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SALVAŢI COPIII – RAPORT 2018
314.531 copii implicaţi, dintre care 13.520 educație (pre)școlară, 68.497 protecție directă sau
informare în vederea protecției lor, 232.514 informare drepturile copilului și participare.
21.965 cadre didactice, asistenți sociali, alți specialişti
45.673 părinţi
2.527 voluntari implicaţi
A. REDUCEREA MORTALITĂȚII INFANTILE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII DE SĂNĂTATE ȘI
NUTRIȚIE A FEMEII ȘI COPILULUI „FIECARE COPIL CONTEAZĂ”
Dezvoltarea rețelelor specializate de suport pentru mame și copii în comunitățile rurale
În anul 2018 au fost oferite servicii socio-medicale pentru 7.892 de beneficiari, dintre care 2.973 de
copii (1.356 sub un an), 460 de gravide (90 sub 18 ani) și 1.959 de mame (133 minore). S-au
desfășurat activități de educație pentru sănătate vizând nutriția corectă și supravegherea medicală a
copiilor, supravegherea sarcinii, vaccinarea conform calendarului pentru toate mamele incluse în
proiect. Au avut loc sesiuni de educație pentru sănătatea reproducerii susținute de voluntari pentru
2.500 de adolescenți și părinți (bunici).
Impact. A crescut interesul mamelor pentru înscrierea copiilor la medicii de familie, al gravidelor
pentru a efectua controale medicale recomandate, numărul de copii vaccinați implicați în proiect.
Procentul gravidelor care merg la control ginecologic a crescut de la 47,8% la aproximativ 80%, prin
decontarea transportului în altă localitate. Toate gravidele și toți copiii au fost înscrise/înscriși la
medicul de familie. Procentul de copii vaccinați în schema obligatorie corespunzătoare vârstei a
crescut de la 75,9% până la aproximativ 95%. Starea de igienă inițială în aceste gospodării, stare de
igienă slabă și foarte slabă în 50% din cazuri, s-a îmbunătățit considerabil prin educație pentru
sănătate și oferirea de produse de igienă.
Campania „Zâmbește România”
În urma campaniei „Zâmbește România”, desfășurată de Salvați Copiii cu suportul GSK România, 594
de copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani din localitățile Oșești (județul Vaslui ), Ibănești, Hilișeu,
Albești, Avrămeni, Cristești și Unțeni (județul Botoșani ) și Săbăoani (județul Neamț), au beneficiat de
consult dentar și tratamente stomatologice gratuite.
Campania Primul Zâmbet
În urma campaniei „Primul Zâmbet”, desfășurată cu suportul Kaufland, au fost suținute tinerele
mame din 30 de maternitați, prin oferirea unui pachet cu produse pentru nou-născuți, necesare în
primele zile de viață. Baby box a conținut: scutece, produse de igienă, haine, ghid de informare pentru
mame, inclusiv pentru alăptat și creșterea copilului. Au beneficiat 3.000 de copii nou născuți.
Echiparea maternităților din România
În anul 2018, Salvați Copiii România a investit peste 880.000 de euro în dotarea a 37 maternități și
secții de nou-născuți din: Argeș, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov , București, Călărași,
Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mureș,
Mehedinți, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș și Vaslui.
În prima parte a anului, a avut loc campania de atragere de fonduri bazată pe redirecționarea de către
contribuabili a 2% din impozitul anual pe venit, pentru dotarea maternităților din România.
În luna iunie, a fost lansată, în parteneriat cu Dorna și beneficiind de prezența Simonei Halep,
campania „Grijă pentru copii” cu îndemnul către public de a-și lua un #Jobdeosecundă în sprijinul
copiilor născuți prematur. (donații online: 570 donatori, 33.000 Ron donații; 684.300 de persoane au
văzut informații despre campanie, 29.830 au accesat pagina campaniei; video-urile campaniei, de pe
pagina de FB Dorna, au avut 212.000 vizualizări.)
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Training cadre medicale
Salvați Copiii România, cu sprijinul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București, a
organizat a 7-a ediție a Advanced Masterclasses, pe tema „Hemoragiile în post-partum”,
susținută de Prof. Dr. Jacky Nizard, președinte ales al EBCOG (European Board and College of ObsGyne), Universitatea Pierre et Marie Curie Paris și de Dr. Ilinca Gussi, șef lucrări, medic primar, pentru
apr. 43 de cadre medicale din peste 7 unități medicale din București și alte județe ale țării.
ABC – Să învăţăm despre copii. Şcoala părinţilor” – proiect dezvoltat de Asociația Baby Care cu
sprijinul Salvaţi Copiii, care acoperă cele 1.000 de zile cruciale pentru un copil, de la concepție până la
vârsta de 2 ani. Au avut loc două sesiuni de informare la care au participat 95 de părinți.
Semi-Maraton București
În luna mai a avut loc Semi-Maratonul București, cu peste 150 de participanți în echipa Salvați
Copiii, prin care s-au strâns 11.400 de euro, pentru dotarea maternității Grigore Alexandrescu cu o
masă radiantă cu modul de resuscitare.
Advocacy/Cercetare
În 2018, Organizația Salvați Copiii a încheiat un Protocol de colaborare cu Ministerului Sănătății
pentru derularea activităților destinate sănătății mamei și copilului și educației pentru sănătate a
copiilor/tinerilor și a fost inclusă în Grupul de lucru pentru sănătatea femeii și copilului, înființat
la nivelul ministerului, care are ca obiectiv implementarea integrată a politicilor pentru sănătatea
femeii şi copilului, elaborarea şi implementarea unui sistem unitar de monitorizare, evaluare şi
ajustare a măsurilor destinate sănătății viitorilor părinţi, femeilor gravide, mamelor şi copiilor.
În luna martie, la București a fost organizată, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, o masă rotundă cu
specialiștii din neonatologie pe tema ”Necesitatea creșterii capacității de spitalizare a cazurilor
grave neonatale în unităţi de nivel III”. Au avut loc discuții legate de reclasificarea în maternităţi de
grad III a unor maternităţi de nivel II care desfășoară deja activități specifice de nivel III, revizuirea
Criteriilor de Ierarhizare Regională, nevoia îmbunătăţirii îngrijirilor prenatale de proximitate, a
detecţiei şi dirijării la timp a cazurilor potenţial grave, asigurarea unui nivel optim de echipamente
etc. În urma evenimentului, a fost trimis către Ministerul Sănătății un Memoriu cu privire la
reducerea mortalității infantile în România și îmbunătățirea situației din maternități.
În luna aprilie, a fost lansată la București cercetarea realizată în mediul rural “Analiza situației
copiilor, gravidelor și mamelor din comunitățile defavorizate”, în cadrul unei mese rotunde la
care au participat medici specialiști, moașe, asistenți sociali din cadrul DGASPC-urilor partenere,
reprezentanți ai echipelor locale Salvați Copiii și ai Ministerului Sănătății. Ulterior, în zonele de
implementare a proiectului au fost realizate întâlniri locale de promovare a cercetării în cadrul cărora
a fost subliniată, în mod special, nevoia de educație și acces la informații corecte privind sănătatea
reproducerii și educația sexuală. În urma acestor întâlniri a fost realizat un set de recomandări care
au fost trimise Ministerului Sănătății. Au fost implicați peste 293 de specialiști în domeniu.
B. EDUCAŢIE DE BAZĂ PENTRU COPIII DEFAVORIZAŢI
B.1. Programul de integrare/reintegrare școlară de tip A Doua Şansă
Programul de integrare/reintegrare școlară „A Doua Şansă” 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. Rezultate: 220 copii
au fost cuprinşi în program în 2018. Pe lângă serviciile de pregătire școlară în vederea recuperării
materiei, au fost oferite servicii sociale și juridice, precum şi sprijin material constând în alimente,
rechizite şi produse igienice în funcţie de nevoile identificate, pentru copii şi pentru 150 de părinţi.
Impact: 85% dintre copii au absolvit sesiunea de examinare din perioada verii, restul urmând să
participe la sesiunea de evaluare de la începutul anului 2019.
Locaţii: Bucureşti, Şcoala nr. 127, Şcoala nr. 181, Școala 1 Sf. Voievozi, Constanța, Școala nr. 31,
Lupeni, Școala nr. 1, Iaşi, Şcoala Al. Vlahuţă, Târgovişte, Şcoala Mihai Viteazul, Timișoara, Şcoala nr. 1.
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B.2. Prevenirea abandonului şcolar - Programul Şcoală după Şcoală
Programul de prevenire a abandonului școlar se adresează copiilor în risc de abandon și părinţilor
acestora, care trăiesc în comunități defavorizate. Programul constă în organizarea de grupe de
pregătire şcolară de tip Școală după Școală, organizarea de activități de socializare și oferirea de
suport material (alimente, rechizite, igienico-sanitare) și consiliere socială, psihologică și juridică. În
acest an activitățile s-au extins și în mediul rural în comunitățile Bahnea și Idiciu, jud. Mureș și Viștea
de Jos, jud. Brașov.
Rezultate: 3.300 copii au participat la activităţile educative susţinute de cadrele didactice din
program și au beneficiat, alături de părinţii lor, de servicii sociale și juridice. 2.900 părinţi au
participat la întâlnirile periodice de informare și consiliere socială din centrele educaţionale. Impact.
92% dintre copiii integraţi în program au înregistrat progrese în anul şcolar 2017-2018, 45% au obținut
rezultate bune și foarte bune iar 20% dintre ei au obţinut premii şcolare.

