Raport anual 2014

viziunea
Viziunea Salvaţi Copiii este o lume
în care fiecărui copil îi este respectat
dreptul la viață, protecție, dezvoltare și
participare.
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.

misiunea
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valorile în 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.
Perseverenţa
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 în efortul global de a aduce
transformări 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 împreună cu 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.

213.000
copii în 2014

176.000
copii în 2012

80.100
copii în
2004

Copiii beneficiari ai programelor Salvați Copiii.
Foto: Alexandra Băcescu-Davis

15.000

30.900

copii în 2000

copii în 1994
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19.800
părinți
12.500
specialiști
3,200
voluntari

Foto: Salvați Copiii România

educație

școală

Educaţie școlară
Programul de integrare/
reintegrare școlară de
tip A Doua Şansă
Programul de integrare/reintegrare școlară „A Doua Şansă”
dezvoltat de Salvaţi Copiii se adresează
copiilor care nu au fost niciodată înscriși
în sistemul de învăţământ și celor care au
abandonat școala și au depășit vârsta de
școlarizare, prin oferirea de servicii educaţionale şi sociale pentru copii şi familii.
Locații: Iași, Vaslui/Vulturești, Neamț/
Roznov, Suceava/Părhăuți, Cluj/ClujNapoca, Mureș/Tg. Mureș, Brașov/Prejmer,
Argeș/Pitești, Timiș/Timișoara, Hunedoara/
Petrila, Caraș-Severin/Reșița, Dolj/Craiova
Dâmbovița/Târgoviște, București (2 programe), Constanța, Mangalia.
Rezultate
410 copii au fost cuprinşi în program
în anul 2014, iar 135 dintre aceștia au
susținut examenele de evaluare în lunile
iunie - iulie. Pe lângă serviciile de pregătire
școlară în vederea recuperării materiei, au
fost oferite servicii sociale și juridice, precum
şi sprijin material constând în alimente şi
rechizite în funcţie de nevoile identificate,
pentru copii şi pentru 250 de părinţi.

Impact
94% dintre copiii care au susținut
examene au promovat. Pentru 78% dintre
părinţi a crescut interesul pentru evoluţia
şcolară a copiilor, aceştia participând constant la activităţile şi sesiunile de consiliere
destinate părinţilor.
A fost finalizată cercetarea privind implementarea programului A Doua Șansă
la nivel național. Eşantionul a cuprins 100
de unităţi de învăţământ din totalul celor
aproximativ 250 care desfăşoară acest
program. Concluziile și recomandările
acesteia au fost transmise Ministerului
Educației Naționale cu recomandarea
creării unui grup de lucru în vederea
îmbunătățirii metodologiei programului.
Prevenirea abandonului şcolar - Programul
Şcoală după Şcoală
Derulat în scopul prevenirii abandonului
şcolar, programul se adresează copiilor în
risc de abandon şcolar și părinţilor acestora, care trăiesc în comunități defavorizate
prin organizarea de grupe de pregătire
şcolară. Rezultate: 1356 de copii au participat la activităţile educative de tip „Şcoală
după şcoală” susţinute de cadrele didactice
din program și au beneficiat, alături de
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părinţii lor, de servicii sociale și juridice.
985 de părinţi au participat la întâlnirile
periodice de informare și consiliere socială
organizate în centrele educaţionale.
Locații: Iași, Vaslui/Vulturești, Neamț/
Roznov, Suceava/Părhăuți, Cluj/ClujNapoca, Mureș/Tg. Mureș, Brașov/Prejmer,
Argeș/Pitești, Timiș/Timișoara, Hunedoara/
Petrila, Caraș-Severin/Reșița, Dolj/Craiova
Dâmbovița/Târgoviște, București (Școala
nr 178, Școala Gimn. Nicolae Grigorescu,
Școala nr 141, Școala Nr. 127), Constanța
(Școala nr. 31, Școala nr 20), Mangalia.
Impact
98% dintre copiii integraţi în
program au promovat anul şcolar
2013-2014, iar 22 % dintre ei au obţinut
premii şcolare. Pentru 57% dintre copii
s-au evidenţiat progrese şcolare vizibile faţă
de momentul includerii în program, aceştia
îmbunătăţindu-şi rezultatele şcolare. 41%
dintre copii înregistrează rezultate şcolare
bune şi foarte bune.
9.300 de copii, beneficiari indirecți, au
participat la acţiunile de informare şi
conştientizare cu privire la dreptul copilului
la educaţie. 841 de specialişti din instituţiile
partenere au participat la întâlniri de informare în scopul instrumentării în comun a

grădiniță

Copii ai grădiniței estivale din București alături de
Cristina Tănase, coordonatorul programului.

Educaţie preșcolară

Foto: Alexandra Băcescu-Davis

cazurilor, seminarii și workshop-uri.
Publicații
• Ghid juridic privind protecția copiilor
și a familiei • Broșuri cu servicii sociale și
educaționale disponibile în 30 de orașe
și municipiul București • Ghid pentru
integrarea educațională a copiilor din medii
vulnerabile - draft.
Educaţie preşcolară pentru copiii din categoriile
defavorizate
Programul îşi propune să contribuie la
oferirea de şanse egale în ceea ce priveşte

„

98% dintre
copiii integraţi
în program au
promovat anul
şcolar 2013-2014,
iar 22 % dintre ei
au obţinut premii
şcolare.

accesul la educaţie pentru copiii din categoriile defavorizate (în special copii romi)
prin dezvoltarea de servicii de educaţie
preşcolară care urmăresc creşterea nivelului de pregătire pentru şcoală, facilitarea
accesului la educaţie preşcolară, diminuarea
riscului de abandon şcolar şi înţelegerea de
către părinţi a necesităţii educaţiei pentru
viitorul copiilor lor.
Rezultate
Au fost organizate 20 de grupe de pregătire estivală pentru 361 de copii care nu au
fost înscrişi în sistemul de învăţământ preşcolar sau care au avut frecvenţă sporadică.
Au fost continuate demersurile către MEN
în vederea recunoașterii Metodologiei
Programului de Grădiniță Estivală.
A fost revizuit Ghidul de educație
timpurie a copiilor cu vârsta între
3 și 6 ani. 64 de specialiști (educatoare si
mediatori scolari formati), 44 dintre aceștia
în parteneriat cu MEN.
Impact
97% dintre copiii care au frecventat grădinițele au fost înscriși în
sistemul de învățământ de masă.
Ca urmare a participării la grupele de
pregătire, copiii au reuşit să se adapteze
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mai uşor la mediul educaţional, obţinând
rezultate şcolare bune şi îmbunătăţindu-şi
abilităţile sociale care le-au permis să
interacţioneze cu învăţătorii şi colegii de
clasă. 94% dintre copiii care au participat
la grădinițele estivale în 2013 au finalizat
anul şcolar 2013 - 2014, 88% dintre aceştia
având o frecvenţă bună și foarte bună, iar
82% rezultate bune şi foarte bune. Dintre
copiii care au participat la grădinițele estivale
în 2012, 88% au finalizat anul școlar
2013-2014, 81% dintre aceștia înregistrând o prezenţă bună şi foarte bună, iar
75% rezultate bune şi foarte bune.
Locurile de derulare a proiectului: Bucureşti
(Şcoala nr. 141 Ion I.C. Brătianu, Şcoala nr.
178), Constanța/Constanța și Mangalia,
Dâmbovița/Târgoviște (Școala Mihai Viteazul,
Grădinița „Rază de soare”, Grădinița nr. 13,
Colegiul Cantacuzino) și Vulcana Pandele,
Iași, Tulcea, Argeș/Pitești, Dolj/Craiova, Timiș/
Timișoara, Hunedoara/Petrila, Caraș-Severin/
Reșița, Mureș/Tg. Mureș, Cluj/Cluj-Napoca,
Vaslui/Vulturești, Neamț/Roznov.

parteneri pentru educație
MEN, MMFPSPV, Fundaţia IKEA,
Kaufland, Lidl, Festivalul Brazilor.

„

protecție

protecție și educație

Copii singuri acasă
La sfârșitul anului 2014, în România, erau înregistrați
80,000 de copii ai căror părinți muncesc în străinătate În realitate, numărul lor este mult mai mare.
Situația școlară

Programul „Creştem Împreună”
are ca obiectiv diminuarea impactului
negativ asociat migraţiei părinţilor
asupra copiilor rămaşi singuri acasă.
Activităţile se derulează în cadrul celor
16 centre de tip „Şcoală după
şcoală” înfiinţate în oraşele Piteşti,
Bucureşti, Reşiţa, Mangalia, Târgovişte,
Craiova, Petrila, Timişoara, Brașov,
Neamț, Suceava, Iași, Negrești, Lupeni
şi Sighișoara şi constau în oferirea
de suport social şi psihologic pentru
traversarea perioadei de separare de
părinţi, comunicarea cu părinţii aflaţi în
străinătate, utilizând computerele puse
la dispoziţie prin proiect, suport școlar
şi socializare.

Rezultate
În 2014, 1052 de copii au participat
la activităţi, iar 826 de părinţi și
reprezentanţi ai copiilor au participat la întâlniri lunare de informare
și au beneficiat de consiliere socială și
psihologică. 285 de voluntari, profesori
şi tineri, s-au implicat în activităţi. Au
avut loc 48 de întâlniri ale grupurilor
de lucru locale la care au luat parte
reprezentanţi ai inspectoratelor
şcolare, direcţiilor de protecţie a
copilului şi şcolilor implicate în proiect.
Peste 24.000 de persoane, copii,
părinți și specialiști au participat la
activități de informare și conștientizare
cu privire la fenomenul copiilor singuri
acasă.
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33%
67%

Copii cu
performanțe
școlare
îmbunătățite
Copii cu
aceleași
rezultate
școlare

Impact
Peste 61% dintre copii și-au îmbunătăţit abilitățile emoționale, 72% și-au
îmbunătățit abilitățile sociale, iar 67%
deprinderile de viață independentă în
urma participării la sesiuni de consiliere. 67% dintre copii și-au îmbunătăţit
performanțele școlare, 64% au obținut
rezultate școlare bune și foarte bune, iar
peste 35% au luat premii la finalul anului
școlar 2013-2014.

Foto: Bogdan Baraghin

Consiliere și asistenţă
juridică pentru protecţia
drepturilor copilului

Servicii de consiliere socială și asistenţă
juridică pentru 1400 de copii și părinţi,
dintre care:
• 93 de persoane au beneficiat de consiliere juridică în vederea obţinerii de acte de
identitate, obţinerii de beneficii și prestaţii
sociale, instituirii unor măsuri de protecție

Protecția copiilor cu probleme de natură medicală
Proiectul vizează prevenirea transmiterii
tuberculozei în rândul membrilor comunităţilor defavorizate şi copiilor/tinerilor străzii
atât prin informarea acestora cu privire la
transmiterea și simptomele bolii, cât și prin
identificarea bolnavilor de TB și acordarea
serviciilor de tratament şi suport psihosocial necesare pentru a asigura finalizarea la
timp şi cu succes a terapiei TB.
Copii singuri acasă. BASF Foundation,
Inspectorate Școlare Judeţene, Direcţii
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului, școli generale.
Protecția copiilor cu probleme de
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specială, soluţionării problemelor locative,
încheierii de contracte de muncă etc.
• 27 de persoane au beneficiat de asistenţă
juridică în faţa instanţei judecătoreşti pentru
înregistrarea tardivă a naşterii, exercitarea
autorității părintești etc.
• 1280 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere socială și au fost informate
cu privire la drepturile de care beneficiază
şi demersurile care trebuie întreprinse
pentru obținerea lor.
Asistenţii sociali şi educatorii între egali
instruiţi în cadrul proiectului au identificat şi
acompaniat la unităţi medicale specializate
166 de suspecţi TB. Pentru 43 de bolnavi
de TB pulmonară, diagnosticaţi în urma
investigaţiilor medicale, au fost acordate
servicii sociale, de consiliere psihologică și
sprijin material, iar tratamentul acestora
este în permanenţă monitorizat de personalul proiectului, în colaborare cu unităţile
medicale. 655 de persoane au participat la
sesiuni de informare.

parteneri pentru protecție
natură medicală . Fondul Global de
Combatere a HIV/SIDA, TB și Malariei,
Romanian Angel Appeal, dispensare de
pneumoftiziologie din București.

protecție

Camera de joacă pentru copii - Centrul de educație
emoțională și comportamentală pentru copii.
Foto: Salvați Copiii România.

intervenție și protecție

Protecţia copiilor împotriva violenţei
Servicii de suport pentru
copil şi familie (evaluare,
consiliere, terapie)
În decursul anului 2014, Salvați Copiii
a oferit servicii complete de evaluare
şi consiliere psihologică pentru copil şi
familie în cadrul centrelor comunitare
cu programe specializate de prevenire
şi intervenţie – centre de consiliere
pentru părinţi (deschise în Bucureşti,
Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Suceava) şi
Centrul de Educaţie Emoţională
şi Comportamentală pentru Copii
CEECC (deschis în Bucureşti).
Intervenţie și protecţie. În cadrul
serviciilor specializate, 3.642 de copii
au fost evaluaţi şi au beneficiat
de intervenţie terapeutică de tip
consiliere/psihoterapie individuală și de
intervenţie de grup; de asemenea, 1776
de părinţi au fost integraţi în programe de
educaţie parentală, în vederea dezvoltării
de abilități parentale și primirii de recomandări specifice în raport cu dificultățile
emoționale și comportamentale ale
copiilor. Programele din centre au asigurat
evaluare, intervenţie timpurie, tratament,
psihoeducaţie, terapie de grup, intervenţie
directă în familie și școală pentru părinţi și

copii în risc de a dezvolta tulburări emoţionale și comportamentale. Prin serviciul
de evaluare au fost realizate rapoarte
specifice către instanţă care au determinat
luarea celor mai bune decizii pentru copiii
confruntaţi cu divorţul parental şi abuzul
în familie.
Un demers special a vizat acordarea de
asistenţă, în cadrul parteneriatului cu
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
şi Penitenciarul Colibaşi, unui grup de 15
taţi privaţi de libertate, care se pregăteau
pentru reinserţia în familie şi comunitate.
Obiectivele intervenţiei au privit pregătirea
emoţională şi comportamentală a acestora
pentru reluarea atribuţiilor parentale,
prevenţia unor potenţiale situaţii de criză şi
gestionarea stresului generat de integrarea
în familie.
O atenţie deosebită este acordată serviciilor de sprijin din sistemul de educaţie
preşcolară, prin intermediul cărora, educatoare, părinţi şi copii, beneficiază simultan
de programe psiho-educaţionale prin care
se facilitează adaptarea copiilor la grădiniţă,
dezvoltarea de abilităţi socio-emoţionale,
esenţiale la această vârstă, achiziţia acelor
competenţe şi deprinderi necesare tranziţiei către şcoală, gestionarea timpurie a
comportamentelor agresive.
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Conştientizare în vederea
diminuării violenţei asupra copiilor
Cu ocazia zilei de 5 iunie, Ziua
națională împotriva violenței
asupra copiilor, Salvați Copiii a invitat
reprezentanți ai autorităților centrale,
precum și 50 de profesioniști din domeniile educație, sănătate și protecția copiilor,
la un eveniment-dezbatere cu privire
la nivelul de funcționare a aspectelor
legislative care reglementează fenomenul
violenței asupra copiilor în familie. Au fost
analizate schimbările înregistrate la nivelul
frecvenței utilizării pedepsei corporale și
abuzului emoțional asupra copiilor acasă
și la școală, la un deceniu de la intrarea în
vigoare a legii care interzice orice formă de
violență asupra copiilor. A fost evidențiată
nevoia inițierii unui grup de lucru național
responsabil cu elaborarea normelor de
implementare a Legii copilului, precum
și aceea a continuării demersului de
conștientizare a populației generale cu
privire la realitățile violente pe care peste
60% dintre copii le trăiesc acasă, împreună
cu promovarea soluțiilor de educație
parentală pozitivă.
În acest sens, a fost dezvoltat un nou
concept de campanie publică, care a

