate cu instituţii din
Republica Moldova, pentru fundamentarea strategiilor
transfrontaliere în domeniul protecţiei copilului, politicilor
sociale şi legislative din cele două state.
Centrul Comunitar de Resurse pentru
Copiii cu Părinţi Plecaţi în Străinătate, finanţat
prin PHARE 2006 pentru Sănătate Mintală, a oferit servicii
de reabilitare psihologică pentru 72 de copii cu probleme
emoţionale sau comportamentale, consiliere pentru
familia lărgită sau persoanele care îi au în îngrijire, cursuri de
specializare în terapie ludică şi cognitiv comportamentală
pentru 35 de specialişti, seminarii pentru dezvoltarea de
programe de abilităţi de viaţă la care au participat 79 de
consilieri şcolari, cadre didactice, psihologi, asistenţi sociali
şi educatori, activităţi de informare în şcoli.
Un alt proiect, Servicii comunitare de reabilitare
psihologică pentru copii şi adolescenţi (PHARE
2006 pentru Sănătate Mintală) a dezvoltat servicii
specializate în reabilitarea a 39 de copii cu tulburări
emoţionale şi tulburări comportamentale şi 39 de
familii care au beneficiat de servicii de terapie familială,
asistare socială şi consiliere juridică. Au fost formaţi 33 de
specialişti (psihologi clinicieni şi medici psihiatri) în tehnici
cognitiv-comportamentale şi de evaluare a copiilor şi

adolescenţilor care manifestă o patologie diversă ca
urmare a unui eveniment traumatic. Proiectul Şcoala
Mobilă şi-a reactualizat metodologia de lucru cu încă
un set complex de planşe portabile, pe teme de interes
pentru copiii asistaţi: dreptul la sănătate, dreptul la joacă,
dreptul la protecţie, dreptul la opinie, dreptul de a avea
părinţi şi educatori iubitori.

Mures.

“Împreună pentru excelenţă”, campanie de
strângere de fonduri pentru copiii cu performanţe
deosebite în domeniul artistic, a fost organizată,
pentru al doilea an consecutiv, în 20 noiembrie Ziua Internaţională a Convenţiei ONU cu privire la
drepturile copilului.
Evenimentul s-a constituit ca o licitaţie specială
a celor 45 de tablouri şi sculpturi oferite de copiii
Liceului de Artă din Târgu Mureş. Cu sprijinul
Inspectoratului Judeţean, au fost selectaţi 10 copii cu
rezultate şcolare, artistice sau sportive deosebite, dar
a căror situaţie materială precară poate constitui un
obstacol în dezvoltarea lor. Fondurile strânse (10.000
lei) au fost donate acestor copii. În cadrul evenimentului,
elevii Liceului de Arta au prezentat momente artistice
(quartet, dans tematic, muzica instrumentală).

Neamt.

Proiectul “Prezent în clasă, absent în peni
tenciar”, derulat în parteneriat cu Instituţia Prefectului
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şi alte autorităţi şi finanţat de Ministerul Administraţiei
şi Internelor, a avut ca principal obiectiv promovarea de
politici publice dedicate prevenirii delincvenţei juvenile şi
victimizării minorilor. Partenerii proiectului au fost premiaţi
cu Menţiunea de Onoare la Conferinţa Europeană
de la Mastricht în Olanda, desfăşurată în perioada 4-8
noiembrie 2009, fiind singurul proiect din Romania care a
fost nominalizat la acordarea unui premiu în cadrul secţiunii
“Parteneriat instituţional”.
În cadrul Centrului de Informare şi Consiliere
pentru Copii cu Handicap, înfiinţat în cadrul
Complexului de servicii „Elena Doamna” din subordinea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Neamţ, Salvaţi Copiii Neamţ a organizat
activităţi de informare şi promovare, pentru facilitarea
accesului a 380 de copii cu dizabilităţi şi participarea
acestora şi a 460 reprezentanţi legali ai copiilor la toate
serviciile şi nivelurile de intervenţie.

Timis.

Sus Tablouri realizate de elvii Liceului de Artă din Târgu-Mureş
pentru evenimentul de strângere de fonduri „Împreună pentru
excelenţă”
Jos dreapta Voluntar Salvaţi Copiii oferind daruri unui copil
diagnosticat cu o boala rară (Timişoara)

Suceava

În cadrul proiectului “Suntem prietenii tăi!” s-au
desfăşurat activităţi la Şcoala „Miron Costin”, cu copiii ai
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, activităţi precum:
metode eficiente de comunicare cu părinţii, dezvoltarea
stimei de sine, cum să ne comportăm cu prietenii noştri,
dezvoltarea competenţelor de viaţă independentă,
cum să iau o decizie, identificarea, conştientizarea şi
controlul emoţiilor şi sentimentelor faţă de părinţii plecaţi.
Beneficiarii acestui proiect au fost 62 copii. Proiectul a fost
preluat şi în Fălticeni şi s-a derulat la nivelul fiecărei şcoli din
municipiu, precum şi în localităţile Slatina şi Vadu Moldovei
(150 copii în oraş şi 75 copii în cele două localităţi rurale).