Peste 9.000 de copii și tineri, beneficiari indirecți, au participat la acţiunile de informare şi
conştientizare cu privire la dreptul copilului la educaţie. A fost organizat un curs de formare
profesională pentru 30 de mediatori școlari romi în vederea facilitării accesului la educație pentru
copiii din medii defavorizate, cu prioritate romi. 151 de cadre didactice și asistenți sociali au fost
formați pentru a oferi servicii de calitate copiilor din medii defavorizate.
Locurile de derulare a proiectului: Bucureşti, Şcoala 127, Şcoala Gimnazială nr. 81, Școala 1 Sf.
Voievozi, Şcoala nr. 31, Constanţa, Școala nr. 1 Mangalia, Colegiul Al Vlahuță Iași, Scoala Octavian Goga
Cluj Napoca, Școala Nr. 1 Timișoara, Școala 25 Timișoara, Colegiul Dimitrie Leonida Timișoara, Școala
Nr.1 Lupeni, Școala 8 Mihai Viteazul și Școala Radu cel Mare Târgoviște, Şcoala Gimnazială Prejmer,
Școala gimnaziala Bahnea, Școala Gimnazială Idiciu Viștea, Brasov, Centrul de Zi Petrila, Hunedoara.
Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza Tg. Mures, Școala Gimnaziala, Școala gimnaziala Bahnea, Școala
Gimnazială Idiciu jud Mureș, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova- Jud. Dolj, Scoala 7
Reșița, Școala Gimnazială Grigore Ghica Voievod Suceava, Liceul Mihai David Negrești - Vaslui.
B.3. Educaţie preşcolară pentru copiii din categoriile defavorizate (în special, comunităţi
roma)
Programul îşi propune să contribuie la oferirea de şanse egale în ceea ce priveşte accesul la educaţie
pentru copiii din categoriile defavorizate 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 35 de grupe de pregătire estivală la care au fost înscriși 1.000 copii
care nu au fost înscrişi în sistemul de învăţământ preşcolar sau care au avut frecvenţă sporadică. 723
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de părinți au beneficiat de servicii de consiliere.
Rezultatele evaluării impactului programului în ultimii cinci ani, arată că dintre copiii care au
beneficiat de serviciile sociale și educaționale ale grădinițelor estivale Salvați Copiii, aproape 93%
sunt școlarizați, doar 2,39% dintre ei sunt în afara sistemului de învățământ de masă
(școală/gradință), iar diferența, de 4,61% se află în străinătate, în urma migrației economice a
părinților.

35 de cadre didactice au participat la cursul de pregătire care a fost organizat înaintea începerii
activităților de pregătire estivală. Scopul cursului este de a permite cadrelor didactice familiarizarea
cu caracteristicile grupurilor vulnerabile, dar și deprinderea de metode și tehnici noi de predare.
La finalul perioadei de pregătire estivală:


670 de copii au fost înscriși la școlile partenere și



310 copii au fost înscriși la grădinițele de stat

Locaţii educație preșcolară: Argeş - Școala Gimnazială ”Tudor Mușatescu” Piteşti, Braşov - Școala
Gimnazială Prejmer, Școala Gimnazială Viștea de Jos, Bucureşti - Școala Gimnazială nr. 181, Școala nr 1
"Sfinţii Voievozi", Școala Gimnazială 127, Caraş-Severin - Școala Gimnazială nr. 7 Reşita, Cluj - Școala
Gimnazială Nicolae Iorga Cluj Napoca, Constanța - Școala Gimnazială nr. 31, Școala Gimnazială nr. 1
Mangalia, Dâmboviţa - Școala Gimnazială Grigore Alexandrescu Târgovişte, Şcoala Primară Merișu
Costeştii din Vale, Dolj - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, Giurgiu Școala Gimnazială nr.
2, Școala Gimnazială nr. 3, Hunedoara – Centrul de zi Salvaţi Copiii Petrila, Școala Gimnazială nr. 1
Lupeni, Iaşi - Școala Gimnazială Ion Neculce, Ilfov - Școala Gimnazială nr. 2 Jilava, Școala Gimnazială nr
2 sat Tânganu, Mureş - Școala Gimnazială Ion Chinezu / Sânt' Ana de Mureş, Școala Gimnazială
Bahnea, Școala Gimnazială Idiciu, Neamţ - Liceul Grigore Roznovanul, Olt - Liceul Tehnologic
Drăgăneşti Olt, Teleorman - Școala Gimnazială Pietroşani, Timiş - Școala Gimnazială nr 25, Colegiul
Tehnologic "D.Leonida", Școala Gimnazială nr. 1 Timişoara, Tulcea – Liceul Tehnologic Isaccea,
Suceava - Școala Gimnazială Grigore Ghica Voievod, Vaslui - Școala Gimnazială Mihail David Negrești,
Vrancea - Şcoala Primară Cornetu Slobozia Bradului.
C. PROTECŢIE
C.1. Protecţia copiilor împotriva violenţei – Servicii de suport pentru copil şi familie (evaluare,
consiliere, terapie)
În cursul anului 2018, 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 Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi
Suceava) şi Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii CEECC (deschis în
Bucureşti).
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1.

Intervenţie și protecţie.