debutat în 9 septembrie 2014 prin
evenimentul de lansare al Campaniei
„STOP Luptei de Acasă”, o campanie de prevenire a violenței în familie și de
promovare a educației parentale pozitive.
Spoturile campaniei au fost difuzate timp
de două luni, la nivel național și local, pe
principalele canale de televiziune (PRO
TV, Realitatea, B1TV, Kanal D, Universal
Channel), precum și pe posturi de radio.
De asemenea, Campania a beneficiat de
tehnici neconvenționale de conștientizare:
floor stickers lipite pe podelele și scările
a peste 38 de școli și 7 instituții publice,
people stopper plasate la standul de curele
al magazinelor Carrefour; video lobby
trimis către instituțiile centrale împreună
cu scrisori de lobby pentru continuarea
demersurilor de finalizare a strategiilor
naționale de sănătate mintală a copiilor și
adolescenților și educație parentală.
ALTE REZULTATE
Platforma de educaţie parentală (site
www.parintibuni.ro, comunitatea
online Facebook) a înregistrat în anul 2014
peste 110.000 de vizitatori unici.
Personalul didactic din 5 grădinițe și 11
școli generale a beneficiat de workshop-uri educaționale în vederea
recunoașterii comportamentelor problematice la clasă/grupă și intervenției pe
termen scurt; 25 de educatoare au beneficiat de programul de formare “Start la
grădiniță – program de formare în educația
pozitivă, protecția și sănătatea mintală a
copiilor de vârstă preșcolară”; 213 cadre
didactice din învățământul primar și gimnazia au beneficiat de programe de formare
în educația pozitivă.
51 de psihologi clinicieni şi-au
dezvoltat competenţe de evaluare şi
intervenţie în cazul părinților cu dificultăți
în dezvoltarea și menținerea de relații
pozitive cu copiii lor. Expertiza Salvați
Copiii a fost solicitată în vederea dezvoltării de competențe și supervizării echipelor
multidisciplinare ale DGASPC Dâmbovița,
precum și DGASPC Sector 6 – Birou
Adopții și Postadopții.
87 de consilieri școlari au fost
integrați în programul de dezvoltare a
abilităților parentale „Educația părinților
în acord cu nevoile copiilor”, urmare a
solicitării Centrului Municipal de Resurse și
Asistență Psihopedagogică.
Impact
Salvați Copiii România a fost gazda și a
furnizat numeroase modele de bună prac-

tică în domeniul luptei pentru eliminarea
violenței asupra copiilor, de la agenda de
lobby până la programele de intervenție
clinică și educațională, cu ocazia organizării
la București în perioada 7-11 aprilie a
celei de-a doua ediții a Consultărilor
tehnice la nivel European cu privire
la eliminarea pedepselor fizice și
umilitoare și promovării educație
parentale pozitive.
A crescut numărul solicitărilor către centrele de consiliere pentru copil și familie,
cu privire la furnizarea de programe de
educație parentală.
A crescut numărul solicitărilor din partea
instituțiilor publice, cu privire la formarea
personalului în domeniul consilierii
părinților.
Scăderea ratei de abandon şcolar şi
creşterea reţelei de suport social în
rândul copiilor beneficiari ai serviciilor
de consiliere (din copiii aflaţi în abandon
şcolar, în urma intervenţiilor specializate,
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94% au revenit în sistemul de educaţie şi
au continuat să freventeze şcoala în anul
şcolar 2013-2014).
Mai mult de 45% dintre beneficiarii centrelor sunt identificaţi şi referiţi de către cadre
didactice şi consilieri şcolari, iar aproximativ 33% dinspre asistenţa primară şi
secundară.
Peste 250 de profesioniști au solicitat reluarea programelor de formare profesională
furnizate de echipele din centrele SCR.

parteneri pentru protecție
Fundaţia IKEA; BCR – Banca Comercială
Română; Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale – Departamentul
Protecţia Copilului; Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti; Spitalul de Psihiatrie
„Al. Obregia” – Clinica de psihiatrie copii şi
adolescenţi; Centrul Municipiului Bucureşti
de Asistenţă şi Resurse Educaţionale.

Foto: Alexandra Băcescu-Davis

migrație

Protecția copiilor afectați de migrație
În scopul îmbunătăţirii nivelului de
protecţie a copiilor migranţi din Europa
Centrală și de Sud-Est împotriva abuzului, exploatării și traficului în Europa,
Salvaţi Copiii, în parteneriat cu Terre des
Hommes, derulează un proiect transnaţional implementat în 16 ţări ale Uniunii
Europene şi din afara Uniunii. Prin activităţile proiectului se urmăreşte elaborarea
unei strategii naționale privind copiii
afectați de migrația nesigură în scopul
adoptării de către autorităţi de măsuri și
politici concrete de reducere a riscurilor
determinate de migraţie. Strategia va
ține seama și de rezultatele cercetării
transnaționale care presupune deplasarea
în 2014 a unui asistent social în 3 țări
(Grecia, Italia şi Olanda), pentru a aplica
chestionare copiilor migranți români.

civile şi ai autorităţilor publice şi va
asigura expertiza în elaborarea documentelor proiectului.

Consiliul Consultativ al Copiilor
reprezintă un grup permanent de copii
migranţi sau expuşi riscului cu vârsta
cuprinsă între 12-18 ani, care au posibilitatea să-şi împărtăşească opiniile cu
privire la serviciile de protecţie a copilului
care le sunt puse la dispoziţie. Opiniile
lor vor fi incluse în strategia națională.
Grupul Naţional de Experţi este
alcătuit din reprezentanţi ai societăţii

Protecţia copiilor migranţi. Terre des
Hommes, Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane (ANITP), Direcţia
Protecţia Copilului (DPC), Inspectoratul
General pentru Imigrări IGI/DAI, Asociaţia
Serviciului Iezuiţilor pentru Refugiaţi din
România (JRS), Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie (OIM), Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
sector 3 (DGASPC Sector 3).

Întâlnirile transnaționale în Olanda,
Grecia și Italia au ca scop stabilirea unor
acţiuni comune prin care să se asigure o
protecţie mai bună copiilor identificaţi.
Cu ocazia acestor întruniri vor fi încheiate protocoale de colaborare pentru
a oferi copiilor migranţi din EC/ESE
cadre de protecţie care să le respecte
interesele de-a lungul coridoarelor pe
care migrează.

parteneri pentru protecție
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Începând din a doua parte a anului 2013,
având ca parteneri transnaţionali organizaţii şi autorităţi din Italia, Olanda, Bulgaria,
Grecia, Ungaria, Salvaţi Copiii România s-a
implicat în două proiecte vizând prevenirea traficului de copii şi îmbunătăţirea
asistenţei acordate victimelor traficului.
În prima parte a anului 2014, au fost
realizate două cercetări cu privire
la cunoştinţele referitoare la
fenomenul traficului şi exploatării,
serviciile disponibile în ţările partenere, precum şi mecanismele
naţionale de identificare şi referire
a copiilor victime ale traficului
(prin intervievare profesioniști și desk
research). Au fost elaborate instrumente
destinate profesioniştilor, care vor facilita
identificarea copiilor în risc și instrumente
destinate copiilor, de autoevaluare a
riscului în ceea ce priveşte traficul și au
fost realizate 3 sesiuni de formare pentru
72 de profesionişti (reprezentanți ai
poliției, direcțiilor pentru protecția copilului – asistenți sociali, psihologi și consilieri
școlari).
Un infodesk pentru informarea
copiilor, părinților, cadrelor didactice,
altor autorități cu privire la fenomenul

traficului a fost înființat în Școala Ion I. C.
Brătianu din București.
În cadrul acestui infodesk:
• a fost redactată o broşură cu informaţii
despre trafic şi servicii disponibile;
• au fost formaţi 18 voluntari pentru
susţinere de sesiuni informative în şcoli;
• au fost realizate deplasări în comunităţi
vulnerabile pentru informare asupra
traficului de persoane;
• au fost informaţi 394 de copii (clasele
V-VIII) şi 20 de părinţi ai copiilor de la
grădiniţa estivală;
• a fost creat un cont de Facebook în
care sunt postate zilnic informaţii, spoturi şi alte materiale privind traficul de
persoane, care sunt vizualizate zilnic de
274 de utilizatori, majoritatea copii şi
adolescenţi.
În vederea prevenirii dispariţiilor de
copii, au fost realizate la nivel național
campanii de informare în școli și licee
la care au participat peste 3000 de
copii,
cadre
didactice, consilieri școlari
Foto: Bogdan
Iurașcu.
și părinți, precum și mese rotunde și
workshop-uri cu specialiști din domeniul
protecției copilului care au reunit peste
200 de specialiști. Campania s-a încheiat
cu marcarea Zilei Internaţionale a
Copilului Dispărut, Exploatat Sexual, în
data de 25 mai, prin sesiuni de informare
în unități de învățământ și campanii
stradale și workshop-uri cu autorități.
În octombrie 2014, Salvaţi Copiii
România a devenit membru al
Amber Alert Europe - o iniţiativă a
experţilor de la nivelul UE privind alertele
de salvare a copiilor dispăruţi care sunt în
pericol.

Reducerea riscurilor
asociate dezastrelor
Salvaţi Copiii a continuat proiectul de
educare a copiilor în şcoli din Bucureşti
cu privire la comportamentul/reacţia în
caz de cutremure şi incendii. 700 de copii
au participat la sesiunile de informare şi
exerciţii de pregătire pentru situaţii de
urgenţă. 20 de voluntari au participat la
activităţile proiectului alături de specialiştii
Salvaţi Copiii.
Salvați Copiii a participat alături de
Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență, Inspectoratul pentru Situații de
Urgență București, Ministerul Educației

Protecţia copiilor refugiaţi,
relocaţi şi solicitanţi de azil
Pentru susţinerea copiilor refugiaţi,
relocaţi şi solicitanţi de azil aflaţi pe
teritoriul României, Salvaţi Copiii derulează, în centrele Inspectoratului General
pentru Imigrări din Bucureşti, Galaţi,
Rădăuţi şi Timişoara, proiecte care au
ca scop facilitarea accesului la drepturile
economice şi sociale, oferirea asistenţei
directe printr-o gamă cât mai completă
de servicii şi implicarea acestora în viaţa
socială şi culturală a societăţii româneşti.
Rezultate
În anul 2014, consilierii Salvaţi Copiii
au oferit servicii sociale, educaţionale şi
recreative pentru 114 copii refugiaţi.
250 de adulţi refugiaţi au fost consiliaţi
cu privire la drepturile şi obligaţiile lor
şi au primit suport în vederea obţinerii
alocaţiei de stat pentru copii, înscrierii
copiilor la grădiniţă/şcoală şi înscrierii
copiilor la medicul de familie. 210 copii
solicitanţi de azil au beneficiat de
servicii educaţionale, recreaţionale şi
sociale în funcţie de nevoile individuale.
430 de adulţi au fost consiliaţi
cu privire la drepturile şi obligaţiile lor
în cadrul procedurii de azil, in privinta
regulamentului de ordine interioară a

protecție

centrului şi au primit suport în vederea
obţinerii alocaţiei de stat pentru copii
şi înscrierii copiilor la medicul de
familie. Au fost desfăşurate activităţi
socio-culturale pentru aceştia. Țările
de origine sunt: Afganistan, Irak, Iran,
Somalia, Algeria, Pakistan, Turcia,
Moldova, Palestina, Sri Lanka, Eritreea,
Etiopia, Congo, Giorgia, Ucraina, Nigeria,
Guineea, Camerun, Siria, Rwanda,
Zimbabwe, Myanmar, Sudan si Gambia.
Partneri: Inspectoratul General pentru
Imigrări (IGI), Înaltul Comisariat pentru
Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR),
Organizația Internaţională pentru
Migrație (OIM), Consiliul Naţional
Român pentru Refugiaţi (CNRR),
Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din
România (JRS), Forumul Român pentru
Refugiaţi şi Migranţi (ARCA).
Impact
Ca urmare a activităţilor desfăşurate,
s-a observat o îmbunătăţire a calităţii
condiţiilor de recepţie prin acordarea
de servicii sociale, educaţionale şi
recreative, refugiaţii şi solicitanții de azil
putând accesa beneficii sociale, special
concepute pentru a veni în sprijinul lor.

Intervenţii în situaţii de urgenţă
Naționale, Casa Corpului Didactic
București și Inspectoratul Școlar al
Municipiului București la elaborarea
suportului de curs pentru cursul opţional
(CDŞ) „Educaţie pentru situaţii de
urgenţă”, precum și la elaborarea curriculei de curs pentru cadrele didactice
care vor preda cursul opțional în faza de
pilotare a acestuia.
A fost susținut cursul de formare a
cadrelor didactice care vor implementa
cursul opțional „Educaţie pentru
situaţii de urgenţă”. Au fost formate
24 de cadre didactice care predau la 12
școli din București (2 școli pe sector), la
clasele pregătitoare – a II-a.
În cadrul GLAU (Grupul de Lucru
pentru Asistență Umanitară) au fost
inițiate demersuri pentru o colaborare
de durată și aplicații pentru fonduri de la
MAE. Au avut loc mai multe întâlniri cu
MAE și IGSU; Salvați Copiii a contribuit la
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realizarea Raportului de Progres pentru
România în ceea ce privește implementarea acordului de la Hyogo, ratificat
de țara noastră, referitor la reducerea
riscurilor dezastrelor (DRR). În continuare se dorește realizarea unei Platforme
Naționale pentru Situații de Urgență care
să includă societatea civilă (GLAU).
În urma căderilor masive de zăpadă de
la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii
februarie, Salvați Copiii a oferit pachete
conținând alimente de bază pentru 118
familii cu 354 de copii, grav afectate de
căderile de zăpadă din judeţele Ialomiţa
(comunele Griviţa şi Săveni) şi Constanţa
(comunele Corbu şi Cogealac). Salvaţi
Copiii a colaborat cu Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratele
de Jandarmi judeţene, precum și cu
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului.

Amalia năstase
ambasador salvați copiii

distribuirea Ghidului de creștere și
dezvoltare a copilului 0-5 ani și a
Caietului Copilului, precum și distribuirea de vitamine, suplimente nutritive,
alimente de bază și produse de igienă a
copilului și igienă a casei. În anul 2014 au
fost sprijiniți prin intermediul programului
un total de 5667 de beneficiari, din
care 1074 de copii mai mici de 1 an
și 2566 de copii cu vârsta cuprinsă
între 1 și 5 ani, 679 de femei gravide și 1348 de tinere mame.
Impact
A crescut interesul gravidelor de a
efectua controale medicale regulate,
iar prin informarea corectă a mamelor
a crescut și numărul de copii vaccinați
implicați in proiect:
• 23,5 % mai multe gravide din
aceste comunități merg la ginecolog pe perioada sarcinii;
• 30 % mai mulți copii merg la
control medical;
• 50 % mai mulți copii vaccinați.
235 de voluntari instruiți pe tema
educației pentru sănătate și sănătății
reproducerii au susţinut sesiuni de
informare pentru 5550 de tineri
și 1480 de părinţi din 83 de școli din
mediul rural și alte zone dezavantajate
ale județelor.

dreptul la viață și supraviețuire

Fiecare copil contează

În acest an, prin campaniile Bun venit pe
lume și Grijă pentru copii, 3.600.000 de
lei au fost investiți în dotarea a 45 de
maternități și secții de nou-născuți
din următoarele orașe: Piteşti, Bacău,
Brașov, București (7 secții de neonatologie), Reșița, Caransebeș, Constanța,
Craiova, Segarcea, Hunedoara, Iași,
Hârlău, Târgu-Mureș, Roman, PiatraNeamț, Petroșani, Ploiești, Sibiu, Botoșani,
Vatra-Dornei, Arad, Timișoara (2 secții
de neonatologie), Vaslui, Focșani, ClujNapoca, Oltenița, Brăila, Drobeta-Turnu
Severin, Slatina, Galați, Călărași, Târgu
Jiu, Satu-Mare, Baia-Mare, Covasna,
Miercurea-Ciuc, Zalău, Oradea.