Proiectul „Prieteni de suflet”, împlinind în 2009
şapte ani de derulare, se adresează copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi, în special celor cu Sindrom Down. În 2009,
întâlnirile celor 20 de voluntari au devenit săptămânale la
Colegiul C.D. Loga. S-au serbat zilele de naştere pentru
22 de copii şi au fost desfăşurate activităţi recreative.
În preajma sărbătorilor de iarnă, s-au organizat mici
ateliere de confecţionare a felicitărilor de iarnă şi a altor
obiecte decorative care au fost expuse la un târg local,
fiind dăruite persoanelor care au făcut donaţii pentru
susţinerea activităţilor.
Proiectele “Voluntari pentru boli rare” şi “De
la o boală rară la îngrijirea de fiecare zi” au ca
scop implicarea Salvaţi Copiii în sprijinul, educarea şi
consilierea copiilor diagnosticaţi cu o boală rară (sindrom
Prader Willi, mucoviscidoză, fenilcetonurie, hemofilie,
diabetul zaharat insulino-dependent al copilului, leucemie,
cancerele copilului, sindromul Marfan, acondroplazie,
sindromul Down, autism), precum şi a familiilor lor,
fiind finanţate de Consiliul Judeţean Timiş şi Primăria
Municipiului Timişoara. Într-o primă fază, au avut loc
sesiuni de formare pentru 20 de voluntari, studenţi ai
Facultăţii de Medicină din Timişoara, de către specialişti
(medici, psihologi, asistenţi sociali). Apoi au fost derulate
activităţi interactive şi educativ-recreative pentru 300 de
copii diagnosticaţi cu o boală rară şi şedinţe de
consiliere pentru 250 de părinţi.
În cadrul Săptămânii Bolilor Rare 2009 au fost
informaţi şi au primit pliante pe tema bolilor rare aproximativ 4000 de persoane din Timişoara.
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“Din cele învăţate la curs mi-a fost uşor să
aplic, ca părinte, pentru fetiţa mea şi pot
spune că mă bucur că am facut parte dintre
părinţii participanţi la curs.”
							
Părinte participant la cursul Disciplina
pozitivă, Timişoara

Vaslui

Proiectul „Prevenirea HIV-SIDA în rândul
copiilor din instituţii” s-a desfăşurat la Centrul de
Plasament “Elena Farago” din Bârlad, judeţul Vaslui. Acest
proiect a vizat activităţi de prevenire, activităţi educative,
culturale, de timp liber şi de integrare socială. La acţiuni
au participat peste 60 de copii din centru şi peste 20 –
personal de îngrijire, precum şi un număr important de
voluntari din unităţile şcolare ale judeţului.

International
Colaborare in cadrul
Save the Children International

„Putem fi siguri că aceia pe care îi ajutăm
astăzi ne vor ajuta mâine.”
							
Eglantyne Jebb, Fondatoarea
Save the Children Marea Britanie

Salvaţi Copiii România s-a alăturat în 2009 celei mai ambiţioase campanii din
istoria de 90 de ani a Save the Children International, “Every One”, care are
ca scop dezvoltarea serviciilor de sănătate pentru copiii din ţările în curs de
dezvoltare, în vederea reducerii ratei ridicate a mortalităţii în rândul
nou-născuţilor şi crearea condiţiilor de viaţă normale pentru copii şi familiile lor.

ave the Children International reprezintă cea mai
mare mişcare globală de promovare şi protecţie
a drepturilor copilului. Salvaţi Copiii România
contribuie la dezvoltarea acestei mişcări prin participarea
la acţiunile globale care vizează supravieţuirea şi educaţia
copiilor.
Campania “Every One”
Salvaţi Copiii International a lansat campania întrun moment critic pentru copiii lumii - adâncirea crizei
economice mondiale. Deşi sondajul arată că, în cele 14
ţări, atât în ţări bogate, cât şi în ţări în curs de dezvoltare,
care au luat parte la Studiul global privind căile de
reducere a mortalităţii infantile, publicul a fost
optimist în privinţa realizării obiectivului internaţional de
reducere a acestui fenomen cu două treimi până în 2015,
realitatea arată că progresele sunt lente. Potrivit Băncii
Mondiale, numai criza economică ar putea cauza un număr
suplimentar de 400,000 de decese infantile anual până în
2015. Încurajator este faptul că 56% dintre respondenţi

S

consideră că prevenirea morţii unui copil este la fel de
importantă, indiferent de ţara unde se află acel copil.
Campania lansată, în 5 octombrie 2009, în peste 40 de
ţări, îşi propune să transforme această viziune în realitate,
membrii Alianţei Salvaţi Copiii dorind să se asigure că
liderii mondiali îşi ţin promisiunea de a reduce fenomenul
cu 5 milioane de cazuri pe an până în 2015.
“Împreună, rescriem viitorul pentru
milioane de copii” - Rewrite de Future
Rewrite the Future (“Rescrie Viitorul”), prima
campanie globală care îi reuneşte pe toţi cei 29 de membri
ai Salvaţi Copiii International în eforturile de a oferi acces
la educaţie copiilor din ţările afectate de conflicte armate,
a implinit 5 ani în septembrie 2009. Succesele înregistrate
de Alianţa Salvaţi Copiii în această perioadă au fost:
1 milion de copii la şcoală, îmbunătăţirea calităţii educaţiei
pentru alte 10 milioane de copii din întreaga lume, în
special copii din zonele afectate de sărăcie sau război.
În România, campania este coordonată de Salvaţi Copiii
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România, fiind axată, în fiecare an, pe aspectele prioritare
ale educaţiei şi promovarea accesului la educaţie al copiilor
refugiaţi din România. În perioada 11-14 septembrie au fost
organizate dezbateri împreună cu refugiaţii şi solicitanţii
de azil din Bucureşti, Galaţi, Rădăuţi, Şomcuta Mare şi
Timişoara.
Salvaţi Copiii International - 90 de ani de
activitate în lume
Salvaţi Copiii International a împlinit, la 19 mai 2009, 90
de ani de eforturi pentru schimbarea condiţiilor de viaţă
pentru copiii de pretutindeni din lume. Astăzi, organizaţia
pe care a fondat-o Eglantyne Jebb, o militantă pentru
drepturile copilului, s-a transformat într-o mişcare
internaţională care desfăşoară programe în 120 de ţări.
Eglantyne Jebb a promovat ideea, revoluţionară la acea
dată, că şi copiii au drepturi. În 1923 a redactat Declaraţia
Drepturilor Copilului, adoptată ulterior de Liga
Naţiunilor, care a constituit piatra de temelie a Convenţiei
Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.