În cadrul serviciilor specializate, 2.113 de copii au fost evaluaţi şi au beneficiat de intervenţie
terapeutică de tip consiliere/psihoterapie individuală și de intervenţie de grup; de asemenea, 2.874
de părinţi au fost integraţi în programe de educaţie parentală, în vederea dezvoltării de abilități
parentale. 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.
O atenţie deosebită este acordată serviciilor de sprijin din sistemul de educaţie preşcolară și
școlaritate primară, 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.
2.
Activități de conștientizare. În cadrul Campaniei “Opriți Bullying-ul sau Desființați
recreațiile”, s-a pus un accent deosebit pe implementarea activităților menite să prevină apariția
comportamentelor de bullying între copii, în mediile
educaționale.
Parteneri principali de
La solicitarea a 9 școli și licee din București, Iași, Suceava,
implementare a activităţilor:
Mureș și Timiș, s-au implementat programe de prevenire a
Fundaţia IKEA, Salvați Copiii
comportamentului de bullying între elevi: ateliere de lucru cu
Suedia ;
794 de copii (aproximativ 3 clase/ școală); formarea a 114
de cadre didactice, pe baza manualului elaborat și a 28 de
BCR – Banca Comercială
specialiști din cadrul DGASPC Sector 6.
Română;
În cadrul proiectului pilot „Școli fără bullying” au fost
Inspectoratul Şcolar al
formate 40 de cadre didactice și 40 de elevi în vederea
Municipiului Bucureşti;
dezvoltării competenețelor și abilităților necesare pentru
Spitalul de Psihiatrie „Al.
implementarea în echipă a activităților specifice menite să
Obregia” – Clinica de
contribuie la creșterea nivelului de conștientizare și
psihiatrie copii şi
prevenție a comportamentelor de bullying în rândul copiilor;
adolescenţi;
au fost organizate sesiuni de informare a părinților în
vederea conștientizării lor cu privire la aspectele
Centrul Municipiului
fenomenului de bullying; au fost organizate sesiuni de
Bucureşti de Asistenţă şi
monitorizare și follow-up în ceea ce privește
Resurse Educaţionale;
implementarea activităților proiectului la nivelul școlilorpilot; au fost dezvoltate echipe mixte elev –
profesor/consilier școlar, cu responsabilități directe în ceea ce privește prevenția, identificarea,
recunoașterea și intervenția în situații de bullying, la nivelul școlii. Au fost elaborate materiale
educaționale cu privire la metode și tehnici de identificare, recunoaștere și intervenție în situații în
care copiii generează/sunt victime/martori ale comportamentelor de bullying (draft). Beneficiari
finali: aprox. 1200 de copii, aprox. 400 părinți, aprox. 250 cadre didactice.
În 2018 a avut loc o vizită de documentare a specialiștilor Salvați Copiii, Ministerului Educației și
CMBRAE în Danemarca, în vederea preluării și pilotării în 2019, în București și extinderii ulterior în
țară a modelului de prevenire și combatere a bullyingului în mediul preșcolar, „Free of bullying” (în
Danemarca proiectul este derulat de Salvați Copiii Danemarca și Mary Foundation).
3. Cercetare. A fost lansată cercetarea socială calitativă „Analiza sistemului de identificare și
referire a abuzului în cazul copiilor cu vârsta sub 11 ani”, ce evidențiază modalitățile de
recunoaștere, identificare și raportare a fenomenului abuzului, neglijării și exploatării copilului cu
vârsta sub 11 ani, subliniind perspectivele pe care diferiți specialiști implicați în combaterea
fenomenului le au, precum și felul în care aceștia consideră diferitele dimensiuni ale abuzului ca fiind
relevante pentru societatea românească. Totodată, cercetarea descrie traseul copilului victimă a
violenței între sistemele de protecție, educație, sănătate și justiție, marcând, pe de o parte, categoriile
de specialiști implicați ”de facto” în identificarea cazurilor de abuz, neglijare sau exploatare și modul
în care aceștia colaborează în referirea cazurilor, iar, pe de altă parte, diferitele aspecte vulnerabile în
relația dintre acești specialiști și posibile soluții de adresare a acestora. Principalele concluzii ale6

cercetării sunt:

79% dintre specialiștii intervievați în demersul de investigare identifică neglijarea ca fiind
cea mai frecventă formă de abuz în rândul copiilor cu vârsta mai mică de 11 ani.

90% din totalul respondenților apreciază că familia (de proveniență sau extinsă)
reprezintă mediul în care apar cele mai multe cazuri de abuz împotriva copilului.

0% - la nivelul niciunuia dintre sistemele profesionale investigate – educație, protecție,
sănătate, justiție nu sunt sesizate formele ușoare de abuz fizic și majoritatea formelor de abuz
emoțional.

50% dintre profesioniștii care interacționează preponderent cu potențiale victime ale
violenței, mai ales cu copii de vârsta mică (medici de familie, medici pediatri, medici școlari, cadre
didactic, persoane din conducerea unităților școlare) nu au beneficiat de formare profesională în
domeniul recunoașterii copiilor victime ale abuzului, precum și a prevederilor legale în vigoare.


Doar în 29% din comune și 72% din orașe și municipii există un SPAS funcțional.

Luând în considerare concluziile cercetării, au fost organizate sesiuni de instruire cu specialiștii care
vin în contact cu copilul (din domeniul protecției copilului și educației) în vederea îmbunătățirii
abilităților lor de a recunoaște semnele violenței împotriva copiilor și conștientizării
responsabilităților ce le revin, în momentul existenței suspiciunii unui abuz (167 specialiști).
Totodată, se va urmări elaborarea, aprobarea și promovarea unei metodologii unitare de identificare
și raportare a cazurilor de abuz și neglijare a copiilor și de protocoale unitare de colaborare, cu trasee
clare de referire, care să fie utilizate la nivel național, județean și local, intra și interinstituțional.
4. Barnahus „Casa Copilului” – Model integrat de servicii de evaluare, audiere și protecție a
copiilor victime a violenței domestice. Salvați Copiii, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, își propune promovarea la nivel național a conceptului
Barnahus, în cadrul unui proiect european, sub coordonarea Consiliului Țărilor Baltice. În 2018, au
fost organizate un workshop destinat profesioniștilor din domeniul juridic, precum și o masă
rotundă destinată profesioniștilor din domeniul protecției copiilor, de prezentare a bunelor
practici dezvoltate de către țări europene partenere în domeniul protecției copiilor victime ale
violenței și abuzului, precum și a standardelor de organizare a serviciilor integrate în modelul
Barnahus. Au fost implicați 80 de reprezentanți ai instituțiilor de resort în dezvoltarea dialogului
strategic pentru a genera asumare și parcurgerea de pași în vederea dezvoltării în România a
modelului de lucru „Casa Copilului” în cazul copiilor victime ale abuzului.
Au început demersurile de identificare a unui spațiu adecvat pentru amenajarea Barnahus în
București, prin abordarea DGASPC-urilor.
5. Programe de instruire
Au fost depuse documentele în vederea acreditării programului de formare “Profesori competenți
pentru copil și familie”. Programul a fost depus în cadrul Direcției Generale Management
Preuniversitar, Departamentul Formare Continuă din Ministerul Educației Naționale și conține
15 credite.
A fost redactată curricula de parenting adresată persoanelor private de libertate (aflate în detenție)
realizată în urma desfășurării “Programului de dezvoltare de abilități parentale” pentru tații aflați în
detenție în Penitenciarul de Maximă Siguranță Colibași.
Au fost organizate sesiuni de instruire pentru 65 de specialiști din DGASPC și 102 cadre didactice,
în vederea dezvoltării de abilităţi de lucru cu copiii victime ale violenţei/ neglijării parentale / cu
tulburări de sănătate mintală.
6.

Lobby & Advocacy

Salvați Copiii a contribuit la interzicerea prin lege a oricărei forme de bullying în școli prin
fundamentarea propunerii legislative, alături de programele de prevenire și cercetările naționale cu
privire la incidența și efectele sale asupra dezvoltării psihosociale a copiilor.
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Impact

96 % din beneficiarii centrelor de consiliere (adulți și copii) sunt satisfăcuți de servicii.

87 % dintre specialiștii care au beneficiat de cursuri de instruire sunt satisfăcuți de calitatea
științifică și practică a informațiilor primite.
Din beneficiarii finali ai proiectului pilot ”Școli fără Bullying”:

70% dintre copii au observat o reducere a comportamentelor de bullying din clasă/școala lor;
60% dintre aceștia au observat o creștere a comportamentelor de colaborare, întrajutorare și suport;

72 % dintre cadrele didactice au observat o creștere a nivelului de coeziune în cadrul claselor;
55% au observat o reducere a comportamentelor de bullying;

58 % dintre părinți au un nivel mai bun de conștientizare cu privire la impactul bullying-ului
asupra victimelor: reducerea sentimentului de valoare personală, izolarea copilului, absenteism etc.