La nivel mondial, un copil moare la fiecare
5 secunde. România se află pe un prim
loc deloc onorant cu rata cea mai ridicată
de mortalitate infantilă din Uniunea
Europeană, 8,5‰ în 2014, mai mult
decât dublu faţă de media europeană de
3,8‰. (Sursa: EUROSTAT 2014)

Iași (Ceplenița, Lungani, Mironeasa),
Neamţ (Vînători, Boghicea, Bahna),
Vaslui (Fâstâci, Dumești, Băcești) şi
Suceava (Pătrăuți, Valea Moldovei,
Ciprian Porumbescu), în parteneriat cu
Direcţiile de Sănătate Publică.
Rezultate

Curs de perfecționare
pentru medici

Parte a campaniei mondiale
Every One, care urmăreşte reducerea
mortalităţii infantile şi a copiilor până la
5 ani, proiectul iniţiat de Salvaţi Copiii
România, ”Fiecare Copil Contează”,
se derulează în 15 comunităţi
defavorizate din judeţele Botoșani
(Baltă Arsă , Hilișeu Horia, Gorbănești),

Prin intermediul celor 30 de cadre medicale (medici de familie, asistenți medicali,
mediatori sanitari) incluse în proiect
se realizează informarea și educarea
gravidelor şi mamelor tinere privind
măsurile obligatorii pentru prevenirea
îmbolnăvirilor, păstrarea curăţeniei şi respectarea regulilor de creştere a copiilor,

În perioada 19-20 iunie, 20 de medici
neonatologi și obstetricieni
specializați în ecografie fetală din
sudul și sud-estul țării au participat la un
curs de perfecționare pentru formare
suplimentară în explorarea avansată a
fătului, necesară pentru identificarea
precoce a afecțiunilor cardiace și a
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Caravana de control pentru gravide.

În perioada 5-7 septembrie, s-a derulat
caravana de control gravide, care a
ajuns la beneficiarele din 3 comunități
defavorizate din Moldova: Lungani,
judetul Iași, Gorbanesti, județul
Botoșani și Pătrăuți, judetul Suceava.
Cu ajutorul voluntar al specialiștilor în
obstetrică-ginecologie, 47 de viitoare
mămici, majoritatea cu sarcina nemonitorizată de medic, au beneficiat de
consult gratuit și ecografie.
Maratonul
InternaȚional al
Copiilor
Evenimentul a avut loc in 17 octombrie,
pe stadionul Dinamo, unde 160 de

parteneri pentru viață
GSK Romania, Reckitt Benckiser,
Dorna, Carrefour, Ministerul Sănătăţii,
Asociația Română de Neonatologie.

Numărul copiilor vaccinați a
crescut cu 50% în cele 15 comunități
defavorizate incluse în program.

copii români proveniţi de la Cluburile
Sportive din Bucureşti au atras atenţia
autorităţilor din România că e nevoie
de acțiuni urgente în lupta împotriva
deceselor care se înregistrează în rândul
copiilor din cauze care pot fi prevenite.
Primii 195 de metri ai Maratonului
Internaţional al Copiilor au fost alergati
de personalitati publice: Andi Moisescu,
Amalia Năstase, Cristian China Birta,
Diana Oprea, Monica Roșu si Cristina
Pocora. Cel mai bun timp scos de o
echipă din România a fost de 2:03:12.4 h,
timp foarte apropiat de recordul mondial al lui Dennis Kimetto, de 2:02:57.
CAMPANIA ”Zâmbește
România”
În cadrul campaniei ”Zâmbește
România”, desfășurată de Organizația
Salvați Copiii cu suportul GSK România
în perioada august-octombrie, 650 de
copii cu vârste cuprinse între 3 și 14
ani din comunele Gorbănești (județul
Botoșani) și Dumești (județul Vaslui)
au beneficiat de consult dentar și tratamente stomatologice.
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„

CARAVANA PENTRU GRAVIDE

„

morbidităților corectabile. Lectori au
fost medici cu experiență îndelungată în
cadrul Spitalului Clinic Dr. I. Cantacuzino
București și cadre universitare la
Facultatea de Medicină și Farmacie
Carol Davila București: Dr. Ina Nedelea,
Dr. Ilinca Gussi, Dr. Iuliana Ceaușu, Dr.
Alina Ursuleanu.

CAMPANIA DORNA - ”GRIJĂ
PENTRU COPII”

În cadrul campaniei „Grijă pentru copii”,
Dorna, împreună cu organizația Salvați
Copiii, au dotat, pe parcursul anului
2014, 15 maternități din România
cu echipamente de specialitate necesare
îngrijirii medicale a copiilor născuți
prematur.
Trei maternități din București și 12 din
țară, din oraşele Brăila, Drobeta-Turnu
Severin, Slatina, Galați, Călărași, Târgu Jiu,
Satu Mare, Baia Mare, Sfântu Gheorghe,
Miercurea Ciuc, Zalău și Oradea
au primit echipamente medicale de
specialitate, precum incubatoare, mese
de resuscitare sau aparate speciale de
testat hemoglobina și funcțiile vitale ale
nou-născuților.
Cele 15 maternități incluse în acest
program înregistrează o medie anuală de peste 3.000 de cazuri de
prematuritate.

”În ziua de azi, copiii au acces la Internet
la o vârstă la care eu, unul, înca aveam TV
alb-negru! Ei sunt din ce în ce mai mult timp
conectați într-un mediu în care regula ”nu
vorbi cu străinii” nu mai pare neaparat imperativă, fiecare gândindu-se că nu e atât de
periculos și preferă să lase garda jos. Tocmai
de aceea trebuie gasită o formă și pentru
Internet a ceea ce ne-a învățat mama când
eram mici! Acesta este motivul pentru care
mă alătur cu bucurie prietenilor de la Salvați
Copiii în această cauză”, declară Andrei
Leonte, ambasadorul campaniei
„Siguranța pe Internet”.
Programul Sigur.Info, finanţat de
Comisia Europeană, a fost dezvoltat
pe două coordonate principale: activităţi
de conştientizare şi o linie de consiliere
Internet Helpline. Website-ul www.sigur.
info reuneşte toate resursele disponibile.
Rezultate
Activităţi de conştientizare
Prin intermediul voluntarilor activi în cele
14 Centre de voluntariat Sigur.info au
fost implicaţi în proiect (prin informare,
dezbateri sau participare la târguri)
15.039 de copii, 808 de părinţi,
971 de profesori în cadrul sesiunilor

organizate în instituţii
de învăţământ şi spaţii
publice. Activităţile s-au
desfășurat în 40 de
judeţe prin intermediul
echipelor din Bucureşti,
Iaşi, Timişoara,
Constanţa, Craiova,
Râmnicu Vâlcea, Târgu
Neamţ, Braşov, Arad,
Galaţi, Ploieşti, Fetești,
Suceava.
În cadrul concursului
organizat cu ocazia Zilei
Siguranţei pe Internet
2014, au fost înscrise
500 de proiecte cu
participarea a 1.500
de elevi, iar evenimentul a fost marcat
printr-o conferinţă de
presă organizată la
Bucureşti cu participare
extinsă din partea
autorităților şi presei
(143 de apariţii).
Activităţile destinate
categoriilor aflate în
situaţie de risc au fost
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siguranță

Internet mai sigur pentru copii

Între 2013 și 2014, consilierii Sigur.info au primit 1.224 de apeluri
privind riscurile utilizării Internetului de către copii, cele mai frecvente
probleme semnalate fiind legate de siguranţa datelor personale (23% din
respondenți) și cyberbullying-ul/hărţuirea (12%).
continuate prin intermediul proiectului
E-sight, orientat spre elevii încadraţi
în şcolile speciale pentru nevăzători.
Proiectul va implica aproximativ 1000 de
copii cu vârste între 4-18 ani, precum şi
cadre didactice. În 2014 a avut loc trainingul celor 45 de voluntari care vor lucra
direct cu copiii pentru activităţi artistice şi
creative.

• Furtul datelor personale

peste 149.228 de vizitatori;

• Dependența de computer sau Internet

• Interesul ridicat manifestat de adolescenţi pentru turneul de promovare
Internet Helpline – 48 de localităţi
înscrise şi 4667 de persoane participând activ la concurs (susţinându-şi
localitatea), pe o perioada de două luni.

• Expunere la conținut neadecvat
• Contact cu persoane necunoscute
• Probleme pe rețelele de socializare

Cu ocazia Zilei Siguranţei pe Internet, a
fost lansat şi Ghidul şcolar pentru utilizarea în siguranţă a Internetului, destinat
cadrelor didactice. Ghidul, care a primit
avizul Ministerului Educaţiei Naţionale,
a fost distribuit în 4500 de exemplare
în toate judeţele României, ajungând în
1500 de şcoli la nivel naţional.

Pentru a continua demersul de popularizare a liniei de consiliere Internet
Helpline, în perioada aprilie-mai, echipa
Sigur.Info a călătorit în cinci oraşe (Craiova,
Bistrița, Piatra Neamț. Sibiu și Galați),
pentru dezbateri şi discuţii cu adolescenţii.
Oraşele au fost selectate în urma unui
concurs, iar la evenimente au participat
peste 1500 de elevi, au fost colectate
peste 600 de cazuri pentru Helpline, iar
evenimentele au fost reflectate prin 32 de
articole în presa locală și națională.

Linia de consiliere Internet Helpline

Impactul activităţilor a fost marcat prin:

Linia de consiliere Internet
Helpline este disponibilă tuturor persoanelor care consideră că siguranța lor
pe Internet este amenințată sau doresc
mai multe informații despre acest subiect.
Situațiile în care o persoană poate apela
linia de consiliere sunt:

• Site-ul www.sigur.info, care a avut

Activităţi de educare şi formare

• Informații generale despre siguranța online
• Cyberbullying/Hărțuire online

• Colectarea datelor pentru o cercetare
naţională privind utilizarea Internetului
de către copii, realizată pentru mediul
rural cât şi pentru mediul urban, pe un
eşantion reprezentativ.
• Participarea excelentă a Inspectorilor
Şcolari la sesiunile de training organizate
pentru prezentarea Ghidului Şcolar
destinat cadrelor didactice, fiind
prezenţi 47 de Inspectori din toate
judeţele României; prin intermediul lor,
ghidul va ajunge la 4500 de cadre didactice din judeţe.

parteneri pentru protecție online
Ministerul Educaţiei Naţionale,
Ministerul Societăţii Informaţionale,
Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, Autoritatea pentru Reglementare în Comunicaţii,
Poliţia Română, Microsoft, Vodafone,
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Cosmote, Orange, Kaspersky Lab,
BitDefender, UPC, ECDL Romania,
Euroaptitudini, Asociaţia Internet
Service Providerilor, Fundaţia Orange,
RDS-RCS, Petrom, Google

drepturile
copilului

nediscriminare

Campania Globală pentru Educație
Sub sloganul „Drepturi egale! Șanse
egale”, ediția 2014 a Campaniei Globale
pentru Educație (CGE) a abordat problematica accesului la o educație de
calitate pentru copiii cu dizabilități.
Tema propusă la nivel internațional pentru
ediția din acest an are o relevanță deosebită la nivel național, în condițiile în care
datele statistice și studii recente arată că,
în România, educația incluzivă reprezintă,
deocamdată, doar un deziderat.
Proiectul ”Trimiteţi-mi prietenul la
școală!” permite ca mesajele și informațiile
care susțin importanța accesului la o
educație de calitate, în România și în lume
să fie transmise la cât mai mulți elevi și
cadre didactice. În plus, acesta contribuie
la formarea copiilor din România ca viitori

cetățeni activi, informați și interesați de
problematica educației și dezvoltării globale.
Obiectivul general al proiectului, finanţat de
Comisia Europeană, este de a contribui la
mobilizarea unui sprijin public mai puternic
în Uniunea Europeană, pentru atingerea
Obiectivului 2 de Dezvoltare al Mileniului
(ODM 2) – educație primară universală.
Săptămâna Globală de
Acțiune
Pe durata Săptămânii Globale de Acțiune
(5–11 mai 2014) s-au derulat activităţi în
unități de învățământ din întreaga ţară, prin
care s-au atins următoarele obiective:
• Informarea elevilor cu privire la problematica dizabilității și cu privire la importanța
accesului la o educație de calitate pentru
copiii cu dizabilități. În acest sens, pachetul

16

de resurse pus la dispoziția unităților de
învățământ participante a inclus un plan
de lecție care să îi ajute pe participanți să
analizeze și înțeleagă sensul noțiunii de
”dizabilitate”, să exploreze legăturile dintre
sărăcie și dizabilitate, să discute despre
modul în care dizabilitatea afectează
educația și participarea școlară și să învețe
cum pot promova educația pentru copiii cu
dizabilități.
• Sensibilizarea copiilor și a părinților, astfel
încât aceștia să înțeleagă dificultățile cu care
se confruntă copiii cu dizabilități în accesarea
unei educații de calitate, dar și care sunt
factorii care pot contribui la facilitarea
acestui acces, inclusiv importanța sprijinului
și toleranței din partea celorlalți colegi.
• Promovarea unor exemple de bune

Săptămânii Globale de Acțiune (5-11 mai
2014), au participat: 805 de unități de
învățământ, 116.551 de elevi, 7.913
de cadre didactice, 11.135 de părinți
şi 1.386 de invitați. Peste 200 de factori
de decizie (printre care 14 membri ai
Parlamentului României, 3 președinți de
consilii județene, 6 prefecți și primari ai
municipiilor reședință de județ) au răspuns
invitaţiilor adresate de şcoli şi au luat parte la
activităţile acestei ediţii a Campaniei Globale
pentru Educaţie.

accesului la educație (numărul de copii care
abandonează școala) și pentru coordonarea
intervenției;

În cadrul proiectului ”Trimiteți-mi prietenul
la școală!”, au avut loc 11 sesiuni de
formare pentru cadrele didactice
interesate de problematica accesului universal la educație și dornice să sprijine dialogul
între copii și factorii de decizie. Sesiunile
de formare au fost organizate în județele
Dâmbovița, Vrancea, Buzău, Alba, Ilfov, Dolj,
Iași și Bacău, iar numărul de cadre didactice
beneficiare a fost de 352.

o Creșterea numărului de specialiști care vin
în sprijinul atât al elevilor cu dizabilități, cât și al
profesorilor care lucrează cu aceștia (consilieri
școlari, profesori de sprijin, logopezi, psihologi,
instructori);

Dreptul la participare
și opinie al copiilor Forumul Naţional al
Copiilor
Scopul celei de-a XIV-a ediții a Forumului
Naţional al Copiilor, “Dreptul la educaţie
pentru toţi copiii”, organizată în perioada 21
-24 iunie 2014, a fost de a identifica soluţii
pentru respectarea dreptului la educație
pentru toți copiii, îmbunătățirea accesului
copiilor cu dizabilități la o educație de calitate
şi stabilirea unui dialog real între copii și
factorii de decizie, astfel încât toţi copiii să se
bucure de şanse egale la protecţie şi educaţie.

• Stimularea dialogului dintre copii și factorii
de decizie. Astfel, școlile au fost încurajate
și sprijinite să invite factorii de decizie de la
nivel central și local la activitățile desfășurate,
astfel încât aceștia să afle care sunt solicitările
Campaniei și să discute cu elevii despre ce
pot face ei, sau autoritățile pe care le reprezintă pentru a susține accesul persoanelor cu
dizabilități la o educație de calitate.

100 de copii şi tineri (15 copii cu
dizabilităţi) din 13 judeţe ale ţării şi București,
cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, au
identificat soluţii pentru creşterea nivelului
de protecţie a copiilor în şcoală, familie şi
comunitate, precum şi pentru şanse egale la
educaţie pentru toţi copiii. Ei au analizat cele
mai frecvente probleme cu care se confruntă copiii cu dizabilităţi şi au propus soluții
viabile prin care pot fi depășite măcar o parte
din obstacolele în accesarea unei educații
de calitate. Atelierele de lucru “Accesul
universal la educaţie”, „Educaţia pentru copiii cu
dizabilităţi” şi „Dreptul la participare – dialogul
copiilor cu factorii de decizie” au fost moderate
de voluntari şi experţi ai Salvaţi Copiii.
Alături de Salvaţi Copiii în acest demers s-au
aflat Centrul European pentru Drepturile
Copiilor cu Dizabilităţi şi Consiliul Naţional al
Elevilor.