În România, obiectivul imediat
al campaniei “Every One”
este pregătirea suplimentară a
asistenţilor medicali comunitari care
să promoveze practici sănătoase
în rândul femeilor însărcinate şi
tinerelor mame şi care să ofere
servicii de îngrijire la domiciliu
şi la nivel de comunitate. În plus,
vor fi dezvoltate parteneriate cu
autorităţi publice, asociaţii medicale
şi alte organisme pentru a evalua
situaţia comunităţilor, cu precădere
a celor la risc, unde rata mortalităţii
infantile este foarte mare.

Foto: Save the Children International
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“Companiile sunt parteneri vitali ai
organizaţiei, un sprijin esenţial pentru copiii
din familiile care trăiesc sub pragul sărăciei.
Guvernul şi autorităţile pot învăţa din modul
în care companiile responsabile susţin
comunitatea.”

Strangere de fonduri
Festivalul Brazilor de Craciun
Ajuns la cea de-a noua ediţie, evenimentul a reunit 220 de personalităţi
din România, care au admirat cei 23 de brăduţi creaţi special de renumiţi
designeri români. Toţi brăduţii au fost licitaţi şi s-au obţinut 275.000 de
euro pentru facilitarea accesului la educaţie şi reintegrării sociale a copiilor
proveniţi din medii sociale defavorizate.

iecare brăduţ a prezentat o poveste diferită,
reflectând stilul şi personalitatea designerilor şi
modul lor unic de a percepe unul dintre simbolurile
Crăciunului. Agnes Toma, Ana Wagner, Conf. Dr.
Univ. Alexandru Ghilduş şi Mihnea Ghilduş,
Claudia Castrase, Cristian Samfira, IKEA, Ioan
Nemţoi, Irina Marinescu, Irina Schrotter &
Andreea Raicu, Iris Şerban, Kristina Dragomir,
Lajos Ugron, Lena Criveanu, Mihaela Glăvan,
Oxette, Rita Mureşan, Stephan Pelger, Togo
Design, Verena Arapu, Victoria 46, Wilhelmina
Arz au fost designerii care au susţinut gala din acest an.
Lor li s-au alăturat voluntarii şi copiii din programele Salvaţi
Copiii, atât din Bucureşti, cât şi din Timişoara, care au
realizat şi ei propriii brăduţi, foarte apreciaţi de audienţă.
În cadrul Galei Festivalului, şase personalităţi
remarcabile, implicate activ în sprijinirea organizaţiei
Salvaţi Copiii, au primit distincţia de Ambasador al
organizaţiei Salvaţi Copiii. Diplomele de onoare
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Gabriela Alexandrescu,
Preşedinte Executiv - Salvaţi Copiii

au fost primite de Marius Ivan, Sorin Popa (Director
General Adjunct BRD-Groupe Société Generale),
Camelia Şucu (General Manager Class Living), Dominic
Bruynseels (Preşedintele BCR România), Ilie Năstase
şi Liviu Sfrija (Preşedintele Henkel România).
În urma fondurilor strânse la ediţia din acest an a
Festivalului Brazilor de Crăciun, Salvaţi Copiii îşi propune
să ajute peste 2.500 de copii şi familiile lor şi să
asigure continuitate programelor de educare şi susţinere
financiară a copiilor defavorizaţi.
Ediţia din 2009 a avut ca parteneri: Banca
Comercială Română (partener strategic Salvaţi
Copiii), Intesa Sanpaolo Bank (susţinător Salvaţi
Copiii), BRD-Groupe Société Générale şi Henkel
România (sponsori principali), OTP Bank, TTS,
Raiffeisen Bank şi Kaufland (sponsori secundari),
Germanos, Carrefour, Oscar Downstream,
City Business Centre Timişoara, Apa Nova şi
Romtelecom (sponsori).

36

Campania 2%
În perioada aprilie-mai, Salvaţi Copiii a derulat campania
“Îţi mulţumesc pentru că ţi-ai coborât privirea”.
Prin intermediul acestei prevederi, fără generarea unor
costuri suplimentare, orice contribuabil poate sprijini în
mod direct, prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe
venit, asigurarea educaţiei pentru copiii aflaţi la marginea
societăţii, lipsiţi de orice şansă.
Cu banii atraşi prin campania 2% de anul trecut, Salvaţi
Copiii a oferit unui număr de 520 de copii săraci şansa
de a merge la grădiniţă sau la şcoală: 220 de copii din zone
rurale au mers la grădiniţă iar 180 de copii din Valea Jiului
au avut asigurate masa, rechizitele, hainele şi educatorii
pentru a participa la cursurile after school. În plus, Salvaţi
Copiii a asigurat suport nutriţional şi vitamine pentru 60
de copii bolnavi, infectaţi cu HIV, şi alţi 60 de copii refugiaţi
au beneficiat de cursuri educaţionale de integrare in
comunitate.
Sprijinul Hipermarketului Selgros Cash & Carry
Urnele plasate în Hipermarketurile Selgros din
Bucureşti, Mureş, Iaşi, Timiş, Dolj, Constanţa, Braşov, Suceava,
Galaţi, Brăila, Cluj-Napoca, Arad, Ploieşti, Oradea, Bacău au