S-a observat creșterea nivelului de implicare a părinților în identificarea situațiilor de abuz și
în susținerea activităților de prevenție și intervenție, scăderea situațiilor în care au fost aplicate
sancțiuni clasice (scăderea notei la purtare, suspendare etc.), punându-se accent pe metode pozitive.
C.2. Protecţia copiilor împotriva violenţei on-line
Programul Ora de net (Sigur.Info), co-finanţat de Comisia Europeană, este un proiect unic în
România care promovează utilizarea Internetului de către copii și adolescenți într-un mod creativ, util
şi sigur. Salvați Copiii este membru al rețelei europene Insafe din 2008 şi al reţelei Inhope din 2015,
cele mai mari coaliţii care promovează principiile cetăţeniei digitale la nivel mondial şi contribuie la
dezvoltarea unui Internet util şi sigur pentru copii.
Proiectul este dezvoltat prin intermediul a trei componente principale:
 Activităţi de conştientizare şi de promovare a principiilor unui Internet mai sigur, în care au fost

implicaţi peste 399.484 de copii şi 101.696 de adulţi (2008-2018)
 O linie de consiliere (Helpline) – ctrl_AJUTOR, pentru probleme şi conţinut dăunător întâmpinat

pe Internet, la care au fost raportate peste 7.048 de cazuri (2008-2018).
 O linie de raportare (Hotline) esc_ABUZ, pentru raportarea conţinutului ilegal întâlnit pe paginile

web româneşti, la care s-au raportat 6.459 adrese web cu conținut ilegal în ultimii 3 ani.
Toate informațiile privind activitățile din cadrul proiectului, precum și resursele de suport sunt
accesibile pe website-ul de promovare a proiectului la nivel național www.oradenet.ro.
2008 - 2018

Parteneri principali:
Inspectoratul General al Poliției
Române, Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție, Ministerul
Educației Naționale, Orange, UPC

Rezultate 2018
1. Activităţi de conştientizare şi pregătire

Ziua Siguranței pe Internet, 6 februarie. Conferinţa cu tema “Provocări în utilizarea
Internetului de către copii: Imagini cu abuz sexual asupra copiilor și date personale

8

neprotejate”, a reunit reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției Române, Ministerului
Comunicațiilor și Societății Informaționale, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție, Ambasadei Marii Britanii în România, International Centre for Missing &
Exploited Children, bpv Grigorescu Stefanica și ai Centrului Național de Răspuns la Incidente de
Securitate Cibernetică.

Şapte întâlniri regionale cu 260 de participanți din partea ISJ, CJRAE, CCD, IPJ, DGASPC, IGPR
din toate județele, cu scopul formării unor echipe interdisciplinare la nivel naţional (42 de echipe
interdisciplinare - în fiecare județ și în București).

Competiția „Cetățenia digitală. Drepturi și responsabilități pe Internet privind datele
personale”. Iniţiativa a fost bine primită la nivel naţional, în total fiind înscrise în competiţie 146 de
proiecte din 121 de şcoli şi a implicat peste 12.000 de persoane în activităţile desfăşurate la nivel
naţional de către elevi şi cadre didactice.

Campania națională „ Dă BLOCK agresivității!”. 2.400 de cadre didactice s-au înscris pentru a
participa în această inițiativă educațională, organizând activități de informare pe tema cyberbullyingului pentru 39.484 de copii, 4.900 de părinți și 1.796 de cadre didactice și alți specialiști.
2. Linia de consiliere ctrl_AJUTOR
Linia de consiliere a continuat să vină în sprijnul copiilor și al tinerilor din România și în această
perioadă, înregistrându-se un număr de 718 de cazuri (570 copii și adolescenți, 97 de profesori, 24
de părinți), la care specialiștii noștri au răspuns prompt și cu soluții rapide.
Cel mai frecvent au fost raportate cazuri legate de lipsa abilităților tehnice şi situaţii legate de datele
personale – fie abuzuri, fie solicitări de metode de protecţie.
3. Linia de raportare esc_ABUZ
Linia de raportare a conţinutului ilegal a funcţionat pe baza unui protocol de colaborare încheiat cu
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului și Adopție. Operatorii au primit şi analizat 1.813 rapoarte de conţinut semnalat, din care
1.182 de cazuri reprezentând imagini sau materiale înfățișând abuz sexual asupra copiilor.
Impactul a fost marcat prin :


Obținerea continuării finanțării Comisiei Europene pentru perioada 2019-2020.



Anvergura acţiunilor publice desfăşurate la nivel naţional de către participanţii la concursul
„Cetățenia Digitală” și specialiștii din echipele interdisciplinare.



3.760 de cadre didactice şi specialişti și-au exprimat interesul pentru a desfăşura activităţi de
facilitatori în regim de voluntariat.
Numărul mare de materiale de presă şi media înregistrate în urma evenimentelor şi
comunicatelor de presă – 128.



C.3. Protecţia copiilor rămași singuri acasă
Programul de protecție și educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate urmărește
diminuarea impactului negativ asociat migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi singuri acasă, atât
prin oferirea de servicii de intervenție directă și de consiliere telefonică și online copiilor și
reprezentanților lor, cât și prin îmbunătățirea capacității instituțiilor din domeniul asistenței sociale,
educației și justiției de a răspunde adecvat nevoilor lor.
Rezultate:
1.