Rezultate

Dintre recomandările copiilor:

La activitățile desfășurate în perioada

o Evaluare periodică locală pentru identificarea problemelor care conduc la limitarea

Foto: Alexandra Băcescu-Davis

practici, a unor studii de caz primite de la
elevi și profesori din România, privind copii
cu dizabilități de la noi din țară, care, datorită
sprijinului primit de la profesori, colegi și
familie, beneficiază pe deplin de dreptul la o
educație de calitate.
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o Înfiinţarea Avocatului Copiilor, cu structuri
la nivel teritorial;
o Alocare suficientă de fonduri – cel puțin 6%
din PIB pentru educație;
o Crearea unei platforme online, cu resurse
educaționale adaptate pentru copiii cu
dizabilități;

o Adaptarea curriculum-ului pentru elevii cu
CES și armonizarea acestuia cu subiectele de
la evaluările naționale și bacalaureat;
o Accesibilizarea corespunzătoare a unităţilor
de învăţământ integratoare și a spațiilor
publice în general;
o Participarea elevilor la procesul de luare a
deciziilor care îi privesc - desemnarea la nivelul
fiecărui inspectorat școlar județean a unei
persoane care să faciliteze dialogul cu elevii
și să asigure funcționarea corespunzătoare a
consiliilor elevilor;
o Educaţia globală: lobby la nivel internațional
pentru continuarea eforturilor de asigurare a
Educației pentru Toți.
Participanții la Forumul Național al
Copiilor și-au prezentat recomandările
reprezentanților Senatului României, Camerei
Deputaților, Ministerului Educației Naționale,
Autorității Naționale pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție și Direcției
pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități.

parteneri pentru drepturi
CGE. Ministerul Educației Naționale, Centrul
Municipiului București pentru Resurse și
Asistență Educațională, Centrul European
pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități,
World Vision România, Roma Education
Fund România, Centrul Romilor pentru
Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”,
Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională „Step by Step”, Federaţia
Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, Asociaţia
OvidiuRo şi Federaţia Sindicatelor Libere din
Învăţământ. Trimiteţi-mi prietenul la
şcoală! - ActionAid UK (Marea Britanie),
Entreculturas (Spania), ActionAid Hellas
(Grecia) și ActionAid Nigeria; în România,
este implementat în parteneriat cu MEN.

participare

Și noi avem drepturi!

Dintre aspectele care-i nemulțumesc pe copiii europeni, cel mai des invocat este faptul că adulții nu au
încredere în copii, implicându-i foarte puțin în luarea
deciziilor, în special în domeniile de interes pentru ei.
Promovarea drepturilor
copilului în rândul copiilor și tinerilor
Programul „Şi noi avem drepturi” îşi
propune informarea copiilor în vederea
conştientizării drepturilor şi responsabilităţilor lor prin metoda peer to peer education
în acord cu Convenţia ONU cu privire la
Drepturile Copilului şi stimularea participării lor în programe şi acţiuni sociale.
Rezultate
Sesiuni de informare în şcoli. În
Bucureşti şi filiale, peste 20.000 de copii
din 225 de şcoli au participat la sesiunile de
informare pe tema drepturilor şi responsabilităţilor lor, organizate cu ajutorul a peste
408 voluntari, pregătiţi în prealabil în cadrul
unor cursuri de formare specifice.
Concursul Naţional „Drepturile
Copilului”. La concurs s-au înscris 40 de
echipe de la școlile din București și din ţară,
cu mici proiecte şi activităţi în comunitatea
din care fac parte, pe tema drepturilor şi
responsabilităţilor copiilor.
Întâlnirea Anuală a Copiilor reuneşte
copii din Bucureşti şi filiale, câştigători ai
concursului de proiecte cu tema drepturile
copilului, dar şi voluntari, copii din centrele
educaţionale, copii refugiaţi sau copii

victime ale exploatării prin muncă. În cadrul
atelierelor de lucru, moderate de voluntari,
cei 100 de copii au discutat pe tema drepturilor copiilor şi au venit cu recomandări
pentru problemele identificate.
Impact
• A crescut numărul părinților și cadrelor
didactice care au solicitat să participe la
sesiunile de informare cu tema drepturilor
copilului alături de copiii și elevii lor.
• În chestionarele aplicate la finalul
sesiunilor de informare, copiii apreciază
că informaţiile oferite le sunt foarte folositoare, aşa află ce drepturi şi responsabilităţi
au, unde se pot adresa dacă acestea le sunt
încălcate şi cum îşi pot ajuta prietenii care
sunt în asemenea situaţii.
Educație juridică pentru
adolescenți
Începând din 2013, Salvaţi Copiii, împreună
cu 5 parteneri din Belgia (2 parteneri, dintre
care unul reprezintă o reţea europeană
din domeniul justiţiei juvenile), Italia, Spania
şi Marea Britanie, derulează un proiect
transnațional prin care îşi propune să dezvolte instrumente pentru educaţia juridică
a copiilor şi tinerilor, conducând indirect la
prevenirea delincvenţei juvenile.
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Au fost elaborate materiale pentru
educaţia non-formală, care cuprind
informaţii despre drepturi şi legi, inclusiv
comparative la nivelul celor 5 ţări implicate
în proiect. În România au avut loc o sesiune
de formare a voluntarilor şi două sesiuni de
formare a specialiştilor (cadre didactice şi
personal din centrele de educare). Totodată,
s-a realizat testarea resurselor dezvoltate
în proiect – cadre didactice şi voluntari au
organizat sesiuni în şcoli şi tabere de vară.
Rezultate
• „Adolescenţii – Drepturi şi Legi.
Ghid pentru Facilitatori” (în română,
engleză, italiană, spaniolă şi neerlandeză);
• Un set de 3 manuale de educaţie
juridică, adaptat pentru copii şi adolescenţi:
„Adolescenţii – Drepturi şi Legi. Manual 1 –
Drepturile şi vârsta ta”, „Manual 2 – Dreptul
de a fi protejat împotriva violenţei”, „Manual
3 – Contactul cu legea”(în română, engleză,
italiană, spaniolă şi neerlandeză);
• 30 de facilitatori (tineri voluntari şi
specialişti) au fost formaţi, iar 103 cadre
didactice au fost implicate în testare;
• 3.011 adolescenţi din România au
participat la activităţi care au vizat creşterea
nivelului de conştientizare şi informare cu
privire la drepturile lor și la prevederile

drepturile
copilului

Foto: Alexandra Băcescu-Davis

treimi dintre elevii au aflat care sunt bazele
unei educaţii emoţionale sănătoase pentru
copii şi adolescenţi, iar peste jumătate dintre
elevi care sunt riscurile comportamentului
sexual în adolescenţă.

De asemenea, în cadrul proiectului se
va elabora un raport de cercetare și o
propunere de metodologie și un raport
privind mecanismele de implicare a copiilor
în stabilirea bugetului şcolii.

Prin intermediul metodelor non-formale,
voluntarii au coordonat sesiuni interactive
pentru elevii din școli și licee, privind viaţa
sexuală în rândul adolescenţilor și prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală şi
a consumului de droguri. În plus, au fost
derulate sesiuni informative pe temele
Sănătate emoţională, Nutriţie, Educaţie
sexuală şi Comportamente de risc (consum
substanţe). În prealabil, voluntarii au fost
pregătiţi în cadrul unor activităţi de formare.

Participare şi transparenţă pentru o mai bună
asigurare a drepturilor
copilului

În cadrul proiectului european EduGlocal,
30 de cadre didactice au fost formate în
vederea pilotării de activităţi cu 600 de elevi
în intervalul ianuarie – iunie 2015.

Proiectul nu doar oferă cadrul necesar
participării copiilor şi tinerilor la viaţa comunităţii şi a şcolii prin susţinerea proiectelor
dezvoltate de aceştia, ci va colecta aceste
exemple de participare într-o publicaţie
care va fi transmisă structurilor judeţene ale
consiliilor elevilor, precum şi inspectoratelor
şcolare. Asigurându-se astfel efectul de
multiplicare, deoarece aceste exemple pot
fi replicate de elevi din toată ţara, sau pot
fi utilizate ca sursă de inspiraţie, ghidând
iniţiative similare.

a) Creșterea capacității copiilor și tinerilor
de a-și exercita dreptul de a participa, în
manieră nediscriminatorie, în şcoală şi
comunitate la luarea deciziilor care îi privesc;

Rezultate

b) Creșterea capacității factorilor de decizie
de la nivel local și central de a înțelege și
susține, fără discriminare, dreptul la participare al copiilor și tinerilor;

legislative importante, precum și la instituțiile
abilitate sa intervină. Printre aceştia s-au
numărat şi copii de la cele două centre de
educare existente la nivel naţional.
Educaţie pentru sănătate

13.136 de elevi din 150 de şcoli şi licee din
Bucureşti şi filiale au fost informaţi în cadrul
sesiunilor coordonate de 219 voluntari.
Impact
Trei sferturi dintre beneficiarii activităţilor
educaţionale au aflat principalele reguli
pentru o nutriţie corectă; aproximativ două

Proiectul, finanțat prin granturile SEE 20092014, în cadrul Fondului ONG în România,
și-a propus să abordeze atât promovarea
dreptului la participare al copiilor, cât și
problema lipsei de vizibilitate a sumelor destinate copiilor în bugetele publice centrale şi
locale. Obiectivele proiectului sunt:

c) Îmbunătățirea transparenței cu privire la
modul în care autoritățile relevante alocă
și cheltuie resursele bugetare necesare
respectării drepturilor copilului;
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parteneri pentru drepturi
Educație juridică pentru adolescenți: Salvați
Copiii Spania, Universitatea Anglia Ruskin
(Marea Britanie), Asociaţia de Cooperare
Socială San Saturnino Onlus (Italia),
Colegiul Universitar Artesis Plantijn (Belgia),
Observatorul Internațional pentru Justiție
Juvenilă (Belgia). Proiectul se derulează cu
sprijinul financiar al Comisiei Europene. Și noi
avem drepturi. MEN, inspectorate școlare
judeţene, școli, Consiliul Național al Elevilor.

voluntari

implicare

Copiii și tinerii - parteneri
importanți
Salvați Copiii promovează participarea şi voluntariatul
în rândul copiilor şi tinerilor, prin oferirea de oportunităţi de implicare activă în viaţa comunităţii.

2.132 de voluntari au fost recrutaţi la nivel naţional în anul
2014.
Peste 3.200 de voluntari au fost
activi în proiectele şi evenimentele
Salvaţi Copiii în anul 2014 (1.400
Secretariatul General, 1.800 în cele
13 filiale), interacţionând cu peste
35,200 de copii, părinţi şi profesori și petrecând peste 73.600 de ore
de voluntariat.
În cadrul Secretariatului General,
voluntarii s-au implicat în promovarea drepturilor copilului – 75 de
voluntari, educaţie pentru sănătate
– 60 de voluntari, activități recreativeducaționale pentru copii din medii
defavorizate – 60 de voluntari,
fundraising – 150 de voluntari. În
evenimente, campanii, târguri, expoziţii, Campania 2%, târguri educaționale,
Săptămâna Să știi mai multe, să fii mai

73.600 de ore de voluntariat în
2014 prin implicarea celor 3200 de
voluntari Salvați Copiii.

bun!, ONG Fest, Forumul Naţional
al Copiilor, Mobile Kids, Maratonul
Internațional al Copiilor, Carnavalul
Copiilor, Întâlnirea Anuală a Copiilor,
Campania Împreună cu tine, Profi
salvează destine, Întâlnirea Anuală a
Voluntarilor au fost implicaţi 340 de
voluntari.
Impact
Prin prisma experienţei de peste 13
ani a Centrului Naţional de Voluntari,
Salvaţi Copiii a contribuit semnificativ
la mişcarea naţională de voluntariat,
participând la iniţiativa modificării Legii
Voluntariatului 195/2001, rezultatul
fiind noua Lege a Voluntariatului
78/2014, intrată în vigoare în septembrie 2014. Cele mai importante
modificări aduse legii anterioare sunt:
recunoaşterea voluntariatului ca
experienţă profesională, emiterea de

20

„

Rezultate

„

Obiectivul programului îl reprezintă
promovarea cetăţeniei active prin
încurajarea şi sprijinirea activităţilor
de voluntariat în rândul copiilor și
tinerilor.

certificate de voluntariat (certificat de
competențe) , obligativitatea încheierii
în formă scrisă a unui contract de
voluntariat între voluntar şi organizaţia
gazdă.
În plus, în calitate de membru al
Federației VOLUM, Salvați Copiii
face parte din Grupul Național
de Lucru pentru Legea
Voluntariatului destinat emiterii
documentelor oficiale prevăzute de
Lege.

parteneri pentru voluntariat
Federaţia VOLUM (Federaţia
Organizaţiilor care sprijină dezvoltarea
voluntariatului în România), ProVobis
(Centrul National de Resurse pentru
Voluntariat), Ministerul Tineretului și
Sportului, Consiliul Naţional al Elevilor

Cercetări
Studiul „Evaluarea
fenomenului copiii şi
tinerii străzii”
Prin compararea cu rezultatele unei cercetări similare derulate de Salvaţi Copiii în anul
2008, studiul a surprins evoluţia numărului
copiilor şi tinerilor străzii.
Rezultate
• Studiul estimează că 1.113 copii şi tineri
trăiesc temporar sau permanent în stradă,
în Bucureşti (intervalul de încredere este de
95%: între 991 şi 1235 de persoane), iar
dintre aceştia, 41% sunt copii. Din numărul
total estimat, 58,10% sunt persoane cu
vârsta între 0-35 de ani care trăiesc permanent în stradă.
• 87% dintre cei care locuiesc tot timpul în
stradă se află în această situaţie de mai bine
de un an, iar jumătate dintre aceştia afirmă
că sunt în această situaţie de peste 10 ani.
Dacă luăm în considerare vârsta respondenţilor putem afirma, cu un grad ridicat
de certitudine, că cei aflaţi permanent în
stradă, de peste 10 ani, sunt foştii copii ai
străzii din anii 90.
• Aproximativ 70 - 80% dintre cei aflaţi
temporar în stradă se află în această situaţie
cu acordul sau împreună cu familia, marea
majoritate fiind exploataţi în scop de
cerşetorie sau activităţi asociate.

Raportul „Sărăcia şi
excluziunea socială a
copiilor din Europa – o
abordare din perspectiva
drepturilor copilului”
Raportul este rezultatul unei analize
derulate în comun de către organizaţiile
membre Salvaţi Copiii din Danemarca,
Elveţia, Finlanda, Germania, Islanda, Italia,
Lituania, Regatul Ţărilor de Jos, Norvegia,
România, Spania şi Suedia. Studiul
analizează datele Eurostat referitoare
la copiii în risc de sărăcie şi excluziune
socială, precum şi datele privind îngrijirea
pe durata copilăriei timpurii şi părăsirea
timpurie a şcolii (date furnizate de EU
SILC 2013 şi EU-LFS 2013).
Raportul a fost lansat în România în
2014 şi este disponibil atât în limba
engleză, cât şi în română.
Rezultate
• În perioada 2008 – 2012, numărul
copiilor expuşi riscului de sărăcie sau
excluziune socială din Europa a crescut
cu aproape 1 milion, cu o creştere de
aproape jumătate de milion în doar un
an între 2011 - 2012.
• 27 de milioane de copii din Europa,
reprezentând 28% din populaţia totală

• 34% din total eşantion afirmă că dau o
parte din banii câştigaţi altcuiva, iar 13%
spun că sunt obligaţi să facă acest lucru.
• Marea majoritate a copiilor şi tinerilor
care locuiesc permanent în stradă afirmă
că au fost bătuţi pe stradă, de persoane
cunoscute sau necunoscute.
• Din total, 37% au spus că au fost bătuţi de
poliţie, 48% că au fost înjuraţi de poliţie, iar
7,7% că au apelat la ajutorul poliţiei.
• Studiul surprinde tendinţa copiilor şi
tinerilor străzii de a înlocui “aurolacul” cu
“etnobotanicele/legalele”: 22,3% declară
că sunt consumatori de „legale”, 20,6%
de alte droguri injectabile (altele decât
legalele), iar 17,4% spun că folosesc aurolac.
Aproximativ 30% dintre consumatorii de
droguri injectabile care trăiesc în stradă
(temporar sau permanent) spun că sunt
diagnosticaţi cu HIV şi alţi aproape 70%
sunt infectaţi cu diverse virusuri hepatice, în
special HC.
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cu vârsta sub 18 ani, sunt expuşi riscului
de sărăcie sau excluziune socială.
• În ţările nordice (Norvegia, Suedia,
Danemarca, Finlanda şi Islanda) şi în
Slovenia, Olanda, Germania, Elveţia şi
Cehia, între 12-19% dintre copii trăiesc
în risc de sărăcie sau excluziune socială.
În Grecia, Ungaria şi Letonia, procentul
ajunge la 35-41%, iar în România şi
Bulgaria reprezintă mai multe de jumătate din total (52%).
• În România şi Ungaria riscul de sărăcie
sau excluziune socială în rândul copiilor
este cu peste 10 puncte procentuale mai
mare decât în cazul populației adulte.
• Proporţia copiilor în risc de sărăcie sau
excluziune socială în ţările UE a crescut
de la 55,3% la 61%, în cazul celor ai
căror părinţi au un nivel mai redus de
educaţie, în timp ce creşterea a fost de
doar 0,5% în cazul copiilor cu părinţi cu
un nivel ridicat de educaţie.
• Unul dintre cele cinci obiective ale
strategiei Europa 2020 este să reducă
abandonul şcolar timpuriu la o pondere
mai mică de 10%. Însă, aproximativ 13%
dintre copiii din UE abandonează şcoala
după ciclul gimnazial, pondere care, în
cazul României, ajunge la 17,4% din elevi.