Dreapta Andreea Raicu şi Andi Moisescu introducând în
licitaţie bradul realizat de voluntarii şi copiii de la Salvaţi Copiii,
sub îndrumarea Ştefaniei Mircea
Jos Moment artistic cu Georgiana Drumen şi copiii implicaţi
în proiectul BCR Speranţe

permis strângerea a 60.944 euro, necesari dezvoltării
programelor de educaţie şi protecţie pentru copii.
Campania Cora - “Luna inimilor deschise”
În perioada 5 mai – 15 iunie 2009, Hipermarketul
Cora, ILO-IPEC şi Salvaţi Copiii au organizat pentru al
cincilea an consecutiv campania de strângere de fonduri
la care au participat cele 2 hipermarketuri din Bucureşti
şi Cluj Napoca. Cu banii obţinuţi din vânzarea jucăriilor
promoţionale, 400 de copii din cele două oraşe au
beneficiat de suport pentru integrarea/reintegrarea şcolară
cu sprijinul DGASPC Sector 1 în Bucureşti şi al Şcolii
Nicolae Iorga din Cluj. În standurile special amenajate în
cele trei Hipermarketuri, 54 de voluntari au oferit clienţilor
informaţii despre riscurile la care sunt expuşi copiii care
muncesc şi importanţa educaţiei.
BCR
• Înfiinţarea Centrului de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii a fost posibilă prin acordarea
de către Banca Comercială Română a unui spaţiu generos
în comodat pentru 10 ani pentru desfăşurarea activităţilor
specialiştilor implicaţi.
• BCR Speranţe - un nou proiect social menit să
sprijine copiii şi tinerii talentaţi, dar cu mijloace financiare
modeste. 17 copii din toată ţara au fost selectionaţi şi,
cu sprijinul Radio România, a fost înregistrat un CD cu
melodii compuse pentru acest proiect şi interpretate de
ei. Banii obţinuţi au fost direcţionaţi către programele
educaţionale ale Salvaţi Copiii.
Fundaţia Enel Cuore a oferit 176.400 euro, iar
Intesa SanPaolo Bank 50.000 euro, pentru susţinerea
programului “Copii singuri acasă” în vederea acordării
de servicii de consiliere, educative şi de timp liber pentru
copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în strănătate.

Pentru proiectul “Educaţia – calea către o viaţă
decentă” - Centrul Educaţional pentru reintegrarea
şcolară a copiilor şi tinerilor dezavantajaţi din Timişoara,
pentru primul an 2009-2010, Salvaţi Copiii a obţinut
sprijin financiar (48.836 euro) de la Alcatel-Lucent
Foundation.
În urma Campaniei SMS de Anul Nou 2008 - 2009
iniţiată de Cosmote, “Mesaje de iubire”, suma
de 15.000 euro a fost direcţionată catre Centrul
Educaţional Cluj-Napoca pentru 90 de copii.
Servicii pro-bono au fost oferite de PWC, Firma
de avocatură Stoica şi Asociaţii, KPMG.
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Financiar
Raport financiar 2009
EXPLICAŢII

Nr.
Crt.

I.

VENITURI

24.

Consiliul Local şi Primăria Timişoara, Consiliul Judeţean Caraş Severin,
Primăria Iaşi, AJOFM Hunedoara

9,978

25.

Henkel România/ Petrila

8,393

26.

Urne de colectare Bricostore, Fidelio, Aeroport H.Coanda ş.a

8,870

27.

A.N.P.D.C.F – Tineri în acţiune

7,725

28.

Fundaţia SOROS

7,469

SUMA
(EUR)

29.

Vodafone, Orange, Cosmote (Campanie « Gandul »)

5,189

30.

Microsoft

3,130

2,268,979

31.

McCann Erickson

3,195

1.

Festivalul Brazilor de Crăciun 2008/2009

283,136

32.

Germanos

3,000

2.

Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare

259,930

33.

Loteria Română

1,417

3.

Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi Malarie

228,688

34.

Salvaţi Copiii Canada

1,103

4.

Salvaţi Copiii Norvegia / Innovation Norway

181,585

35.

Global Campaign for Education

1,500

5.

Comisia Europeană – Safer Internet Plus

168,000

36.

Alte donaţii, contribuţii şi sponsorizări persoane juridice

52,186

6.

Enel Cuore

176,400

37.

Dobânzi bancare

30,702

7.

Salvaţi Copiii Suedia

139,785

38.

Alte finanţări

18,974

8.

2% din impozitul pe venitul global

136,164

39.

Recuperare TVA

9.

Banca Comercială Română

78,141

II

CHELTUIELI

2.246,969

10.

Urne de colectare Selgros

60,944

A.

PROIECTE

1,936,345

11.

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

55,469

1.

Acces la educaţie, prevenirea abandonului şcolar

728,277

12.

CEETrust

48,451

2.

Prevenirea şi protecţia copilului victimă a violenţei şi a traficului

575,148

13.

Alcatel / Salvaţi Copiii US

48,836

3.

Educaţie pentru sănătate, suport copii seropozitivi

295,236

14.

Oficiul Român pentru Imigrări

39,980

4.

Promovarea siguranţei copiilor pe Internet

182,401

15.

Alianţa Internaţională Salvaţi Copiii

39,300

5.

120,902

16.

Şcoala Bjorgvin Videregaende Skole - Bergen - Norvegia

31,482

Promovarea Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului, Centrul de
Voluntari

17.

Salvaţi Copiii Austria

26,601

6.

18.

Intesa SanPaolo Bank

25,000

Centrul de Informare, Cercetare şi Documentare privind Drepturile
Copilului

19.

Biroul Internaţional al Muncii – Programul Internaţional de Eliminare a
Muncii Copilului

17,447

7.

Copii singuri acasă

20.

Hypermarket CORA – Luna inimilor deschise

21.

2,361

30,068
4,313

B.

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ

140,522

17,375

C.

ADMINISTRAŢIE

93,838

Cotizaţii, contribuţii persoane fizice

14,536

D.