Servicii de intervenţie directă

În 2018, activităţile s-au derulat în cadrul celor 17 programe locale derulate în orașele Piteşti,
Bucureşti, Reşiţa, Mangalia, Târgovişte, Craiova, Petrila, Timişoara, Brașov, Neamț, Suceava, Iași,
Negrești, Lupeni, Sighișoara și Târgu Mureș şi localități rurale/urbane mici din județele respective și
au constat în oferirea de suport social şi psihologic pentru traversarea perioadei de separare de
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părinţi, suport școlar şi socializare.
1.012 copii și 738 părinţi și reprezentanţi ai copiilor au beneficiat de serviciile proiectului.
2.
Campanie de informare și conștientizare / Serviciul de consiliere telefonică și online
(Linia Help-Line 0800.070.040 și platforma www.copiisinguriacasa.ro).
Campania de informare a părinților cu privire la obligațiile care le revin atunci când părăsesc țara, în
vederea desemnării unui reprezentant legal al copilului, și la riscurile pe care le implică pentru copii
plecarea lor la muncă în străinătate a continuat prin organizarea de caravane locale, în București și 9
județe. În cadrul caravanelor, au fost organizate activități de informare în 148 de localități, atât
rurale, cât și urbane, la care au participat peste 7.708 de persoane (4.839 de părinți, 1.282 de copii,
1.587 cadre didactice și reprezentanți ai autorităților locale, în special angajați ai primăriilor, care
îndeplinesc atribuții de asistență socială).
156 de persoane au solicitat sprijin prin intermediul liniei de consiliere telefonică și online, atât
persoane care au solicitat consiliere juridică, psiho-socială și sprijin pentru copii cu părinții plecați în
străinătate, cât și persoane care au semnalat diferite situații de abuz, neîndeplinire a obligațiilor
părintești, parcurgerea procedurii de plasament. Specialiștii noștri au oferit consiliere și au sesizat
autoritățile sau au făcut demersuri către acestea, în situațiile în care a fost cazul. În 2018, au fost
primite și efectuate 1.736 de apeluri telefonice și mesaje (prin e-mail).
În data de 5 septembrie, a avut loc la Muzeul Național Cotroceni, evenimentul Ora de Caligrafie,
organizat de PiArtVision cu sprijinul Salvați Copiii, o lecție de caligrafie pentru copii ai căror părinți
sunt plecați la muncă în străinătate, printre „colegii de bancă” ai copiilor numărându-se personalități
precum Mihai Şora, Maia Morgenstern, Ana Barton, Marius Manole, Amalia Enache, Ligia Deca.
Evenimentul a avut ca scop, pe lângă atragerea atenției asupra importanței scrisului de mână în
educația copiilor, și asupra faptului că micuții rămași acasă trebuie să beneficieze de atenția societății.
3.
Întărirea capacității instituțiilor relevante de a oferi servicii copiilor cu părinții
plecați la muncă în străinătate
Au fost realizate două dezbateri regionale care au abordat aspecte legislative, precum și bune practici
de intervenție în sprijinul copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Cele două
dezbateri, organizate la Pitești, pe 22 mai și la Timișoara, pe 30 mai, s-au bucurat de prezența a peste
140 de specialiști din domeniul asistenței sociale, educației, precum și din alte instituții relevante,
atât din mediul urban, cât și rural, din Regiunile Sud-Muntenia și Vest.
În cadrul Reuniunii Comune a Sub-Comitetului Educație, Tineret și Sport și Sub-Comitetului Copii
ale Consiliului Europei, din perioada 17-18 Octombrie, din Tbilisi, Salvați Copiii a prezentat
experiența organizației în intervenția în sprijinul copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate.
Potrivit Regulamentului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în termen de 2 ani urmează
redactarea unui proiect de raport și a unui proiect de rezoluție al Consiliului Europei pe această temă.
Pe 20 noiembrie, Ziua Internațională a
Drepturilor Copilului, a fost organizată de către
Administrația Prezidențială în parteneriat cu
Salvați Copiii, la Palatul Cotroceni, Masa rotundă
internaţională despre situaţia copiilor cu părinţii
plecaţi la muncă în străinătate, eveniment care s-a
bucurat de participarea dnului Președinte Klaus
Iohannis, a comisarului european pentru Justiție,
Consumatori și Egalitate de Șanse, Věra Jourová,
și care a reunit în jur de 150 de participanți.
Evenimentul s-a bucurat de interes din partea
reprezentanților instituțiilor centrale participante.

Susținători și parteneri:
Salvați Copiii Suedia, RCS&RDS,
Metropolitan Life
Administrația Prezidențială, Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție, Ministerul Educației
Naționale, Inspectorate Școlare Judeţene,
Centre Județene de Resurse și Asistență
Educațională, Direcţii Generale de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului, Servicii
Publice de Asistență Socială, școli generale.

Impact
75% dintre copiii participanți la activitățile educaționale și-au îmbunătățit rezultatele școlare.
84% dintre copii și-au îmbunătățit abilitățile emoționale, 84% abilitățile sociale, iar 75%
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deprinderile de viață independentă, în urma participării la sesiunile de consiliere din program.
Pagina www.copiisinguriacasa.ro a avut peste 11.250 de vizitatori unici în 2018.
Dezbaterile regionale au fost apreciate de participanți ca fiind extrem de utile pentru activitatea lor
profesională.
Mediatizarea programului prin realizarea de reportaje și participarea la emisiuni (France 24, Digi 24 –
Jurnal pentru Copii, Din interior, PRO TV, Realitatea TV, Antena 1, Radio România - Antena Satelor și
Cultural, Radio France International, Digi FM, ziare.com, vice.com, campania „Mov Crăciun” a Digi 24).
Propunerile de completare legislativă cu privire la protecția copiilor cu părinții plecați la muncă în
străinătate înaintate de Salvați Copiii în urma consultărilor și analizelor realizate în ultimii 3 ani au
fost preluate în proiectul de modificare a Legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, proiect lansat spre consultare publică în luna decembrie 2018.

C.4. Protecția copiilor cu probleme de natură medicală (copii din stradă și copii din comunități
defavorizate bolnavi de tuberculoză)
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 psiho-social necesare pentru a asigura finalizarea la timp şi cu succes a terapiei TB.
Rezultate. În perioada ianuarie – septembrie 2018, 220 persoane au fost acompaniate la unitățile
medicale în vederea testării. Pentru 74 bolnavi de TB pulmonară sau primoinfecție, diagnosticaţi în
urma investigaţiilor medicale, au fost acordate servicii sociale, de consiliere psihologică și sprijin
material, iar tratamentul acestora a fost în permanenţă monitorizat de personalul proiectului, în
colaborare cu unităţile medicale. Toți bolnavii au beneficiat de tichete sociale în valoare de 80/lună.
De asemenea, au fost formați 25 educatori între egali care au facilitat legătura între persoanele fără
adăpost și echipa de proiect. 357 de persoane fără adăpost au fost informate cu privire la
tuberculoză. 30 de specialiști din instituțiile care lucrează cu persoane fără adăpost au participat la
cursuri de formare cu privire la tuberculoză.o
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C.5. Protecţia copiilor refugiaţi, relocaţi şi solicitanţi de azil
În 2018, Organizaţia Salvaţi Copiii, în calitate de partener al Inspectoratului General pentru Imigrări, a
continuat să desfășoare o gamă largă de servicii pentru susţinerea copiilor solicitanţi de azil şi
beneficiari ai protecţiei internaţionale, precum şi a familiilor acestora și adulților vulnerabili.
Activitățile au fost desfășurate în Centrele Regionale de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil
din Bucureşti, Galaţi, Giurgiu, Rădăuţi, Șomcuta Mare și Timişoara.
Scopul intervențiilor Salvați Copiii este de a asigura și promova respectarea drepturilor copiilor
solicitanți de azil și beneficiari de protecție internațională, dar și de a contribui la îmbunătățirea
situației acestora, implementând servicii integrate pentru a răspunde prompt nevoilor copiilor la
momentul sosirii în România, pe perioada procedurii de azil și după obținerea unei forme de protecție
în vederea integrării în plan social și educațional.
Rezultate: Organizația Salvaţi Copiii a oferit servicii educaţionale şi sociale pentru 610 de copii şi
670 de adulţi solicitanţi de azil și beneficiari ai protecţiei internaţionale. Astfel, Salvați Copiii a
răspuns prompt nevoilor de asistenţă, oferind suport material pentru 435 de copii și 152 de adulți
(alimente, haine, medicamente, igienico-sanitare), servicii educaţionale şi activităţi recreative pentru
362 de copii, sprijin în vederea înscrierii în sistemul de învăţământ pentru 117 de copii, consiliere
psihologică pentru 48 de copii și 9 adulți, asistență în vederea accesării serviciilor sociale pentru 120
de copii și 291 de adulți, asistență în vederea facilitării accesului la servicii medicale pentru 184 de
copii și 83 de adulți. Totodată, 426 de adulţi și 139 de copii au
beneficiat de asistență, constând în consiliere şi sprijin în
Ţări de origine ale
beneficiarilor: Irak, Siria,
vederea
cunoaşterii
drepturilor/obligaţiilor
asociate
Afganistan, Ucraina, Iran, Somalia,
statutului, condiţiilor de cazare în centrele regionale, accesului
Algeria, Pakistan, Turcia, Palestina,
la beneficii sociale, identificării unor locuri de muncă, accesului
Eritreea, Etiopia, Congo, Republica
la servicii medicale.
Pentru a îmbunătăți condițiile de recepție și serviciile oferite,
Salvați Copiii a amenajat şi dotat spaţii prietenoase pentru
copii în Centrele Regionale De Proceduri și Cazare pentru
Solicitanți de Azil din București, Giurgiu, Galați și Șomcuta
Mare, cum ar fi: două birouri de consiliere dedicate
activităţilor de consiliere socială și psihologică (București), un
spațiu de tipul Mama și Copilul, destinat îngrijirii în condiţii
optime a nou-născuţilor şi sugarilor mici (Șomcuta Mare),
două spații de joacă exterioare (Șomcuta Mare și Galați), o
sală de învățare a limbii române și un spațiu de recreere
pentru copii (Giurgiu).