fundraising

implicare

Festivalul
Brazilor de Crăciun
Un copil fără şcoală reprezintă o dramă individuală. În
România, 99.066 de copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani
ar fi trebuit integraţi în învăţământul primar sau gimnazial.
Pe 5 decembrie 2014 a avut loc cea de-a
14-a ediție a Festivalului Brazilor
de Crăciun, eveniment caritabil organizat în beneficiul a mii de copii rămași
în afara sistemului de învățământ. Gala
prezentată de Andi Moisescu și Andreea
Raicu a ajutat la strângerea sumei de
280.000 de euro din biletele de
tombolă, sponsorizări şi licitaţia celor 24
de brazi creaţi special pentru acest eveniment de designerii care ne-au sprijinit și în
acest an.
Suma este cu 80% mai mare decât cea
obținută în urma ediției de anul trecut,
când s-a reușit strângerea unor fonduri
în valoare de 155.000 de euro.
Reamintim că toate sumele obținute
de pe urma evenimentului sunt destinate finanțării programelor noastre
educaționale (Educaţie Preşcolară,
Şcoală după Şcoală şi A Doua
Şansă), în vederea asigurării accesului la
educație a peste 2.000 de copii proveniți
din medii defavorizate.
Peste 250 de personalități din mediul de
afaceri, media, cultură și sport s-au reunit
în seara de gală a Festivalului Brazilor de
Crăciun, în incinta Stejarii Country Club.
Cel mai generos invitat al serii a fost Ion

Țiriac, care a licitat pentru cei mai mulți
brazi intrați în competiție, adesea cu sorți
de izbândă, ajungând la o sumă finală
donată de 35.000 de euro. În cuvintele
omului de afaceri, care a venit însoțit de
tenismena Simona Halep, „mă bucur
că m-am putut implica în Festival, pentru
că este o cauză frumoasă și știu că sumele
vor merge acolo unde este cel mai mult
nevoie. Mulțumesc, în acest sens, Salvați
Copiii pentru că de ani buni reușește să
pună pe picioare acest eveniment, oferind
companiilor și nu numai oportunitatea
de a sprjini cei mai vulnerabili membri ai
comunității, copiii căzuți victimă sărăciei
extreme.”
„Este o mare împlinire că, din 2001, de când
am lansat Festivalul Brazilor, în fiecare an
noi și noi oameni de bine se alătură cauzei
noastre, fie că este vorba de reprezentanți
din mediul de afaceri, diplomație, cultură sau
media. Fără ajutorul lor, acești copii nu ar
ști niciodată cum arată o sală de clasă, un
abecedar, un caiet dictando. Și nu vorbim aici
de cazuri izolate, ci de zeci de mii de micuți
pe care sărăcia extremă îi ține departe
de sistemul de învățământ”, a declarat
președintele executiv al organizației Salvați
Copiii, Gabriela Alexandrescu.
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Până acum, grație Festivalului Brazilor de
Crăciun, Salvați Copiii a reuşit strângerea
a circa 3 milioane de euro, utilizați pentru
asistarea a aproape 20.700 de beneficiari,
prin (re)integrarea școlară a copiilor nevoiți
să muncească și facilitarea accesului la
educație și prevenirea abandonului școlar în
rândul celor din comunitățile defavorizate.
Comitetul de organizare a celei
de-a 14-a ediții a Festivalului
Brazilor de Crăciun i-a avut în
componență pe Amalia Năstase
(Manager eventures), Andreea
Raicu, Andi Moisescu, Corina
Bârlădeanu (Manager 2Active
PR), Liviu Sfrija (Director General
Terrabisco), Tereza Munteanu
(Managing Partner Wunderman),
Ioana Iordache (General Manager,
Leo Burnett), Laura Coroianu
(Managing Partner Emagic) și
Gabriela Alexandrescu (Președinte
Executiv Salvați Copiii România).
Cei 24 de brăduți au fost creați de
următorii designeri: Doina Levintza,
Dizainăr (Alexandru Ghilduș,
Alexandru Ioniță, Adina Segal,
Alexe Popescu, Ana Bănică,
Anca Fetcu, Bogdan Florescu,

Dragoș Dogaru, Cătălin Popa,
Ioana Bănică, Ioana Grigorescu,
Maria Burachu, Mădălina Teler,
Mihai Stamati, Mihnea Ghilduș,
Radu Stănimir, Upside Down,
Viviana Basan), cu sprijinul
Holver & Overta - Furniture &
More, Lena Criveanu, Carmen
Ormenişan, Stephan Pelger,
în colaborare cu Piastrelle, Iris
Șerban, Bucharest Design Center
by Anca Fetcu, cu sprijinul Ekero
Concept, DuPont România, Led
4Light și Ad Production, Malvina
Cservenschi, în colaborare cu
Lemon Studio, Modulab și Matt
Design&Production, Ramona
Filip, Andreea Constantin, Rhea
Costa, Laura8, Anca Lungu &
Dragoș Epure, Andreea Bădală
(Murmur), Irina Neacșu, Irina
Pogonaru (Photoliu), Omid
Ghannadi & Revista Viva, Hamid
Nicola Katrib & Dent Estet,
Assamblage Școala de Bijuterie
Contemporană & David Sandu,
Arina Nițulescu, Alexandra
Ungurelu, Ioana Streza &
Alexandru Burlacu, cu sprijinul Bilga Prest Development,
Zenya Atelier, Maria Dermengiu

& Mădălina Mocanu Design,
Lorena Trică & Silvia Suotean,
Mărioara de la Țară, Wild Olive
African Artisans, Matius & Philips
România & Glas Expert, Mihai
Țopescu, Salvați Copiii & Ștefania
Mircea.
Mulțumiri speciale: 18Lounge,
2ActivePR, Aerodyn,
ALBERTINE’S for YVY bags,
Amalia Năstase Communications,
Anastasia Soare Beverly Hills,
Andreea Raicu, Andresco
Jewelry, Angela Ciobanu, Atelier
Zenya, Beauty District, Bianca
Georgescu, Bien Savvy, Braun
România Cathias Edeline,
Chambers’n Charm Boutique
Hotel, Corina Mardari, COTY
ROMANIA, Crepe Black Collar,

Cybex Gym, Davino, Dentestet,
Emagic, Eventures, Eximtur, Furla,
Gabriel Geller, Galt orologerie
elveţiană, GETT’s, Skeyndor,
Fudge, Gift Solutions, Global
Wellness System, Grovana, Hotel
Epoque, Hotel Iaki, Hotel PRIVO,
I regali di Francesca, Jai Dam,
Knitted Lullaby, Kultho, Laduree
Romania, LANA DUMITRU,
Laura8, M.A.C. Romania,
Malvensky, Mara Logistics, Mihaela
Glăvan, MIRUNA COJANU
Pictor, Nomasvello, Oriflame
România, Phillips România, Preda
Publishing, Purple Flowers &
Events, Sabon România, Snobbish
Breakfast, Sorla, Stephan Pelger,
thecraftLAB by Irina Neacşu, TNT
Brothers, TTS, Whirpool, Wild
Olive, Wunderman, Zarug.

responsabilitate socială
Partenerii ediţiei 2014: BCR, Catena,
Clifford Chance Badea, Enel România,
Five’s, IC Group, Kaufland, Reckit
Benckiser (Sponsori Platinum);
Alpha Property Development, Banca
Românească, Coca Cola, Luxoft,
Romanian Business Consult, Orange,
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Secom (Sponsori Gold); Apa Nova,
BASF, Carrefour, EDP Renewables,
Euronet Worldwide, Gopet Romania,
Maiocci, Maresi Foodbroker, Mercedes
Benz, Oscar Downstream, PayPoint,
Piastrelle, Sky XS Aircargo, UPC
(Sponsori Silver).

lobby
advocacy

legislație
Salvaţi Copiii susţine şi monitorizează respectarea
obligaţiilor legale ale autorităţilor şi specialiştilor care
acţionează pentru implementarea drepturilor copiilor.
În acest sens, Salvaţi Copiii a propus schimbări legislative şi, atunci când a fost cazul, s-a opus modificărilor
ce veneau în contradicţie cu interesele copiilor.
Demersuri în vederea
îmbunătăţirii cadrului
legislativ
Organizaţia Salvaţi Copiii a participat la
dezbateri și a întocmit și transmis puncte
de vedere cu privire la diverse proiecte
de acte normative:
• Proiectul de HG privind reglementarea prestării de către
copii de activităţi în domeniile
cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling – a fost transmis
un punct de vedere către MMFPSPV
– DPC;
• Strategia naţională privind
protecția copilului și planul aferent – au fost transmise puncte de
vedere către MMFPSPV – DPC;
• Proiectul de HG pentru aprobarea metodologiei privind
realizarea obligaţiilor ce revin
autorităţilor şi profesioniştilor
implicaţi în prevenirea şi intervenţia în situaţia copiilor părăsiţi
în unităţi sanitare - a fost transmis
un punct de vedere către MMFPSPV
– DPC;
• Proiectul de lege referitor la

Foto: Alexandra Băcescu-Davis

exercitarea profesiei de bonă - a
fost transmis un punct de vedere către
Subcomisia pentru Protecția Copilului
din cadrul Comisiei de Muncă de la
Camera Deputaților;
• Proiectul de lege privind
cooperarea pentru dezvoltare și
asistență umanitară – au fost transmise observații către FOND, în vederea
transmiterii ulterioare a unui punct de
vedere către MAE.
• Redactarea unui punct de vedere pe
marginea proiectului de lege referitor la copiii abandonati în unități
sanitare - Transmiterea unui punct de
vedere către ANPDCA.
• Formularea unor observatii pe
marginea proiectului referitor la
Standardele de calitate in serviciile de tip rezidential - Transmiterea
observațiilor către ANPDCA.
• Formularea unor observații pe marginea proiectului de modificare a
Legii adopțiilor.
Consultări. Mese rotunde.
Alte evenimente
Reprezentanţii organizaţiei au participat
la diverse consultări, grupuri de lucru și
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mese rotunde pe teme de interes, cum
ar fi:
• Participare în cadrul Grupului
European Save the Children privind Sărăcia Copiilor – contribuţie
la pregătirea lansării raportului „Child
Poverty and Social Exclusion in Europe –
A Matter of Children’s Rights”;
• Lansarea în România a Manifestului
pentru Drepturile Copilului
(Child’s Rights Manifesto), împreună
cu FONPC, World Vision România,
SOS Satele Copiilor România, SERA
România, Therre des Hommes România,
Centrul Român pentru Copii Dispăruţi
şi Exploataţi Sexual – FOCUS, UNICEF
România și EuroChild. Manifestul a
fost elaborat şi promovat de un grup
de acţiune format din 14 organizații
internaționale și europene, printre care
şi Salvați Copiii, în contextul alegerilor
pentru Parlamentul European, fiind
lansat la nivel european, precum şi în
diferite ţări membre UE. Manifestul prezintă propuneri concrete pentru a face
din drepturile copiilor în UE și în lume o
prioritate a activității viitorilor parlamentari europeni. În ţara noastră, Manifestul
pentru Drepturile Copilului a fost lansat

pe data de 19 mai 2014 şi a fost semnat
de 8 candidaţi români, actuali membri ai
Parlamentului European.
• Transmitere puncte de vedere referitoare la Raportul periodic privind
aplicarea Convenţiei cu privire la
drepturilor copilului în Romania
(MMPSFPV).
• Răspuns la solicitarea de a participa
cu exemple de bune practici în
domeniul drepturilor copilului,
în contextul elaborării unei broşuri de
către Consiliul Europei – 10 exemple
de bune practici au fost transmise
către ANPDCA, urmând a fi transmise
Consiliului Europei.
• Întâlnire preliminară în vederea
încheierii unui protocol, privind, între
altele, supravegherea calităţii sistemului
de îngrijire a copiilor din centrele de
plasament și specializarea unuia dintre
adjuncții Avocatului Poporului
pe problematica drepturilor
copilului;
• Întâlnire, pe data de 01 aprilie 2014,
între specialiştii Salvaţi Copiii şi o delegaţie organizată de Tribunalul
Municipiului București formată
din magistraţi români, francezi, italieni,
spanioli şi sloveni, în cadrul căreia au
fost prezentate direcţiile de acţiune
ale organizaţiei, precum şi punctele de
vedere referitoare la fenomenul delincvenţei juvenile.
• La începutul lunii septembrie, la
solicitarea Consiliului Superior
al Magistraturii, a fost completat
și transmis un chestionar referitor la
accesul la justiţie pentru grupurile vulnerabile, conform experienței Organizației
Salvați Copiii.

reprezentanţi ai autorităţilor, mediului
academic, specialiști şi societatea civilă.
Scopul evenimentului a fost acela de
a analiza situaţia dreptului la sănătate
al copilului, precum şi de a identifica
soluţii şi direcţii prioritare pentru îmbunătăţirea accesului la servicii medicale,
educaţionale şi de protecţie socială
pentru mamă şi copil.
• Salvați Copiii a obținut din partea
Ministerului Sănătății înființarea unui
Compartiment pentru sănătatea femeii și copilului care are ca
obiectiv general Implementarea deplină
și în manieră integrată a politicilor pentru

sănătatea femeii şi copilului, elaborarea,
aprobarea şi implementarea unui sistem
unitar de monitorizare, evaluare şi
ajustare a măsurilor care să răspundă
priorităţilor majore de sănătate a viitorilor
părinţi, a femeilor gravide, a mamelor şi
copiilor. În cadrul acestui compartiment,
Salvați Copiii a organizat, împreună cu
Ministerul Sănătății un grup de lucru
constituit din experți in administraţia
centrală și locală, organizații neguvernamentale și structuri profesionale
specifice domeniului sănătăţii femeii şi a
copilului.

Premii acordate Organizației
Salvați Copiii
La Gala Societății Civile, ediția
2014, Salvați Copiii a obținut următoarele premii:
- Marele Premiu al Galei cu proiectul “Fiecare Copil Contează” și Premiul
I la secțiunea Sănătate cu același
proiect;
- Premiul I la secțiunea Buget
- / Eficiență + și Premiul II la

secțiunea Apararea drepturilor
individuale/ colective cu proiectul
Imbunătățirea cadrului legislativ privind
drepturile copilului prin modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului
PR Award - Silver Award pentru
campania Bun venit pe lume, la categoria
Organizații neguvernamentale.

Fundraising și comunicare
Planul intern de strângere de fonduri de
la persoane fizice și mediul de business
s-a realizat în procent de 130%.

înregistrat o creștere a numărului de
like-uri cu 52% comparativ cu 2013
(657.000 față de 400.000 like-uri).

Am încheiat parteneriate noi cu H&M,
Velux, Fildas, Auchan, DHL, Muller și l-am
extins pe cel cu Kaufland.

În 2014, site-ul a înregistrat o creștere a
numărului de vizite/vizualizări/vizitatori
unici vs 2013 astfel: vizitele au crescut cu
33,74%, vizualizările cu 11,73% și vizitatorii unici cu 42%.

Pagina de Facebook a Salvați Copiii a

• După înființarea, în subordinea
instituției Avocatului Poporului, a
Mecanismului Naţional de prevenire a torturii, reprezentanții Salvați
Copiii Romania au participat la mai
multe dezbateri și consultări organizate
pe această temă de Avocatul Poporului
sau societatea civilă.
• Salvaţi Copiii a fost partener principal
al Comisiei pentru Drepturile Omului,
Culte şi Minorităţi şi al Comisiei pentru
Sănătate Publică din cadrul Senatului în
organizarea Conferinţei naţionale
pluri-disciplinare „Sănătatea copilului – Un drept garantat?” (09
decembrie 2014) la care au participat
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implicare

Școala Mobilă într-o comunitate rurală,
program al filialei Salvați Copiii din Iași.
Foto: Salvați Copiii

Filiale
Salvați Copiii România are filiale în 12
judeţe şi în Bucureşti, acestea îndeplinind rolul de catalizator al resurselor
şi serviciilor sociale disponibile la nivel
local, prin implicarea membrilor și
mobilizarea voluntarilor.