STRÂNGERE DE FONDURI

76,264

22.

Cosmote

14,906

23.

UNICEF

11,631

* In anul 2009 s-au obţinut venituri în produse şi servicii în valoare de 65,966 EUR
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ImobilizĂri corporale

I. VENITURI:				
2,268,979 euro din care:
Organizaţii non profit din ţară şi străinatate
şi organisme internaţionale					
1,498,810		
Cotizaţii, contribuţii, donaţii, sponsorizări 			
722,064		
Dobânzi bancare
				
30,702
Instituţii ale statului şi recuperare TVA				
12,3 39		
Alte venituri						
5,064		

66 %
31 %
1%
1%
1%

II. CHELTUIELI: 			
2,246,969 euro, din care:		
A. PROIECTE						
1,936,345		
B. DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ			
140,522		
C. ADMINISTRAŢIE					
93,838		
D. STRÂNGERE DE FONDURI
				
76,264 		

86 %
6%
4%
4%

ACCES LA EDUCAŢIE , PREVENIRE
ABANDON ŞCOLAR: 			
728,277 euro, din care:
1. Servicii sociale şi educaţionale pentru copiii exploataţi economic
522,198
2. Educaţie preşcolară pentru copiii din grupurile defavorizate		
178,447
3. Integrarea copiilor refugiaţi, solicitanţi de azil 			
27,632		
PREVENIREA ŞI PROTECŢIA COPILULUI VICTIMĂ A
VIOLENŢEI ŞI A TRAFICULUI:		
575,148 euro, din care:
1. Consiliere şi suport pentru copilul abuzat, neglijat, traficat 		
276,696		
2. Centre specializate de Sănătate Mintală şi Educaţie Emoţională şi
Comportamentală pentru Copii				
298,452		
EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ŞI SUPORT
PENTRU COPII SEROPOZITIVI / TB:
295,236 euro, din care:
1. Casa Roxana 						
13,059		
2. Prevenire HIV/SIDA şi suport pentru copiii din instituţii, copiii străzii şi
comunităţile de romi, prevenire consum de droguri în rândul tinerilor
126,845 		
3. Prevenirea transmiterii TB în rândul copiilor străzii, identificare
şi suport pentru suspecţii şi bolnavii de TB			
155,332		

Cost
RON

Creşteri

Cedări,
31 decembrie
transferuri şi
2009
alte reduceri

Construcţii

726.446

1.347.939

721.986

1.352.399

Instalaţii tehnice,
mijloace de transport

646.469

33.354

99.775

580.048

Mobilier şi aparatură
birotică

194.433

53.708

49.308

198.833

1.567.348

1.435.001

871.069

2.131.280

Total
72 %
24 %
4%

31 decembrie
2008

Ajustări de valoare cumulate (amortizări)

RON

31 decembrie
2008

48%

Ajustări
înregistrate
în cursul
exerciţiului
financiar

Reduceri 31 decembrie
sau reluări
2009

Construcţii

110.341

16.842

122.723

4.460

Instalaţii tehnice,
mijloace de transport

349.954

85.255

99.775

335.434

4%

Mobilier şi aparatură
birotică

147.669

15.931

47.160

116.440

43%

Total

607.964

118.028

269.658

456.334

Valoare netă
contabilă

959.384

52%

53%

PROMOVAREA CONVENŢIEI DREPTURILOR COPILULUI PRIN PARTICIPAREA
COPIILOR ŞI TINERILOR: 			
120,902 euro, din care:
1. Şi noi avem drepturi
				
62,879		
52%
2. Participare şi implicare comunitară				
58,023		
48%

1.674.946

Bilanţul Organizaţiei Salvaţi Copiii la data de 31 decembrie 2009 a
fost auditat de către KPMG Audit SRL.

Activitatea SALVAŢI COPIII se desfăşoară la SECRETARIATUL GENERAL şi în 13 filiale:
TOTAL FONDURI =
2,268,979 euro, din care:
Secretariat General
1,917,266		
84,50%		
Filiale			
351,713 		
15,50%
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Sustinatori
.
Festivalul Brazilor de Crăciun – fonduri alocate accesului la educaţie de calitate al copilului
Partener strategic:

Susţinător:

Sponsori principali:

Sponsori secundari:

Sponsori:

Câşigători Licitaţie Brazi de Crăciun:

VERSO CORPORATION S.R.L.
Marius Ivan, Camelia Şucu, Anca Bucura, Ştefania Popp, Gheorghe Hagi
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Persoane juridice

Accenture Services SRL, Apa Nova, Astra Zeneca, AmplusNet, Avantgarde Printing SRL,
Badea Clifford Chance, Badea & Asociaţii SCA, BCR, Belcarom, Biofarm, Boromir, Blue Air
Transport SA, Cap SRL, Carrefour Romania SA, Catavencu, Cemacom SA, Centras,
CORA, Corint Junior SRL, Cosmote, Critical Projects SRL, Display Solutions, Dogan Media
International, ECDL Romania, Editura Curtea Veche, Editura Rao, Electrica Serv, Enel
Cuore, Euroweb Romania SA, Fildas Trading SRL, Friesland Foods, Fundaţia Dinu Patriciu,
Fundaţia Nadia Comăneci, Fundaţia The Group, GDF Suez Energy, Germanos Telecom
SA, Graffiti BBDO, Grand Plaza Hotel SA, Grimagh Import Export, Henkel Romania, IBM
Romania SRL, Imobilia Lease SRL, Ivan Marius Foundation, Kaspersky Lab, Kaufland,
KPMG Romania, Kraft, La Dorna, Lexis, Livigent, Loteria Română, Lumea jucăriilor, MacMillan,
Mars, Masterange, Mc Cann Erickson, MCAR Trading SRL, Medical Ortovit, Metropolitan
Leasing SA, Microsoft, Mulberry, Noriel, Novartis, Omnitoys, Orange Romania SA, Orange
Concept Store, Oscar, OTP Bank, Parmalat Romania SA, Paulus SRL, Pharma Consulting,
Procter& Gamble, Raiffeisen Bank, Real Friends SRL, Romtelecom SA, Rostar SA,
Rostom Comp SRL, RX Atelier, SC Advice Media SRL, SC Andy Reisen SRL, SC Arcon, SC
De Silva Intermed, SC Noriel, SC Synovate SRL, SC Valdor SRL, Selgros Cash & Carry,
Sider Technologies Bureau, Smarttree Romania SRL, Terwa Romania SRL, Tetra Pak Romania
SRL, Tiab SA, Transport Trade Services SA, Ulker, UPC Romania, Valtronic, Velpitar,
Viarom Construct SA, Vodafone Romania SA, World Trade Center, World Vision, Wrigley.