Centrafricană, Nigeria, Guineea,
Camerun, Rwanda, Myanmar,
Sudan, Gambia si Zimbabwe.

Parteneri: Inspectoratul General
pentru Imigrări (IGI), Înaltul
Comisariat al Naţiunilor Unite
pentru Refugiaţi (UNHCR),
Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi
din România (JRS).

Impact:
Ca urmare a activităţilor desfăşurate, se observă o îmbunătăţire a calităţii condiţiilor de recepţie şi de
integrare a solicitanţilor de azil şi beneficiarilor protecţiei internaţionale. Prin intermediul
activităţilor educaţionale şi recreative, copiii şi-au îmbunătăţit şansele de participare în sistemul
educaţional românesc. De asemenea, beneficiind de consiliere şi sprijin, atât copiii cât şi adulţii
solicitanţi de azil şi cu protecţie internaţională au avut acces la o serie de beneficii şi servicii sociale,
adaptate nevoilor speciale ale acestora. Ca urmare a sesiunilor de consiliere, s-a putut constata o
îmbunătăţire a comunicării dintre părinţi şi copii şi o mai bună înţelegere a contextului cultural din
România, facilitând astfel adaptarea şi integrarea lor socială.
Prin investiţiile în lucrările de infrastructură la nivelul centrelor, copiilor şi tinerilor migranţi li se pun
la dispoziţie spaţii prietenoase şi accesibile, fiind astfel sprijiţi în procesul de învăţare a limbii române,
realizarea temelor, precum şi desfăşurarea unor activităţi de socializare. De asemenea, tinerele mame
au acces la spaţii igienice şi beneficiază de dotări corespunzătoare pentru îngrijirea nou născuţilor.
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C.6. Protecţia copiilor în risc şi victime ale traficului de fiinţe umane
În încercarea de a atrage atenția asupra numărului mare de dispariții voluntare în rândul copiilor și
adolescenţilor, Salvaţi Copiii România a organizat o campanie de informare şi sensibilizare a elevilor,
marcând astfel în România Ziua Internațională a Copilului Dispărut și Exploatat Sexual.
Echipele de voluntari și specialiști ale Salvaţi Copiii au desfășurat activități cu peste 2.488 de copii cu
privire la riscurile plecării de acasă. Eforturile organizației au vizat creşterea nivelului de
conştientizare cu privire la situaţiile de risc, în care copiii şi adolescenţii lipsiţi de sprijin pot lua
decizii cu impact negativ major asupra siguranţei şi vieţii lor. Activităţile organizate sub egida zilei de
25 mai, Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi, s-au constituit într-un demers de prevenţie a
fenomenului, dat fiind faptul că, în cele mai multe situaţii de copii dispăruţi, avem de-a face cu
deciziile voluntare ale copiilor, care aleg să fugă de acasă sau din centrul de plasament.
Totodată, au continuat activitățile generale de informare pe tema traficului în scopul exploatării
sexuale și exploatării prin muncă, derulate în școli (850 de copii și adolescenți informați).
Salvați Copiii România a prezentat experiența organizației în prevenirea traficului de copii la
întâlnirea ECPAT Internațional dedicată combaterii exploatării sexuale a copiilor, la care au participat
și alte organizații membre ECPAT Internațional din Grecia, Turcia, Bulgaria, Albania, Macedonia.
C.7. Consiliere și asistenţă juridică pentru protecţia drepturilor copilului
Servicii de consiliere socială și asistenţă juridică pentru 2.500 copii și părinţi (700 de copii și 1.800
de adulți), dintre care:

42 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 specială,
soluţionării problemelor locative, încheierii de contracte de muncă etc.

1.758 părinți au beneficiat de servicii de consiliere socială și au fost informați cu privire la
drepturile de care beneficiază familiile lor şi demersurile care trebuie întreprinse pentru obținerea
acestora; 700 copii au beneficiat de obținerea a diverse beneficii/drepturi, în urma consilierii
părinților.
D. PROMOVAREA, APLICAREA ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUI
D.1. Informarea copiilor. Conștientizarea factorilor de decizie și a opiniei publice cu privire la
drepturile copilului
Programul „Şi noi avem drepturi” îşi propune informarea copiilor în vederea conştientizării
drepturilor şi responsabilităţilor lor, în acord cu Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, prin
tehnici de educație de la egal la egal şi stimularea participării lor în programe şi acţiuni sociale.
Rezultate:
Formare coordonatori și voluntari. În cadrul sesiunilor de
formare organizate de echipa Secretariatului General, 15
coordonatori locali și 122 de voluntari au fost formați
pentru implementarea sesiunilor informative cu elevii.
Sesiuni de informare în şcoli. În Bucureşti şi filialele
organizaţiei, 21.500 de copii au participat la sesiunile de
informare pe tema drepturilor şi responsabilităţilor lor,
facilitate de echipele de voluntari. Sesiunile de informare au
fost desfășurate de 122 de voluntari și de 691 de cadre
didactice. În plus, au mai beneficiat de informații cu privire
la Drepturile Copilului 397 de profesori și 1257 de părinți.

Susținători și parteneri:
Ministerul Educației Naționale,
Terre des Hommes România,
World Vision România, Profi
România, Mercedes-Benz România,
unități de învățământ preșcolar și
școlar.

Campania națională „De la mic la mare, toți avem drepturi!”. Ziua Internațională a Drepturilor
Copilului, 20 noiembrie, a fost marcată prin sesiuni de promovare a drepturilor copilului, derulate
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în 5 filiale - Hunedoara, Iași, Argeș, Mureș, Caraș Severin și în București, de 513 cadre didactice
pentru 12.550 de elevi din 160 de școli. Printre drepturile menționate de copii ca fiind cele mai
importante se numără dreptul la familie, opinie, protecție și viață iar dreptul la liberă exprimare este
cel mai puțin respectat atât acasă, cât și la școală. Pentru ca drepturile să le fie respectate, copiii își
doresc schimbări – să fie ascultați de adulții din jurul lor, să existe o mai bună comunicare între
familie, școală și societate și să fie îmbunătățit sistemul de învățământ (metode, practică, curriculum).
De asemenea, copiii menționeaza că își doresc să petreacă mai mult timp cu părinții.
Proiectul Plan Z – Heroes against bullying este un proiect pilot care susține Parteneriatul Global
pentru Eliminarea Violenței Împotriva Copiilor și a fost implementat în România de 3 organizații:
Salvați Copiii, Terre des Hommes și World Vision. În cadrul lui, 14 tineri voluntari ai fiecărei
organizații au identificat măsuri de combatere a fenomenului de bullying în școli. Cele 3 soluții care au
fost implementate în ultimele luni sunt: o piesă de Teatru Forum, activități de joc de rol cu elevii și o
linie telefonică destinată victimelor bullying-ului într-o școală parteneră.
Educaţie pentru sănătate
Salvați Copiii România derulează programe de informare/educare adresate elevilor din toate
ciclurile de învâțământ în vederea formării de comportamente sănătoase, corecte și responsabile
pentru adoptarea unui stil de viață sănătos.
Scopul proiectului este de a sprijini dezvoltarea unei
culturi școlare de promovare a sănătății copilului, fizică și
emoțională, precum și de protecție a acestuia împotriva
oricărui comportament violent, prin sesiuni de informare,
destinate copiilor din toate ciclurile de școlaritate,
implementate de voluntari, cadre didactice și cadre
medicale școlare. Principalele activități constau în
derularea unui program modular de informare pentru
copii și tineri, structurat în patru module tematice:
educație sexuală, nutriție și exercițiu fizic, prevenirea
comportamentului de consum (alcool, fumat, droguri),
prevenirea violenței și promovarea relațiilor pozitive
(sănătatea emoțională a copiilor).