ARGEȘ
Copiii incluși în proiectul Creștem
împreună au beneficiat de suport
educațional, consiliere socială, psihologică
și activități recreative. Voluntarii Salvați
Copiii au fost alături de ei, contribuind la
depășirea de către copii a perioadei dificile
în care aceștia sunt lipsiți de afecțiunea și
grija părinților. Legătura cu părinții a fost
menținută constant, înregistrându-se
vizibile progrese în comunicarea cu aceștia.
Totodată, au fost organizate întâlniri periodice cu reprezentanți ai autorităților locale
cu competențe în domeniu, respectiv
cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor,
pentru o cât mai bună instrumentare a
cazurilor.
BRAȘOV
Programele privind educația
pentru sănătate și promovarea
drepturilor copiilor, ajunse deja tradiție
în filiala Brașov, au fost derulate în paralel
cu activități educaționale, la care s-a adăugat
oferirea de servicii sociale, pentru copii din
medii defavorizate, cu accent pe reintegrarea școlară a celor care nu au fost niciodată
la școală sau care au abandonat școala,
respectiv prevenirea abandonului şcolar.
Familiile copiilor au primit suport material,

constând în alimente și igienico-sanitare.
Evoluția copiilor a fost monitorizată cu
atenție de-a lungul întregului an școlar.
BUCUREȘTI
Filiala București a continuat activitatea de
promovare a drepturilor copiilor în rândul
celor mai mici, de vârstă preșcolară, cu
implicarea părinților și a cadrelor didactice.
Prin activități educativ-creative, potrivite
vârstei, copiii au învățat despre dreptul
la nediscriminare, egalitate de șanse si
participare.

abuz, exploatare sau trafic de
persoane. La baza activității noastre
au stat promovarea drepturilor copiilor,
participarea acestora în activități și implicarea voluntarilor. În programele Salvați Copiii
au fost implicați în anul 2014 – intervenție
directă sau sesiuni de informare - peste
7000 de copii, 200 de cadre didactice și
specialiști, 500 de părinți și 60 de voluntari.
CONSTANȚA

CARAȘ-SEVERIN

Au fost continuate activitățile de suport
educațional și social pentru copiii din
comunități defavorizate, prin cele trei
componente ale proiectului C.E.I. Școală după Școală, A Doua Șansă
și Grădinița Estivală, constatându-se
un interes crescut față de educație și o mai
mare implicare atât din partea copiilor
incluși în proiect, cât și a părinților lor. Au
fost organizate cursuri de specializare pentru cadrele didactice implicate în derularea
programului A Doua Șansă.

Activitățile derulate în 2014 au vizat cele
trei priorități ale organizației: reducerea
mortalității infantile, acesul la
educație de calitate pentru copiii
din comunitățile vulnerabile și
protecția copiilor împotriva oricăror forme de violență, neglijare,

Alte proiecte susținute cu succes de filiala
Constanța: Protecția copiilor cu părinții
plecați la muncă în străinătate – Creștem
împreună, Promovarea drepturilor
copilului în rândul copiilor și tinerilor,
Educație pentru sănătate și Promovarea
voluntariatului.

Festivalul Ciupercuța a ajuns la cea
de-a XV-a ediție, fiind un eveniment
așteptat de copii și apreciat de școli și
părinți, în timp ce alte proiecte educaționale
au fost inițiate – Aceștia suntem noi: Boom
team!, având ca scop valorizarea și recuperarea școlară și socială a copiilor din medii
defavorizate.
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DOLJ
Proiectele naționale precum Drepturile
copilului, Fiecare Copil Contează,
Educație pentru sănătate, Sigur.
info au avut impact și la nivelul județului
Dolj, numărul beneficiarilor/copiilor
implicați fiind în creștere față de anii
anteriori. Rezultatele se datorează în
mare parte implicării, devotamentului și
seriozității voluntarilor filialei, ale căror
merite au fost recunoscute și prin două
nominalizări la Gala voluntariatului, organizată de Federația Volum și prin acordarea
premiului “Voluntarul anului în domeniul
social” în cadrul galei „Esti tare, Voluntare!”,
organizată de de DJTS DOLJ și Centrul de
tineret Craiova.
HUNEDOARA
Centrul de Zi din Petrila destinat
copiilor aflaţi în dificultate a oferit servicii
pentru 100 de copii şi 50 de familii. Aici
copiii își îmbunătățesc situația școlară, își
formează abilități și deprinderi pentru o
viață independentă, beneficiază de suport
psihologic, asistență socială, primesc o masă
caldă și se bucură de prietenia celorlalți
copii. „Tabăra de vară” a ajuns la cea
de-a XIII-a ediție. Începe în fiecare an la 1
iulie și se termină la 30 august. Aici copiii
își cunosc drepturile mai bine, le dezbat și
se pregătesc a fi viitori voluntari, se implică
în activități educative-recreative, iar nivelul
integrării sociale este urmărit îndeaproape
de către personal. În cele 13 ediții ale
taberei, un număr de 1400 de elevi și 300
de voluntari s-au bucurat și s-au implicat în
frumoasele activități.
IAȘI
În cadrul Centrului de Consiliere
pentru Părinţi Iaşi, 900 de copii
au beneficiat de servicii de consiliere și
psihoterapie, iar 611 au fost incluși în
programe de dezvoltare a abilităților de
viață, în timp ce 1949 de părinți au beneficiat de programe de educaţie parentală
pozitivă. Au fost implementate următoarele proiecte: Schimbări mici, diferențe
MARI! - co-finanțat printr-un grant din
partea Elveției prin intermediul contribuției
elvețiene pentru Uniunea Europeană
extinsă; Comunitate – Copil – Familie şi
Vocea ONG pentru comunitate! finanţate
prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul
Fondului ONG în România. S-au derulat
programe de formare la care au participat
68 de consilieri şcolari, 65 de cadre didactice şi 23 profesionişti din ONG-uri. Aceştia
au dobândit competenţe în implementarea

programelor ce vizează îmbunătăţirea
abilităților părinţilor de a utiliza disciplina
pozitivă în educarea copiilor.
Proiectul Școala Mobilă a fost extins în
10 comunităţi rurale izolate din judeţele Iaşi
şi Vaslui şi în 6 comunităţi rurale interetnice
din judeţul Iaşi;
- În cadrul proiectului Şcoala Mobilă
Interetnică am organizat prima competiţie
sportivă interetnică din judeţ (un maraton
al copiilor și un campionat de fotbal), promovând incluziunea şi dialogul interetnic.
- Peste 1.000 de copii din Iași și Vaslui au
participat la activităţi educaţionale cu Școala
Mobilă.
Programul de certificare ”Școala copiilor sănătoși”- copiii din 11 instituții de
învățământ din județul Iași au demonstrat
că alegerile sănătoase în alimentație și stilul
de viață sunt demne de urmat. Programul
este parte a proiectului „Alimentează-te cu
sănătate”, ce are drept scop promovarea
alimentației sănătoase, pentru prevenirea
obezității și a bolilor cronice în rândul copiilor și este implementat cu sprijinul financiar
al Grupului de firme PANIFCOM Iași.
Proiectul Și noi avem drepturi!
Alegeri sănătoase- educație pentru
sănătate: informare și conștientizare
privind drepturile copilului prin: sesiuni
de informare în instituţii de învăţământ
susținute prin metode de educație nonformală; workshop-uri cu tineri, părinţi și cadre
didactice; campanii stradale; spectacole/
concursuri; marșuri stradale-acțiuni de solidaritate; participare târguri ONG; apariţii
media; campanii de strângere de fonduri.
Ziua Siguranței pe Internet, 11
februarie 2014: eveniment public «Cultură
tradiţională vs. Cultură electronică», adresat
adolescenților, ce a avut loc la Librarium
Palas Mall Iași. Discuții despre: - relația între
“obiectiv”și “subiectiv”, între tehnologie și
procesul de lectură, de informare/ - măsură
şi selecţie, atunci când vine vorba de informare- fie că are loc de pe suport fizic fie
de pe suport electronic.
MUREȘ
În anul 2014 activitățile din cadrul filialei au
avut ca scop prevenirea încălcării drepturilor copiilor, astfel că, peste 350 de copii
și 289 de părinți au beneficiat de servicii
educaționale și de consiliere psihologică
în centrele filialei. Cu ajutorul celor 80
de voluntari din proiectele: „Drepturile
copilului”, „Alegeri sănătoase”, „Educație

27

pentru sănătate” au fost informați peste
2500 de elevi iar peste 600 de copii au fost
implicați în diferite campanii organizate în
colaborare cu partenerii.
71 de copii au beneficiat de serviciile
Centrului Creștem împreună din
cadrul Școlii Gimnaziale ”Zaharia Boiu”,
Sighișoara. Lipsiți de prezența părinților, plecaţi la muncă în străinătate, însă înconjurați
de personalul centrului și de voluntari,
copiii și-au petrecut după-amiezile împreună învățând, jucându-se, participând la
consiliere individuală și de grup, organizând
excursii și comunicând cu părinții plecați.
NEAMȚ
Filiala Neamț derulează, începând din anul
2012, programul Creştem împreună
destinat susţinerii copiilor rămaşi singuri
acasă ca urmare a plecării părinţilor
la muncă în străinătate. Programul se
adresează deopotrivă copiilor şi părinţilor/
persoanelor în grija cărora au rămas aceştia
pentru a-i ajuta să depăşească perioada de
criză cu care se confruntă. Copiii beneficiază de suport şcolar, consiliere psihologică,
activităţi de socializare şi de petrecere
a timpului liber şi sprijin în comunicarea
cu părinţii aflaţi la muncă în străinătate.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 84
copii cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, cu
unul sau ambii părinți plecați la muncă în
străinătate.
Programul „Alegeri Sănătoase” și-a
propus să sprijine dezvoltarea unei culturi
școlare în care sănătatea copilului, fizică și
emoțională, să devină o valoare transpusă
în conținuturi, competențe și activități specifice, destinate copiilor din toate ciclurile
de școlaritate, implementate de voluntari
peer-educatori, de cadre didactice, de
asistente medicale și medici școlari.
Prin intermediul acţiunilor educaţionale
proiectul îşi propune deopotrivă să contribuie la creşterea gradului de conştientizare
şi informare a copiilor şi a adulţilor cu
privire la drepturile copiilor la sănătate,
educaţie, protecţie, precum şi la nevoia
schimbării de atitudini şi mentalităţi ale
adulţilor cu privire la copil şi drepturile sale.
SUCEAVA
Proiectul “Fiecare Copil Contează”
a continuat prin campaniile de informare
și educare în rândul femeilor tinere,
gravidelor și mamelor cu copii până în
cinci ani, prin sesiunile de informare în
rândul adolescentelor pentru prevenirea
gravidității timpurii și prin facilitarea
accesului la serviciile medicale. În urma

activităților derulate, a crescut semnificativ,
aproximativ 50%, numărul mamelor care
se prezintă cu copiii la doctor.
În cadrul proiectului “Creștem împreună” au fost asistați 117 copii care au
beneficiat de ajutor la realizarea temelor,
activități de socializare și petrecere a
timpului liber, consiliere și suport pentru
depășirea perioadei de separare de părinți.
În același timp, au continuat activitățile
de promovare a drepturilor copilului și a
unui stil de viață sănătos, de conștientizare
a avantajelor și riscurilor utilizării noilor
tehnologii online, precum și serviciile de
parenting pentru părinți, respectiv de formare a specialiștilor din domeniile sănătate
mintală, educație și protecție socială.
TIMIȘ
Specialiștii Filialei Timișoara au oferit servicii
de consiliere și parenting prin Centrul
de Consiliere pentru Părinți,
educație școlară și protecție pentru copiii
rămași singuri acasă prin Centrul Creștem
Împreună, educație școlară prin CEICentre Educaționale Integrate.
Pe lângă aceste programe naționale, la
Timișoara au fost implementate mai multe
proiecte locale, dintre care amintim proiectul „Un Bun Început”, implementat
în parteneriat cu Fundația de Abilitare
Speranța din Timișoara, având ca scop
prevenirea și reducerea riscului de excluziune socială și educațională pentru copiii
cu dizabilități și pentru familiile acestora,
prin crearea unui serviciu complex de
intervenție timpurie. Proiectul se adresează
unui număr de 150 de copii și 200 de
părinți.
Proiectul „Implicarea Părinților
Dezavan-tajati în Achiziționarea
de Abilități Parentale”, finanțat prin
Programul Grundtvig 2013, având ca scop
promovarea unor strategii de parenting
pentru părinți din 6 țări (România, Italia,
Germania, Turcia, Polonia și Grecia).
Proiectul „Prieteni de suflet” a continuat
și în acest an, adresându-se unui număr de
23 de copii și tineri cu Sindrom Down care
au participat la activități recreative și de
socializare organizate cu sprijinul a 25 de
voluntari.
VASLUI
Componenta proiectului Educație
pentru sănătate are ca scop: promovarea sănătăţii, prevenirea şi combaterea
consumului de droguri; educaţie sexuală.
Activităţile s-au desfăşurat pentru 743 elevi

(beneficiari), în aproximativ 20 de școli din
judeţul Vaslui, cu 30 de voluntari.
Campania Globală pentru Educaţie
are ca obiectiv promovarea unui mediu de
viaţă sănătos pentru toţi copiii şi a implicat
un număr de 4 voluntari adulţi, cu beneficiari 420 de elevi din clasele a IX-a şi a
X-a de la Liceul tehnologic “Nicolae Iorga”
Negreşti, 150 de părinţi şi 30 de cadre
didactice.
Proiectul Fiecare Copil Contează se
derulează în județul Vaslui, respectiv în trei
comunități (Fâstâci, Cozmești, Dumești și
Băcești) din aprilie 2011 până în prezent.
Beneficiarii acestui proiect au fost: 600
copii cu vârste cuprinse între 0-5 ani, 30
de femei însărcinate, 50 de mame tinere,
480 de elevi care au participat la sesiuni de
educație pentru sănătate și 400 de părinți
care au participat sesiuni de informare
privind igiena și creșterea copilului în primii
5 ani de viață.