Persoane fizice

Andrei Sorin, Baciu Marius, Batlan Mariela Cătălina, Cerban Gabriel, Cirimpei Viorel,
Ghenadie Popa, Grosu Liliana, Liana Dumitrescu, Liminiţa Procopie, Luţa Ion Cristian, Matei
Paul, Mihaila Simona, Mitu Constantin, Motocu Mihai, Mucuta Adina, Pârvu Adriana, Pătraşcu
Manuela Georgiana, Săndulescu Monica, Sepi Andreea, Seghete Marlena, Stoica Vasile, Sucu
Camelia Georgeta, Ştefania E. Popp, Toma Mihnea.

Finanţatori externi

Biroul Internaţional al Muncii – Programul Internaţional de Eliminare a Muncii Copilului,
Comisia Europeană - Safer Internet Plus, Fondul European pentru Refugiaţi prin Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi gestionat de Oficiul Român pentru Imigrări - Programul anual
2008, Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Fondul Global de Luptă Împotriva
HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Global
Campaign for Education, Oficiul Român pentru Imigrări, Save the Children International,
Soros, Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe, UNICEF.

Parteneri

Asociaţia Creştină For Help Timişoara, Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor,
Asociaţia Ovidiu Rom, Asociaţia Română Anti-SIDA Iaşi, Asociaţia Română de Terapii Cognitiv
Comportamentale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi Drepturilor
Copilului, Autoritatea Naţională pentru Reglementare şi Adiministrare în
Comunicaţii, BCR, Cabinetul Individual Medical Medicină de Familie Dr. Arsene Luminiţa
Dolj, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională a Municipiului Bucureşti, Centrul de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Bucureşti, Centrul Diecezan Caritas Iaşi, Centrul Educaţia 2000+, Centrul
Naţional de Sănătate Mintală, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step,
Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii Romani Criss, Clinica de Psihiatrie pentru Copii
şi Adolescenţi, Consiliul Copiilor „Spune”, Consiliul Naţional al Elevilor, Consiliul Naţional
Român pentru Refugiaţi, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală
de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Direcţiile de Sănătate Publică Dâmboviţa şi Vrancea,
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din oraşele Iaşi, Caraş-Severin, Timiş,
Dâmboviţa, Hunedoara, Cluj, Bistriţa Năsăud, Dolj, Mureş, Vrancea, Constanţa, Argeş şi Braşov,
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1, 2, 3, 4, 5, 6 din Bucureşti,
EuroActiv, Focus – Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual, Forumul
Român pentru Refugiaţi şi Migranţi – ARCA, Fundaţia “Sf. Dimitrie” Bucureşti, Fundaţia Nadia
Comâneci, Fundaţia Parada, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia Uşa Deschisă,
Global Campaign for Education, Hot News, IGP – Serviciul Român de Combatere
a Criminalităţii Informatice, INHOPE, Innovation Norway, INSAFE, Inspectoratul
Şcolar al Municipiului Bucureşti, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Federaţia Sindicatelor Libere din
Învăţământ, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Kaspersky Lab, Liceul Bilingv
„Miguel Cervantes”, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Microsoft, Ministerul Administraţiei
şi Internelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Justiţiei din Grecia, Ministerul
Justiţiei din Italia, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Muzeul Ţăranului Român,
Oficiul Român pentru Imigrări, Organizaţia Femeilor Refugiate din România, Organizaţia
Internaţională a Muncii ILO-IPEC, Organizaţia Mondială a Sănătăţii - Biroul pentru România,
Parlamentul României, Poliţia Capitalei, Positive Media, Primăria Municipiului Bucureşti,
Primăria Ciurea - Centrul de Zi Sfântul Nicolae Iaşi, Realitatea TV, Romanian Angel Appeal,
Save the Children Italia Onlus, Save the Children Norway - South East Europe
Regional Office, Save the Children Norway, Save the Children Sweden, Serviciul
Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România, SOS Satele Copiilor, Spitalul Alexandru Obregia, Şcoala
“Nicolae Iorga” Cluj-Napoca, Şcoala “Smaranda Gheorghiu” Târgovişte, Şcoala 1 “Sfinţii Voievozi”
Bucureşti, Şcoala 71 “Iovan Ducici Bucureşti”, Şcoala cu clasele I-VIII Obedeanu Dolj, Şcoala cu
clasele I-VIII Sacosul Turcesc Timişoara, Şcoala Ecologică Sfântul Ştefan Dolj, Şcolile 26, 162 şi 168
Bucureşti, TVR1, UNHCR - Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
– Reprezentanţa în România, UNICEF, Universitatea ARTIFEX Bucureşti.
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Suporteri ai programelor Salvaţi Copiii