Inspectorate Școlare Județene,
Centre Județene de Resurse și de
Asistență Educațională,
Inspectorate Județene de Poliție,
Direcții de Sănătate Publică,
Direcții Județene de Tineret și
Sport, Direcții Generale de
Asistență și Protecția Copilului,
DAS/SPAS, Case ale Corpului
Didactic, Primării, 230 unități de
învâțământ, cabinete individuale
de medicină, cabinete individuale
de psihologie, ONG-uri.

În 2018, activitățile proiectului au fost implementate în 16 zone în care Organizația Salvați Copiii are
filiale sau puncte de lucru: București, Iași, Mangalia, Craiova, Târgu Mureș, Timișoara, Suceava,
Brașov, Petrila, Reșița, Pitești, Piatra Neamț, Negrești, Târgoviște, Constanța, Cluj-Napoca. În luna mai,
a avut loc la București o întâlnire de coordonare la care au participat 11 membri ai echipei de
implemtare. Modulele tematice elaborate (kit-uri facilitatori și materiale infomrative) au fost
transmise Ministerului Educației Naționale și Ministerului Sănătății spre avizare. În luna August, 120
de copii au participat la ateliere tematice organizate prima ediție a Taberei Sănătății.
Rezultate: 13.430 de elevi cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani au beneficiat de sesiuni informative pe
temele: nutriție și mișcare fizică, sănătate emoțională, educație sexuală, comportamente de consum.
Sesiunile au avut ca metode de lucru activități non-formale, de la egal la egal (peer to peer education).
În vederea susținerii activităților informative au fost au fost formați și implicați 340 voluntari, 424 de
cadre didactice și 47 cadre medicale.
Campania Globală pentru Educaţie (GCE).
Sub sloganul ”Respectați-vă promisiunile: asigurați educație incluzivă și de calitate pentru toți copiii!”,
în perioada 7 – 13 mai 2018, peste 210.000 de copii, cadre didactice, părinți și alți invitați au
participat la ediția din acest an a Campaniei Globale pentru Educație.
Activitățile propuse de Organizația Salvați Copiii participanților la ediția din acest an au inclus:


Activități de informare și sensibilizare a copiilor și a celorlalți parteneri educaționali (părinți,
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factori de decizie, jurnaliști) cu privire la importanța educației și gravitatea neparticipării la educație a
copiilor din România.

Identificarea și prezentarea unor studii de caz privind neparticiparea la educație care să-i
ajute pe copii să conștientizeze importanța educației și să atragă atenția opiniei publice și factorilor de
decizie asupra nevoii de a lua măsuri urgente pentru ca fiecare copil să poată beneficia de educație.

Demersuri pentru asigurarea unui mediu școlar sigur și lipsit de violență, prin prevenirea și
combaterea fenomenul de bullying.
În România, Campania Globală pentru Educație este susținută și promovată de o coaliție formată din:
Organizaţia Salvaţi Copiii (coordonator), Consiliul Național al Elevilor, Centrul Municipiului
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, World Vision România, Roma Education Fund
România, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”, Federaţia Naţională a
Asociaţiilor de Părinţi, Agenția Împreună, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități,
Asociaţia OvidiuRo şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.
În baza parteneriatului încheiat cu Organizația Salvați Copiii, Ministerul Educației Naționale sprijină
activitățile desfășurate în cadrul Campaniei Globale pentru Educație.
Conform informațiilor primite de la 877 de unități de învățământ participante, la ediția din acest a a
CGE au participat 216.932 persoane (184.934 elevi și preșcolari, 9930 cadre didactice, 19.438
părinți și 2.630 invitați).
Opinii ale cadrelor didactice participante la ediția din acest an a Campaniei Globale pentru Educație:
“Activităţile desfăşurate în cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie 2018 au avut un impact major
asupra elevilor, dar şi asupra celor invitaţi. Abandonul şcolar şi fenomenul de bullying sunt realităţi
dureroase, iar sensibilizarea autorităţilor este o prioritate. Elevii au răspuns prompt sarcinilor şi au
venit cu idei fantastice, au lucrat postere, au adresat scrisori autorităţilor, au realizat prezentări PPT, au
supus atenţiei studii de caz, ş.a”
„Elevii s-au implicat activ, s-au simțit valorizați („este minunat că cineva dorește să asculte ideile noastre
pentru schimbare”), au analizat și au conștientizat efectele abandonului școlar, dar și ale bullying-ului
asupra calității vieții.”
„Campania Globală pentru Educație este un prilej de reflexie, prin temele alese și prin materialele puse la
dispozițe, atât pentru elevi, cât și pentru adulți, cadre didactice, părinți și invitați, asupra unor probleme
majore ale educației la nivel mondial. Am constatat o creștere a interesului pentru Campanie la nivelul
unității noastre, în timpul activităților elevii implicându-se activ, prin formularea de întrebări și
răspunsuri, soluții, împărtășirea experiențelor personale, dar și prin relatarea unor alte situații la care
au fost martori. Calitatea materialelor puse la dispoziție pe site-ul Salvați Copiii, este una excepțională,
fiind de utilitate maximă și în alte activități viitoare, nu numai în timpul acestei Campanii. O altă
constatare: în comparație cu anul precedent, numărul cadrelor didactice implicate și al elevilor a
crescut, iar în acest an au fost invitate persoane din domeniul medical care, alături de psihologul școlii,
au evidențiat efectele devastatoare asupra sănătății tinerilor agresați. Părinții care au putut participa la
o activitate ținută pe aceeași temă, a bullyingului, au apreciat că informațiile primite cu această ocazie,
reprezintă un sprijin concret pentru ei, ca părinți, în vederea identificării din vreme a eventualelor
semne ale acestei forme de agresiune, atât de insidioasă. La nivelul grupului de diriginți implicați în
campanie am decis, cu ocazia ședințelor cu părinții, să continuăm prezentarea acestor teme, în special
tema privind bullyingul, nu doar în săptămâna 7-13 mai.”
Dreptul la participare și opinie al copiilor - Forumul Naţional al Copiilor
Forumul Național al Copiilor 2018 s-a desfășurat în perioada 01-04 iunie, în cadrul Programului
de educație pentru un stil de viață sănătos pentru copii și adolescenți – Alegeri sănătoase.
Scopul programului este de a sprijini dezvoltarea unei culturi școlare de promovare a sănătății fizice
și emoționale a copilului, precum și de protecție împotriva oricărui comportament violent.
În cadrul ediției 2018, 100 de copii din București și 14 județe au participat la dezbaterile organizate
în cadrul a 4 ateliere moderate de specialiști și voluntari Salvați Copiii, dar și de experți externi.
Principalele teme discutate au fost legate de accesul la informații privind educația sexuală în
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mediul școlar, dezvoltarea abilităților emoționale și prevenirea și combaterea bullying-ului în
școli.
Ca urmare a subiectelor discutate în cadrul atelierelor, copiii participanți au fost sprijiniți să redacteze
un set de recomandări care să cuprindă, din perspectiva lor, soluții pentru problemele existente, astfel
încât mediul școlar să fie sigur și să corespundă în mod real nevoilor elevilor, iar dreptul la sănătate să
fie garantat pentru toți copiii.
În data de 04 iunie 2018, copiii au format 7 delegații și s-au deplasat la sediul autorităților unde au
avut posibilitatea de a se întâlni cu reprezentanții acestora și de a prezenta recomandările pentru
îmbunătățirea sistemului de educație. Delegațiile copiilor au fost primite într-un cadru deschis,
reprezentanții autorităților acordând un mare interes ideilor acestora și asigurându-i că aspectele
expuse vor fi atent analizate și integrate în viitoare proiecte.
La întâlniri au participat din partea autorităților următorii reprezentanți:
1. Ministerul Educației Naționale - domnul Ionel Florian Lixandru, Secretar de stat, doamna Tania
Irimia și domnul Grațian Moldovan, coordonator comunicare.
2. Ministerul Sănătății - doamna ministru Sorina Pintea, doamna Romana Furtună, consilier cabinet
și doamna Mihaela Tănase, coordonator comunicare.
3. Institutul de Științe ale Educației - domnul director dr. Ciprian Fartușnic și de doamnele Oana
Gheorghe, Speranța Țigu și Irina Horga (cercetători știintifici).
4. Parlamentul României
 Camera Deputaților
- Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport – doamna deputat Camelia Gavrilă, Președintele
comisiei și domnul deputat Nicolae Georgescu.
- Comisia pentru Sănătate și Familie – domnul deputat Corneliu Florin Buicu, Președintele comisiei.
- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale – domnul deputat
Ibram Iusein, Președintele comisiei.
 Senatul României
- Comisia de Sănătate Publică – domnul senator Attila Laszlo, Președintele comisiei
- Comisia Drepturile Omului – domnul senator Matei Bogdan și doamna Steluța Gheorghe, consilier
D.3 Implicarea și pregătirea tinerilor pentru activităţi de voluntariat
Centrul Național de Voluntari este un departament-suport
pentru programele organizației în activitățile cărora se pot
implica voluntari.
Rezultate: în anul 2018, aproximativ 2.527 de voluntari au
fost activi în activitățile şi evenimentele Salvaţi Copiii, iar 900
de voluntari au fost recrutaţi la nivel naţional, în București și
cele 13 filiale.