sponsori/parteneri filiale
Brașov
Parteneri: ISJ Brașov, Casa Corpului
Didactic Brașov, Școala Gimnazială „Apaczai
Csere Janos” Apața, primăriile din Codlea,
Hălchiu, Hărman, Prejmer, Râșnov, Sînpetru,
Ghimbav, Bod, Teliu, Râșnov și Cristian,
școli gimnaziale, Asociația Sportivă „Olimpia
Sînpetru”, Consiliul Județean Brașov, Estico,
Federația Română de Rugby, Școala Foto
O’Neills, Policlinica Sportivă.
Sponsori: Esprit Group, Raiffeisen
Bank, 123 Travel, Gloria Hotels, Mr. Peter
Company, Elmas Brașov, Modarom Brașov,
Dr. Consultants Brașov.
Caraș-Severin
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean
Caraș-Severin, Casa Corpului Didactic,
Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Consiliul
Județean Caraș-Severin, Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Caraș-Severin, Direcția de Sănătate Publică
Caraș-Severin, Direcția Judeţeană de Tineret
și Sport Caraș-Severin, școlile şi liceele din
municipiu şi judeţ, Club Rotary Reşiţa şi
Caransebeş, Organizaţia PNL Caransebeş,
Primăria Caransebeș.
Parteneri media: Banat TV,Vest TV, Radio
Reșița, Jurnal de Caraș- Severin.
Constanța
Parteneri: Primăria Municipiului Mangalia,
DGASPC Constanța, ISJ Constanța, grădințe,
școli și licee din Mangalia și Constanța.
Sponsori: Selgros Cash & Carry.
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Dolj
Parteneri: DGASPC Dolj, ISJ DOLJ, școli,
grădinițe și licee din Craiova și județul Dolj
(CN Carol I, CN Frații Buzești, LT Henri
Coandă, școlile gimnaziale Nicolae Bălcescu,
Decebal, Tuglui, Sf. Dumitru, L T T Auto,
CN St. Velovan, grădinițele Voiniceii, Tudor
Vladimirescu, Poliția Municipiului Craiova, IPJ
DOLJ, ANITP, Casa Studenților din Craiova,
Teatrul Național Marin Sorescu.
Sponsori: Selgros Cash & Carry, AgroServ
Company SRL- Dranic, BI Market SRLSegarcea, Loca Lems SRL.Craiova.
Hunedoara
Parteneri: colegiile naționale Mihai
Eminescu, Constantin Brâncuși, Carmen
Sylva, Hermes și Dimitrie Leonida Petroșani,
Colegiul Național Mihai Eminescu- structura
Școala Generală Avram Stanca Petroșani,
Colegiul Tehnic Dragomir Hurmuzescu
Deva, Grădinița PN nr 2, Grădinița PN nr.6,
Grădinița PN nr.7, Grădinița Liceului de artă
și muzică Deva, școlile gimnazială nr. 1, 5, 6,
7, I.D.Sîrbu Petrila, I. G. Duca, Liceul de artă
și muzică Deva, Liceul Teoretic Sabin Drăgoi
Deva, Grădinița PP și PN nr 1, Grădinița
PN nr 3 Petroșani, Grădinița PN nr 1,
Grădinița PN nr 2 Petrila, Biserica ortodoxa
“Sfânta Treime” Petrila, Grădinița nr.1 PN
Lumea Copiilor Lupeni, Liceul Teoretic
Lupeni, D.G.A.S.P.C. Hunedoara, ITM Deva,
S.P.L.A.S Petrila, Inspectoratul Școlar Județean
Hunedoara, Inspectoratul Județean de Poliție
Hunedoara, Poliția orașului Petrila.
Sponsori: Henkel România, S.C. Zona
D S.R.L.Petroșani, S.C. Artima S.R.L. Deva,
Simeria, Real Hypermarket S.R.L. Deva, S.C.
Metro Cash&Carry România S.R.L. Deva,
Caritas Alba Iulia Pl Petroșani, Primăria Petrila,
Insemex Petroșani, S.C. Iulica Trans S.R.L.
Petrila, S.C.Nova S.A. Lupeni, S.C. Expans
Prest Serv S.R.L. Petrila.
Iași
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean
Iaşi, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Iaşi, Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău,
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Neamţ, Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Suceava,
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Vaslui, Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani,
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Iaşi, Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului
Botoșani, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vaslui, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Neamț, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău,
Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Suceava, Direcția

de Asistență Comunitară Iași, Spitalul de
urgență Piatra Neamț, Primăria Comunei
Dragomireşti, judeţ Neamţ, grădinițe, școli și
licee/colegii din județele Iași, Bacău, Neamț,
Vaslui, Botoșani, Asociaţia Familia Nostra
Iaşi, Asociaţia Cluburilor Alcoolicilor în
Recuperare Iaşi, Fundaţia Serviciilor Sociale
Bethany Iaşi, Asociaţia Pentru Dezvoltarea
Proiectelor Sociale Iaşi, Fundaţia Iosif Iaşi,
Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iaşi, Caritas
Iași, Fundația COTE Iași, Fundaţia Hecuba Iaşi,
Asociaţia Culturală Moldavia Iaşi, Asociaţia
de Dezvoltare Rurală Cepleniţa, Asociaţia
„ADSIS TINERI” Iaşi, Asociaţia CISPA
Vaslui, Fundaţia World Vision România
Birou Zonal Iaşi şi Vaslui, Organizaţia Salvaţi
Copiii Vaslui, Centrul Comunitar de Resurse
Puşcaşi Vaslui, Fundaţia O Nouă Viaţă Siret,
Organizaţia Salvaţi Copiii Neamţ, Organizaţia
Salvaţi Copiii Suceava, Fundaţia Orizonturi
Câmpulung Moldovenesc, Asociaţia Blijdorp
România Suceava, Asociaţia de Tineret
Onestin Oneşti, Asociaţia Sprijin Pentru
Părinţi Bacău, SOS Satele Copiilor România,
Hemeiuș, Bacău, Fundația Star of Hope,
Asociația ”Centrul pentru Integrare Socială
și Politici Antidiscriminatorii” Vaslui, Asociația
”Bună ziua Copii din România”, Vaslui,
Bârlad, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău,
Asociația Betania Bacău, Complex Comercial
Iulis Mall Iași, Complex Comercial Palas Mall
Iași, Carrefour Felicia, Decathlon Iași, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Iași, Fundația Alături de Voi, Agenția
Națională împotriva Traficului de Persoane –
Centrul Regional Iași, Ateneul Tătărași, Clubul
Rotaract Iași, Casa de Cultură a Studenților,
Grupul de Firme Panifcom
Sponsori: Club Rotary, Protos Consult SRL,
Billa, Germino, In tempo, Messina Trading,
Tymbark.
Mureș
Parteneri: Consiliul Județean Mureș,
DGASPC Mureș, Inspectoratul Școlar
Județean Mureș, IEESR Mureș, Inspectoratul
de Poliție al Județului Mureș, ANITP Mureș,
Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Mureș, Universitatea Dimitrie
Cantemir, „Centrul de consiliere și Orientare
Vocațională” Tg-Mureș, Asociația Literară
Creneluri Sighișorene, Grădinița cu P.P.
„Arlechino”, Grădinița cu P.P. Nr. 16, Grădinița
cu P.P. nr. 12, Școala Gimnazială „Liviu
Rebreanu” Tg-Mureș, Școala Gimnazială
„Bernady Gyorgy” Tg-Mureș, Școala
Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Tg-Mureș,
Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”
Tg-Mureș, Gimnaziul „Dacia” Tg-Mureș,
Gimanaziul „Friedrich Schiller” Tg-Mureș,
Gimnaziul „Zaharia Boiu” Sighișoara, Școala
Gimnazială nr. 7 Tg-Mureș, Școala Gimnazială
„Emil Drăgan” Ungheni, Școala Generală
I-VIII Sîncraiu de Mureș, Școala Gimnazială
Ibănești, Școala Gimnazială Săulia, Școala
Gimnazială „Nicolae Iorga” Cluj-Napoca,

Școala „Alexandru Vaida Voevod” ClujNapoca, SAM Reghin nr.3, Colegiul Național
„Alexandru Papiu Ilarian” Tg-Mureș, Colegiul
Economic „Transilvania” Tg-Mureș, Liceul
de Artă Tg-Mureș, Liceul Teoretic Band,
Asociația Culturală Actus Dramatikus,
Asociația Creative Hands, Promenada Mall
Tg-Mureș, Antena 1 Tg-Mureș, Stii TV,
TVR Tg-Mureș, TTM, Radio SON, Kiss FM,
Rock FM, Magic FM, Radio Tg-Mureș, ETV,
DAReghin TV.
Sponsori: Selgros Cash & Carry, SC
PKD Grup SRL, Grand Hotel Tg-Mureș,
Aeroportul Transilvania Tg-Mureș, Adimog
SRL, Euro Office, S.N.G.N Romgaz S.A
Mediaș, Herlitz Romania, Contabil Expert
Activ, BT Asset Management SA Cluj
Napoca, Aegon Cluj-Napoca, TBS Aviation
SRL, Cesiro SA Sighișoara, Renotarr SRL,
Pastel Graph Serv SRL, Șamșudean Rodica.
Neamț
Parteneri: DGASPC Neamț, Direcția de
Sănătate Publică Neamț, Inspectoratul Școlar
Județean Neamț, Inspectoratul de Poliție al
Jud. Neamț, Centrul de Prevenire, Evaluare
și Consiliere Antidrog Neamț, Asociația
Salvați Copiii Iași, Școala Sanitară Postliceală
Piatra Neamț, școlile nr.1, 2, 3, 5, 8, 11 Piatra
Neamț, Colegiul Național Calistrat Hogaș,
Colegiul Național Gheorghe Asachi, Colegiul
Național de Informatică, Liceul cu Program
Sportiv, Colegiul Național Petru Rareș,
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, Colegiul
Tehnic de Transporturi, Liceul Tehnologic
Economic Administrativ, Școala Elena Cuza
Piatra Neamț, Școala Daniela Cuciuc Piatra
Neamț, școlile gimnaziale din com. Gâdinți,
Ion Creangă, Tașca, Bicazu Ardelean.
Sponsori: Rocom Central Piatra Neamț,
-Apa Serv Piatra Neamț, RIV Construct SRL,
ELMACONF SRL.
Suceava
Parteneri: Shopping City Suceava, Farmacia
Oana Maria, Inspectoratul Școlar Județean
Suceava și Botoșani, Inspectoratul Județean
de Poliție Suceava, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului
Suceava și Botoșani, Centrul Județean de
Resurse și Asistență Educațională Suceava,
Primăria Suceava, Primăria Rădăuți, Agenția
Națională împotriva Traficului de Persoane
– Centrul Suceava, Centrul de prevenire,
Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava,
Direcțiile de sănătate Publică Suceava și
Botoșani, Asociația Medicilor de Familie/
Cabinete Individuale Medici Familie/Medici
Psihiatri, liceele din Suceava, Rădăuți, Fălticeni,
Câmpulung Moldovenesc, Solca, Botoșani,
Liteni, Bucecea, școlile gimnaziale din Suceava,
Rădăuți, Fălticeni, Mitocu Dragomirnei, Liteni,
Volovăț, Vicovu de Sus, Ciocănești, Cârlibaba,
Adâncata, Ciprian Porumbescu, Șcheia,
Știrbăț, Salcea, Todirești, Bacău, Colegiul
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de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava,
Școala Gimnazială Vatra Moldoviței, Asociația
Proiect Pro Europa – vatra Moldoviței, Clubul
Copiilor Fălticeni, Clubul Copiilor Vatra
Dornei.
Parteneri media: Monitorul de Suceava,
Crai Nou, Obiectiv de Suceava, Intermedia
TV, Bucovina TV, Plus TV, Radio Top, VivaFM,
Radio AS, News Bucovina, Suceaca News.
Sponsori: S.C: Relians Corp S.R.L., Asociația
“Ajută și vei fi ajutat”, Ordinul Reunit al
cavalerilor Cruciați, S.C. Rulexim S.A., Selgros
Cash & Carry Suceava, S.C. Moblight Décor
S.R.L., Mihai Pânzaru PIM, Adrian Frîncu,
Camelia Rusu Sadovei, Cristian Balan, persoane fizice.
Timișoara
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean
Timiş, Inspectoratul de Poliție al Județului
Timiș, Agenția Națională Împotriva Traficului
de Persoane Timișoara, Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului
Timişoara, Cantina de Ajutor Social
Timişoara, Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii “Louis Turcanu”, Şc. Gimnazială nr
1, 16, 21, 25, 30 Timişoara, Centrul de Zi
Mihail şi Gavril din cadrul Primăriei Timişoara,
Teatrul Naţional Timişoara, Dent Est 4 Kids,
Asociatia “Casa Faenza”, NGO ProScoala
Varias, Euro-Net European Cooperation
Network, Colegiul Tehnic D. Leonida ,
Colegiul Tehnic D. Leonida Timișoara,
grădinițele „Primii Pași”, LadyBird, Grădinița
Neverland, Neghiniță, Giroc- jud. Timiș.
Sponsori: SC. Telco – Pe S.R.L., SC. 3
Pilar Global S.R.L., S.C. E.B.I.G. Management
S.R.L., S.C. Astra Rail Industries S.R.L, Maresi
Foodbroker, L’intesa Promotive, Macchine
per Caffe Expresso – Mce, Centrul de Artă şi
Cultură Timiş, Ferico, Kabelsysteme Hatzfeld,
Flexik Automation, Elartel, Communication
Partner, Dmc Data Processing and
Management Consulting
Sponsori în bunuri şi servicii: Bega
Turism, Fundaţia Rudolf Walther Timișoara,
Iulius Management Center, Sphinx IT.
Vaslui
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean
Vaslui, Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Vaslui, Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Vaslui, grădiniţe, şcoli
gimnaziale şi licee, primării și consilii locale,
Consiliul Judeţean Vaslui, Direcția Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vaslui, medici de familie, Spitalul Judeţean
Vaslui, Farmacia S.C. Balsam SRL Negreşti,
Biroul notarial Ioniţi Marieta, Ciboco SRL
Negreşti, Horvica SRL Negreşti, Mitropolia
ortodoxă din Nurnberg
Parteneri media: Monitorul de Vaslui,
Vremea nouă, Obiectiv de Vaslui, Smile FM
Vaslui, Antena satelor, Radio București.

financiar

resurse
Carnavalul copiilor. Foto: Salvați Copiii.

Raport financiar 2014
ACTIVITATEA SALVAȚI COPIII SE
DESFĂȘOARĂ LA SECRETARIATUL
GENERAL ȘI ÎN 13 FILIALE
TOTAL FONDURI - 4.462.178 Euro

Secretariat General
3.930.124 Euro - 88%

Filiale - 532.054 Euro (12 %)

DIRECȚIILE MAJORE ALE ACTIVITĂȚII SALVAȚI COPIII

Asigurarea dreptului la protecţie al copiilor
Protecția copiilor împotriva violenței și a exploatării economice
Protecția copiilor pe internet - Programul Sigur.Info
Copii singuri acasă - Programul „Creștem împreună”

737.505
180.228
102.000

Suport pentru copiii / tinerii străzii identificați cu TB

70.553

Protecția copiilor față de HIV/SIDA

49.100

Promovarea şi asigurarea dreptului la educaţie

749.115

Corei – Dezvoltare servicii sociale /CEI - Centre Educationale
Integrate

688.254

Integrarea educațională a copiilor refugiați și solicitanti de azil

57.440

Educație preșcolară pentru copiii din categoriile defavorizate

47.348

%

organizații non profit din țară și
străinătate și organisme internaționale

2.092.254

47%

cotizații, contribuții, donații, sponsorizări

2.063.271

46%

242.063

5%

instituții ale statului

51.851

1%

dobânzi bancare

12.739

1%

fonduri structurale europene

1.542.157 EUR

Acces la educație pentru copiii exploatați economic / "A doua șansă"

4.462.178

TOTAL FONDURI - EUR

1.139.386 EUR

4.089.756

%

3.755.516

92%

62.493

1%

administrație

116.380

3%

strângere de fonduri și comunicare

155.367

4%

CHELTUIELI - EUR
programe
dezvoltare organizațională

Situaţiile Financiare ale Organizaţiei Salvaţi Copiii la
data de 31 decembrie 2014 au fost auditate de către
KPMG Audit SRL
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EXPLICAŢII

Nr. crt.

Suma (EUR)

EXISTENT LA 01.01.2014

2.856.376

VENITURI

4.462.178

I.
1

Contribuții și sponsorizări persoane juridice

700.535

2

Fundația Velux

564.090

3

Contribuții și sponsorizări persoane fizice

428.352

4

Kaufland Romania

377.559

5

Fundația IKEA & Save the Children Suedia

354.833

6

F.D.S.C

328.091

8
9

Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 „Investește în Oameni”
Festivalul Brazilor de Crăciun 2013/2014
Coca Cola HBC Romania

10

H&M & Save the Children Sweden

11

Europe Aid – Send My Friend to School

92.295

12

Fundația « Romanian Angel Appeal »

71.844

13

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului din Romania, prin: Programul Operațional Comun
România - Ucraina- Republica Moldova 2007 – 2013

55.953

14

Asociația « Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România »

55.385

15

GlaxoSmithKline

52.434

16

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Consiliul Județean Timisoara, Consiliul Județean Argeș, Primaria
Iași, Agenția Națională pentru Proiecte Comunitare s.a.

51.851

17

Fundația BASF & Save the Children Sweden

45.000

18

Animus - Bulgaria

44.521

19

Money Gram & Save the Children US

40.667

20
21

Soros – Școala Mobilă
Comisia Europeană – BikNet

36.549
28.558

22

Fundația Orange

26.813

23

Urne de colectare

25.018

24

Hypermarket CORA – Luna inimilor deschise

23.728

25

Save the Children Austria

22.174

26

Streetwize - Școala Mobilă

19.929

27

Școala BJORGVIN VIDEREGÆNDE SKOLE - Bergen-Norvegia;

18.142

35

Alte finanțări

36

Dobânzi bancare

7

II

242.063
233.835
203.668
197.212

108.340
12.739
CHELTUIELI

4.089.756

A.

PROIECTE

3.755.516

1.

Promovarea și asigurarea dreptului la educaţie al copiilor

1.542.157

2.