Parteneri si
. sponsori - filiale
Argeş
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, Primăria Municipiului Piteşti,
Agenţia Naţionala Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Piteşti, Asociaţia “Sprijin
pentru Viaţă”, Teatrul Alexandru Davilla, Centrul Cultural Piteşti.
Sponsori: Centrul Cultural Piteşti, Teatrul de Copii Aşchiuţă, Muzeul Judeţean Argeş,
S.C. Nicoral.
Braşov
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Braşov, D.G.A.S.P.C. Braşov, Primăria Braşov, Casa Corpului
Didactic Braşov, Monitorul Expres, Transilvania Expres, www.iubescbrasovul.ro , Colegiul
Naţional Unirea Braşov, Şcoala Generală nr. 3, Şcoala Generală nr. 14
Sponsori: TESS Braşov, Ina Scheffler România, Happy Shark, Esprit Grup, Târgul de Crăciun
Christkindlesmarkt Kronstadt
Bucureşti
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Bucureşti, Fundaţia Waldorf, Grădiniţele 168, 281, 201, 135
din Bucureşti, Colegiul Naţional I.L. Caragiale Ploieşti, Grădiniţa nr. 1 Ploieşti
Sponsori: Victoria Holding City Mall
Caraş-Severin
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Caraş-Severin,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Caraş - Severin, Centrul de
Asistenţă Psihopedagogică Caraş- Severin, Şcolile cu clasele I- VIII Nr. 2, 7, 8, 9 şi 12 Reşiţa,
Liceul de Artă Sabin Păuţa, Liceul Mircea Eliade Reşiţa, Liceul Pedagogic Caransebeş, Grup Şcolar
Industrial Caransebeş, Şcolile cu clasele I-VIII Glimboca şi Pojejena-Radimna

Sponsori: Consiliul Judeţean Caraş-Severin, SELGROS Cash&Carry Timis (prin Filiala Timiş Salvaţi Copiii), BCR Caraş-Severin
Constanţa
Parteneri: Primăria Mangalia, Fundaţia Callatis Mangalia, Liceul Teoretic Callatis Mangalia,
Şcoala 31 Constanţa.
Dolj
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului - Dolj, Spitalul de Boli
Infecţioase “Victor Babeş” Craiova, Poliţia Municipiului Craiova - Secţia 1 Poliţie, Autoritatea de
Sănătate Publică Dolj, Cabinet Medical Individual Medicina de Familie Dr. Arsene Luminiţa
Sponsori: Rettet Das Kind Wien Osterreich, Bjorgvin Videregænde Skole
Hunedoara
Parteneri: Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Petrila, Şcoala Generală Nr. 5 Petrila,
Şcoala Generală I. D. Sirbu Petrila, Şcoala Generală Carmen Sylva Petroşani, Şcoala Generală
nr. 7 Petroşani, Şcoala Generală Nr. 1 Lupeni
Sponsori: Henkel Romania, Nasim SRL Petrila, BCR Deva
Iaşi
Parteneri: Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Penitenciarul Iaşi, Inspectoratul de Jandarmerie
Judeţean, Clinica de Pneumologie Iaşi, Spitalul de Pneumologie Iaşi, Cabinet Medical Individual
Dr. Chifu Mihaela, Centrul Diecezan Caritas Iasi, Centrul de Zi Sf. Nicolae Lunca Cetăţuiii,
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Institutul
de Medicină Legală, Asociaţia Alternative Sociale, Fundaţia Iosif, Asociaţia Medas Iaşi, Centrul
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de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi, Asociaţia Magistraţilor din Iaşi, Asociaţia de
Psihoterapia Familiei şi a Cuplului Iaşi, Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaşi, Asociaţia Română
de Terapia şi Studiul Traumei, Asociaţia de Dezvoltare Rurală Cepleniţa, Primăriile Cepleniţa,
Holboca, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi, Şcolile Generale nr. 3 „Alexandru
Vlahuţă”, „Virgil Madgearu”, „George Calinescu”, „Elena Cuza”, „George Coşbuc”, Şcoala cu
clasele I – VIII com. Holboca, Com. Cepleniţa, Şcoala Poiana Mărului com. Ceplenita, Colegiul
Economic Administrativ, Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Judeţeana
de Prestaţii Sociale, Organizaţia Mobile School – Belgia, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia
Familiei Ungheni - Republica Moldova, Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret “Făclia”,
Ungheni - Republica Moldova;
Finanţatori/Sponsori:
Moldova Mall Iaşi, Selgros Iaşi şi Bacău, Baumax Iaşi, Aeroportul Iaşi, Fidelio, SC Comat SA,
SC Silkest, SC Romtest Electronic, SC Ramarte, SC Cosmopolitan Trading, Fechete Ildoko,
Primăria Municipiului Iaşi, Uniunea Europeană Programul Phare 2006, Fundaţia Soros România –
Programul Fondul de Urgenţă, Carrefour Iaşi
Mureş
Parteneri: Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Mureş, Teatrul de păpuşi Ariel Mureş, Liceul Electromures, Grupul Şcolar Agricol
Sponsori: Hotel Concordia, Sc Three Pharm, SC Cala, SC Mondial Impex, Organizaţia Femeilor
Liberale, Felicia Moldovan
Neamţ
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Inspectoratul
Judeţean de Poliţie, Instituţia Prefectului, Liceul Petru Rareş, Liceul Calistrat Hogaş, Liceul
Pedagogic, Liceul Forestier, Liceul Gh. Cartianu din Piatra Neamţ, Liceul nr. 1 şi nr. 4 din Roman,
Colegiile Tehnice Ion Creangă şi Ştefan cel Mare din Tg. Neamţ, Liceul Borca, Biblioteca Judeţeană
“G.T. Kirileanu”.
Sponsori: Consiliul Judeţean Neamţ
Suceava
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Botoşani, Direcţia de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Suceava, Primăria Suceava, Rădăuţi, Fălticeni, Marginea, Inspectoratul Judeţean
de Poliţie Suceava şi Botoşani, Agenţia Naţională Antitrafic – Centrul Suceava, Direcţia de
Combatere a Crimei Organizate Suceava, Centrul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Suceava,
Poliţia de frontieră Siret, Oficiul Român de Imigrări, Şcoala Miron Costin Suceava, Şcoala nr. 10,
Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Colegiul Naţional „Petru
Rareş” şi Colegiul Tehnic „Samoil Isopescu”, Grădiniţele cu program prelungit „Aşchiuţă” şi
„Gulliver 7 ABC”, Liceul cu Program Sportiv Suceava

Timiş
Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, Colegiul
National C.D. Loga, Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Municipiului Timişoara, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Facultatea de Medicină Timişoara, Şcoala nr. 1, 11 şi 15 Timişoara
Sponsori: Fundaţia Bega, Machine per Cafee Espresso McE, SC Merpano SRL, Centrul de
Artă şi Cultură Timiş, Allianz Ţiriac Pensii Private, Eastern Digital, Fundaţia Rudolf Walter,
Magus SRL, Bega Minerale, Primăria Timişoara
Vaslui
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Judeţeană de Tineret, Casa Corpului Didactic
Vaslui, Centrul de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui, Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Vaslui, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Primăria Negreşti, Centrul de
Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Vaslui
Sponsori: Trust for Civile Society in Central & Eastern Europe, Mondena SRL

Salvaţi Copiii România este membru al:
• Grupului Executiv al Grupului la Nivel Înalt pentru Copiii României
• Comisiei Naţionale de Luptă Anti-Sida
• Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor
• Subgrupului de lucru pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii
• Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de persoane
• Coaliţia pentru îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare pentru ONG-uri
• Coaliţia pentru Buna Guvernare şi Parteneriat cu Mediul Asociativ
• Coaliţia ONG pentru servicii sociale
• Concord – prin Save the Children International
• FOND – Federaţia Organizaţiilor pentru Dezvoltare din România
• CRIN – Child Rights Information Network
• INSAFE
• Missing Children Europe
• ECPAT – End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for
Sexual Purposes
• Save the Children International

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

CARAŞ-SEVERIN
Preşedinte: Măriuţa Simionescu
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 7, etaj 1, 320067 - Reşiţa
tel: +40 744 360 910
fax: +40 255 211 127
e-mail: caras-severin@salvaticopiii.ro

MUREŞ
Preşedinte: Ana Chirteş
Str. Poştei nr. 3, 540043 - Târgu Mureş
tel: +40 745 580 545
tel/fax: +40 265 250 121 / 128
e-mail: mures@salvaticopiii.ro

CONSTANŢA
Preşedinte: Carmen Faliboga
Str. Matei Basarab nr. 44, 905500 – Mangalia
tel: +40 744 360 908
tel/fax: +40 341 146 691
e-mail: constanta@salvaticopiii.ro

NEAMŢ
Preşedinte: Mihaela Ignatovici
Bd. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamţ
tel: +40 742 103 752
tel/fax: +40 233 234 930
e-mail: neamt@salvaticopiii.ro

ARGEŞ
Preşedinte: Dumitra Sima
Str. Eroilor nr. 4-6, 110417 - Piteşti
tel: +40 744 360912
fax: +40 248 212 166
e-mail: arges@salvaticopiii.ro

DOLJ
Preşedinte: Cornelia Pasare
Str. Beethoven nr 2, (Grupul Şcolar Beethoven), Craiova
tel: +40 744 360 918
tel/fax: +40 251 419 391
e-mail: dolj@salvaticopiii.ro

SUCEAVA
Preşedinte: Camelia Iordache
Str Petru Rares nr 15, cam 9, Suceava
tel: +40 744 360 919
tel/fax: +40 330 100 317
e-mail: suceava@salvaticopiii.ro

BRAŞOV
Preşedinte: Anca Timiş
Str. Carpaţilor 89, et. 2, cam. 3, CP 500269, Braşov
tel: +40 744 360 911
fax: + 40 268 332 253
e-mail: brasov@salvaticopiii.ro

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

TIMIŞ
Preşedinte: Mihai Gafencu
Calea Şagului nr. 102-104, 300516 – Timişoara
tel: +40 744 820 491
tel/fax: +40 256 492 107
e-mail: timis@salvaticopiii.ro

BUCUREŞTI
Preşedinte: Rebeca Grosu
Str. Berzei 7, et. 1, Cam. 7, Sector 1, 010251 - Bucureşti
tel: +40 744 360 921
fax: +4021 224 59 64
e-mail: bucuresti@salvaticopiii.ro

IAŞI
Preşedinte: Maricica Manole
Str Buridava nr 10, (Scoala Al. Vlahuta), CP 700432, Iaşi
tel: +40 742 061 917
tel/ fax: +40 232 219 986
e-mail: iasi@salvaticopiii.ro

VASLUI
Str. 1 Decembrie nr. 3, 735200 – Negreşti
tel: +40 744 360 917
tel/fax: +40 235 457 582
e-mail: vaslui@salvaticopiii.ro

Secretariat General - Bucureşti
Intrarea Ştefan Furtună, Nr. 3, Sector 1, 010899,
Bucureşti, România
Tel: +40 21 316 61 76, fax: +40 21 312 44 86
e-mail: rosc@salvaticopiii.ro / www.salvaticopiii.ro
RO15RNCB0071011434790005 (lei),
RO31RNCB0071011434790008 (euro)
RO69RNCB0071011434790003 (dolari)
Banca BCR Sucursala Plevnei, BIC / SWIFT: RNCBROBU
Cod unic: 3151288.