Promovarea şi asigurarea dreptului la protecție al copiilor

1.139.386

3.

Sănătatea copilului, prevenirea și combaterea mortalității infantile

834.003

4.

Promovarea şi respectarea drepturilor copilului

239.970

B.

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ

62.493

C.

ADMINISTRAŢIE

116.380

D.

STRÂNGERE DE FONDURI ŞI COMUNICARE

155.367

EXISTENT LA 31.12.2014
* In anul 2014, s-au obţinut venituri în produse şi servicii în valoare de 52.050 EUR.
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3.228.798

susținători

SPONSOR PLATINUM

SPONSORI
FESTIVALUL BRAZILOR DE
CRĂCIUN 2014

SPONSOR GOLD

SPONSOR SILVER

MULȚUMIRI SPECIALE

18Lounge, 2ActivePR,
Aerodyn, ALBERTINE’S for
YVY bags, Amalia Năstase
Communications, Anastasia
Soare Beverly Hills, Andreea
Raicu, Andresco Jewelry,
Angela Ciobanu, Atelier
Zenya, Beauty District, Bianca
Georgescu, Bien Savvy, Braun
România, Cathias Edeline,
Chambers’n Charm Boutique

Hotel, Corina Mardari, COTY
ROMANIA, Crepe Black Collar,
Cybex Gym, Davino, Dentestet,
Emagic, Eventures, Eximtur,
Furla, Gabriel Geller, Galt
orologerie elveţiană, GETT’S,
Skeyndor, Fudge, Gift Solutions,
Global Wellness System,
Grovana, Hotel Epoque, Hotel
Iaki, Hotel PRIVO, I regali di
Francesca, Jai Dam, Knitted
Lullaby, Kultho, Laduree
Romania, LANA DUMITRU,

SUPORTERI
AI PROGRAMELOR SALVAȚI COPIII

BASF Foundation
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Laura8, M.A.C. Romania,
Malvensky, Mara Logistics,
Mihaela Glăvan, MIRUNA
COJANU Pictor, Nomasvello,
Oriflame România, Phillips
România, Preda Publishing,
Purple Flowers & Events,
Sabon România, Snobbish
Breakfast, Sorla, Stephan Pelger,
thecraftLAB by Irina Neacşu,
TNT Brothers, TTS, Whirpool,
Wild Olive, Wunderman, Zarug

PERSOANE JURIDICE
3S Pharmacological Consultation, 2
Connect Romania, 2ActivePR, Aeroportul
Internațional Mihail Kogălniceanu
Constanța, Allianz Țiriac Asigurări, Asociația
Sportivă TNT Brothers, Adalco Group,
Afiliu Trans, Agritrans Service International,
Agronomica, Air Bp Sales Romania, Akro,
Albrau Prod, Alinda Ro, Alpha Property
Development, Alunis, Amber Technologies,
American International School, Anima
Land, Apa Nova, Arafarm Mediplus, Argeș
Evenimente, Artesans del Sucre, Arual
Starting, Ascar Auto, Asclepios, Asociația
Culturală Bestfest, Atrom Impex, Axxa
Management Business, Azoc Star B&B
Collection, Banca Românească, BCR,
Best Choice, Betarom Fastening, Bilancia
Exim, Bioservice, Biroul de credit S.A.,
Bitdefender, Blacksea Technologies, Blue
Neon, BNP Paribas Lease Group IFN,
Bondoc & Asociații, Bright Technology
Consult, BT Production Group, Bucuresti
Mall Development and Management,
Cadware Engineering, Cargo Trans
Solutions, Cargus International, Carmen
Ana International, Carrefour România,
Catena, Catyana, CB Ecomat, Cemps,
Ceres Com, Cheile Grădiștei, Cheque
Dejeuner România, Chimimportexport
Plurimex, Chitila 36 Prod Alim, City High,
Concept Consult and Prospect, Comandor
International, Comau Romania, Comfruct,
Comod Import Export, Computer Trade,
Confex Societate Cooperativă, Conpet,
Convex, Coty Cosmetics România, Coface
Romania Credit Management Services,
Cora, Cosmote Romanian Mobile
Telecomunications, Craita Design,
Crescendo International, Dacotrans, DBH
Rom Distribution, DD Deratex Prevent,
DDS Services Group, Delicateria Italiana,
Delphi Diesel Systems Romania, Delta
Invest, Demiana Oil, Dennemeyer
Associates, Dentotal Protect, Deutek,
Deutsche Leasing Romania IFN, Develtor,
DHL Internațional România, Digital IT
Consulting, Dinamic, Dispo Trading, Distribuție
Davino, DM Drogerie Markt, Dorna, Pintea
Ioana Elena, Domarom Star, Dutchmed, DS
Smith Packaging Romania, Ductil, DuppimexFlorea D.Sign, Dura Automotive Romania,
Dynamic Tools, Ebm-Rapst Romania, Ebrain
Concept, ECDL Romania, EDP Renewables
Romania, Electromet, Elixdan Prod Com
Impex, Emagic Concerts, Estee Lauder,
Euroaptitudini, Euronet Services, Europharm,
Eurosiloz, Eventures, Exact Tours, Expur, Fan
Courier Express, Farmes, Farmaceutica
Argesfarm, Farmaceutica Remedia, Farmacia
Ardealul, Farmacia Caritas, Federația Română
de Rugby, Femetalro, FGCR-IFN, Ficus Trade,
Fin Eco, Flaga GPL Romania, FM Group
Cosmetics, Fondul de Garantare a Creditului
Rural, Fortus, FSA Sisteme de Asamblare,

Fundația Ammado, Fundația Flamingo,
Fundația the Group, Fundația Crawford
House, Fundația Emag pentru Educație,
Geplast, Gift Solution, Giro,
GlaxoSmithKline, GMB Computers, Golin
Harris, Google Benevity, Gopet România, Ha
Ha Ha Production, Hama Distribution
Romania, Heinrig Impex, Henkel România,
Ianys Prodcom, IBM România, IC Group,
Icpiaf, Imperial CM SRL Moldova Noua,
Impex Apollo 20 RI, Impulse România, Ingo
Trade International, Interbrands
Marketing Distribution, Intercomfilm
Distribution, Internedcam Impex, IT Genetics,
Iterum Construct, Ivagri, Izi Comnav Repair,
Karma Protect, Kaspersky Info Systems,
Kaufland, KG Rulmenti Impex, Komarom
Trade Invest, Kool Media Advertising, Kynita, La
Fântâna, Lavmi-Perla, Lexonn, Libris, Lidl
Discount, Locacombine, Logos Corporate,
Lorand Contexpert, Lunok, Luxoft
Professional Romania, M Food Industrie, M&N
Consult, Made in Ro Increase, Maiocci, Maleo,
Mapcom Logistik, Mara Logistics Quality,
Maresi Foodbroker, Mecanoconstructii V.A.,
Mecapol, Mediapost Hitmail, Medist Imaging
Poc, Melspring Romania, Mely Electrica,
Mercedes Benz Romania, Metagalax, Metro
Systems Romania, Michael Oil Gas
Services, Midanif, Mig Vas Distributie, Misys
International, Mmm Trans Company,
Mobiparts, Muller Dairy Ro, Niko Autocom,
Nitech, Nordic Petfood Production,
Omnitech, OMV Petrom Gas, Orange,
Oscar Downstream, Osf Global Services,
Otodix, Panduit European Solutions, PayPoint
Services, Payzone, Petro Construct, Petrom,
P&G, PH Pneumoservice, Pharma Serv
International, Pia Imobiliare, Piastrelle Est
Design, Plus Energy Point, Popovici Nițu & Asociații, PP Distributors Romania, Preda
Publishing, Prochema Romania, Prodmet
Construct, Progworging Romania, Prolibris,
Quadral, RA RA Logistics, RA RA Parc,
Reckitt Benckiser, Recup Trans, Regency
Company, Renovatio Trading, Rentright, Risk
Management Company, Rivoli Food, Robert
Bosch, Rodescu Agriculture, Romanian
Business Consult, Roxana, Ruxon, Sabon
Holdings, Silk Clinic, Alecos Construct,
Consecvent Com, Damifarm, Darion, Flores,
Genco 93, Horticomimpex, Intens Prest, LG
Trans, Livi Serv, Metalbac& Farbe, Normandia
Service, Paflora Impex, Prestige, Primula,
Transparenta, Z C Salix, Scala Assistance, Seal
Express Logistics, Secom Producție Servicii,
Sendone, Seta Machinery Supplier, Shopmania
Net, Sider Technologies Bureau, Siepcofar,
Sigma Design Proiect, Sildor Prod, Simba’s
Group, Sinaia S, Siramed, Siscom Media
Services, SJK Asset, Sky XS Aircargo, Societatea
pentru Energie-Generare, Spartan Guard, Start
Mobila, Sud Est Group, Techromix Solutions,
Tempo Advertising, Terra Dent, The
Engagementy Agency, Tin Lavir Serv, Top
Nutrition, Tornado 2000, Total Control,
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Transport Trade Services, Transterra Logistics,
UPC Romania, Urban Co, Valachia Apex,
Vatyana, Vavian Pharma, Velineo, Victoria Art &
Business Center, Vio-Net, World Travel,
Whirlpool Romania, Zenith Media Communications, Zona D.
PERSOANE FIZICE
Adrian Grigoraș, Georgeta Butușina, Ioan
Claudiu Trașcă, Irina Neculae, Izabela
Iacob, Laurențiu Bibu, Liliana Grosu, Cătălina
Mihaela Comșa, Ioan Țiriac, Ionuț Videanu,
Iuliana Iancu, Lucia Florean, Mădălina
Bhatia, Matei Marius Nicolae, Mihail Gabriel
Cocu, Sorin Costin Popescu, Dario Zocca,
Emilia Muraru, Mihai Ristici, Radu Constantin,
Andrei Gheorghiu, Ana - Maria Vulcan, Victor
Cotineanu, Cornelia Szabo, Cătălin Marcu,
Andreea Ifrim, Alin Farcaș, Constantin Pralea,
Monica Puiu, Alison Scott, Mircea Preda, Alina
Ceaușu, Alexandru Iacob, Iuliu Aszalos, Raluca
Voicu, Angela Viorica Nagy, Diana Ristici, Florin
Groza, Mircea Popescu, Ovidiu Negrean,
Alexandru Sima.
FINANȚATORI EXTERNI
Animus-Bulgaria, Comisia Europeană, Europe
Aid, Fundația BASF, Fundația IKEA, Fundația
Velux, H&M, Money Gram, Salvați Copiii
Austria, Salvați Copiii SUA, Salvați Copiii Suedia,
Școala BJORGVIN VIDEREGÆNDE -BergenNorvegia, Streetwize.
PARTENERI SECRETARIATUL GENERAL
Ministerul Educației Naționale, Ministerul
Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale –
Direcția Protecția Copilului, Ministerul
Sănătății, Ministerul Societăţii Informaţionale,
Administrația Națională a Penitenciarelor,
Agenția Națională Anti-Drog, Agenția
Națională Împotriva Traficului de Persoane,
Asociaţia Internet Service Providerilor, Asociația
Moașelor Independente, Asociaţia OvidiuRo,
Asociația Română pentru Educație Pediatrică
în Medicina de Familie, Autoritatea pentru
Reglementare în Comunicaţii, BitDefender,
Centrul European pentru Drepturile
Copiilor cu Dizabilităţi, Centrul Municipiului
București de Resurse și Asistență Educațională,
Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională „Step by Step”, Cosmote,
ECDL România, Euroaptitudini, Federaţia
Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ
Preuniversitar, Federaţia Sindicatelor Libere
din Învăţământ, Federația VOLUM, Fundaţia
Orange, Google, IGPR, Kaspersky Lab,
Orange, Petrom, Poliţia Română, RDS-RCS,
Roma Education Fund România, Societatea
Română de Neonatologie, Spitalul de Psihiatrie
„Al. Obregia” – Clinica de psihiatrie copii şi
adolescenţi, Tribunalul București, scolile, ISJ-urile
și DGASPC-urile din județele Argeș, Brașov,
București, Caraș-Severin, Cluj, Constanța,
Dâmbovița, Dolj, Hunedoara, Iași, Mureș,
Neamț, Suceava, Timiș, Vaslui, UPC, World
Vision România..

Preşedinte: Andi Moisescu
Vicepreşedinte: Mihai Gafencu
Președinte Executiv:
Gabriela Alexandrescu
Secretariatul General
Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899,
București, România
telefon: +40 21 316 61 76
fax: +40 21 312 44 86
e-mail: rosc@salvaticopiii.ro / web: www.
salvaticopiii.ro
RO15RNCB0071011434790005 (lei),
RO42RNCB0071011434790101 (euro)
RO69RNCB0071011434790003 (dolari)
Banca BCR Sucursala Plevnei,
BIC / SWIFT: RNCBROBU
Cod unic: 3151288
ARGEŞ
Preşedinte: Dumitra Sima
Bd. I.C. Brătianu, Bl. B3, parter, 110003 Piteşti
tel: +40 744 360912
e-mail: arges@salvaticopiii.ro
BRAŞOV
Preşedinte: Anca Timiş
Str. Agrişelor 10, et. 1 (Şcoala 5), 500096,
Braşov
tel: +40 744 360 911
fax: + 40 268 332 253
e-mail: brasov@salvaticopiii.ro
BUCUREŞTI
Preşedinte: Rebeca Grosu
Str. Berzei nr. 7, et. 1, camera 7, Sector 1,
Bucureşti
tel: +40 744 360 921, e-mail: bucuresti@
salvaticopiii.ro

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
CONSTANŢA
Preşedinte: Carmen Faliboga
Str. Matei Basarab nr. 44, (Şcoala 1), 905500
– Mangalia
tel: +40 744 360 908 / 0752 025 917
tel/fax: +40 341 146 691
e-mail: constanta@salvaticopiii.ro
DOLJ
Preşedinte: Cornelia Pasăre
Str. Beethoven nr 2, (Grupul Şcolar
Beethoven), Craiova
tel: +40 744 360 918
tel/fax: +40 251 419 391
e-mail: dolj@salvaticopiii.ro
HUNEDOARA
Preşedinte: Valerica Popescu
Str. Cartier 8 Martie nr. 60 (Grădinița 2),
335800 – Petrila
tel: +40 742 103 751
tel/fax: +40 254 550 618
e-mail: hunedoara@salvaticopiii.ro
IAŞI
Preşedinte: Ioana Atasiei
Str Ion Simionescu nr 6, Bl. 15, cartier Dacia
CP 700407, Iaşi
tel: +40 742 061 917
tel/ fax: +40 232 219 986
e-mail: iasi@salvaticopiii.ro

MUREŞ
Preşedinte: Ana Chirteş
Str. Cuza Vodă nr. 12, 540027, Târgu Mureş
tel: +40 745 580 545
tel/fax: +40 265 250 121/128
e-mail: mures@salvaticopiii.ro
NEAMŢ
Preşedinte: Mihaela Ignatovici
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68 610219, Piatra
Neamţ
tel: +40 724 003994
e-mail: neamt@salvaticopiii.ro
SUCEAVA
Preşedinte: Camelia Iordache
Str. Armenească nr. 41, Suceava
tel: +40 744 360 919
tel/fax: +40 230 525 559 / 0230 521 000
e-mail: suceava@salvaticopiii.ro
TIMIŞ
Preşedinte: Mihai Gafencu
Bd. Republicii nr. 1, corp B, ap. 7, Timişoara
tel: +40 744 820 491
tel/fax: +40 256 212 996 / 0256 212 196
e-mail: timis@salvaticopiii.ro
VASLUI
Preşedinte: Vasile Mariciuc
Str. 1 Decembrie nr. 3 (Liceul Negrești),
735200 – Negreşti
tel: +40 744 360 917
tel/fax: +40 235 457 582
e-mail: vaslui@salvaticopiii.ro

Salvaţi Copiii România este o organizație de utilitate publică, a cărei misiune
este aceea de a garanta egalitatea de şanse pentru toţi copiii, indiferent de mediul din
care aceştia provin, prin utilizarea propriei expertize, precum şi prin activităţi de lobby şi
advocacy asupra factorilor de decizie şi mobilizarea liderilor din societatea civilă.
Salvați Copiii promovează de 25 ani drepturile copilului, în acord cu prevederile
Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Peste1.150.000 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.
Salvați Copiii este membru al Save the Children International, cea mai mare
organizaţie independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor, c are cuprinde 30
de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.