Parteneri:
Federația VOLUM (Federația
Organizațiilor care Sprijină
Dezvoltarea Voluntariatului în
România)

În cadrul Secretariatului General, 260 de voluntari s-au implicat în activități destinate copiilor, astfel:
activități recreativ-educaționale pentru copiii vulnerabili – 141 de voluntari; promovarea drepturilor
copilului și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor (drepturile copilului, educație pentru
sănătate, educație rutieră) – 52 de voluntari; campanii de strângere de fonduri – 121 de voluntari,
evenimente punctuale (conferințe, târguri etc.) – 92 de voluntari și alte activități (ateliere, întâlniri,
sesiuni) - 88 de voluntari.
Printre finaliştii Galei Naţionale a Voluntarilor 2018 organizată de Federaţia VOLUM, s-au numărat, ca
în fiecare an, voluntari Salvați Copiii, înregistrând chiar un record în ceea ce privește numărul
acestora. 12 voluntari din București și din țară au fost selectați de juriul galei pe baza implicării lor
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în activități între septembrie 2017 și septembrie 2018. Salvați Copiii s-a numărat și printre câștigători
- premiul pentru voluntarul anului în domeniul activism civic și drepturile omului a fost câștigat de
Paul Ursu, care a reprezentat Salvați Copiii – filiala Iași.
E. INTERVENŢIA ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
În cadrul PNRRD (Platforma Națională de Reducere a Riscurilor la Dezastre), Salvați Copiii a participat
la întâlnirea inițiată și prezidată de domnul secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
dr. Raed Arafat, în care s-a stabilit planul pentru anul 2018 și responsabilitățile fiecărui minister care
trebuie să inițieze întâlnirile grupurilor de lucru.
În cadrul GLAU - Grupul de Lucru pentru Asistență Umanitară din cadrul FOND au avut loc discuții
referitoare la oportunități de acțiuni comune.
F. ÎMBUNĂTĂŢIREA POLITICILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR
COPILULUI ȘI FAMILIEI
1. Publicații/cercetări/rapoarte.
Analiza situației copiilor, gravidelor și mamelor din comunitățile defavorizate – cercetarea,
realizată în mediul rural, a fost lansată în cadrul unei mese rotunde la nivel național și apoi promovată
prin intermediul a 14 workshopuri județene.
Analiză privind impactul programului de grădinițe estivale – a fost realizată analiza cantitativă
privind situația actuală a participării la educație a copiilor care au participat la grădinițele estivale
organizate de Salvați Copiii în perioada 2012 – 2017.
Analiza sistemului de educație din perspectiva alocărilor bugetare
Această analiză constituie o continuare a Analizei bugetului copiilor și urmărește înțelegrea
mecanismelor bugetare în domeniul educației și decelarea cauzelor agravării indicatorilor de
participare și calitate în educație de-a lungul anilor.
Analiză legată de costurile educației
Analiza evidențiază faptul că, după 8 ani de la cercetarea inițială, suma pe care părinții trebuie să o
aloce suplimentar este dublă: în medie 3.093 de lei anual.
Analiza privind neparticiparea la educație a copiilor cu vârsta între 4 și 14 ani – au fost obținute
datele statistice necesare pentru analiza cantitativă și calitativă. Analiza va fi finalizată la începutul
anului 2019.
Analiza sistemului de identificare și referire a abuzului în cazul copiilor cu vârsta sub 11 ani.
A fost lansată cercetarea, ce evidențiază modalitățile de recunoaștere, identificare și raportare a
fenomenului abuzului, neglijării și exploatării copilului cu vârsta sub 11 ani, subliniind perspectivele
pe care diferiți specialiști implicați în combaterea fenomenului le au, precum și felul în care aceștia
consideră diferitele dimensiuni ale abuzului ca fiind relevante pentru societatea românească.
Lansarea Raportului global Save the Children ”Multiplele chipuri ale excluziunii” - România
ocupă locul 54 din 175 în raport, față de locul 52 în anul precedent, la egalitate cu Mauritius și sub țări
ca Bulgaria ori Tunisia (locul 48), Kazahstan (45), Ucraina (43), China (40) și Belarus (35). Domeniile
de analiză au fost următoarele șapte: rata mortalității infantile, malnutriția copiilor, neparticiparea
școlară, exploatarea prin muncă, căsătoriile timpurii, sarcina în adolescență și violența extremă
asupra copilului.2 Pentru capitolele malnutriție și exploatării muncii copilului, nu sunt date despre
România, acestea nefiind transmise de către autorități, în anii anteriori.
Studiu național pe tema bunăstării copiilor care utilizează Internetul (draft). Va fi finalizat în
luna ianuarie 2019 și lansat pe 5 februarie 2019, Ziua Siguranței Online.
Finalizarea portalului www.salvaticopiii.ro.
În 2018, noul website www.salvaticopiii.ro a înregistrat o creștere a traficului cu 30% față de 2017,
având 305.164 vizitatori unici și 385.582 vizite.
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În 2018, pagina de Facebook Salvați Copiii România și-a păstrat locul pe prima poziție în clasamentul
paginilor de Facebook, la categoria Nonprofit, conform topului Facebrands – 876.000 likes. Pagina
Salvați Copiii a avut un procent de expunere de 55,1% din sectorul ONG, calculat în baza afișărilor
postărilor și a like-urilor, comentariilor și share-urilor.

2. Consultări. Mese rotunde. Alte evenimente
Participarea la grupurile de lucru Echitate în educație și Educație Timpurie (contribuție la
dezvoltarea documentului de strategie privid educația timpurie), organizate de Administrația
Prezidențială, în cadrul proiectului România Educată.
Salvați Copiii a cerut Parlamentului României eliminarea discriminării, pe criteriul vârstei copiilor, din
proiectul de lege privind alăptarea în spații publice care restrângea protecția copiilor la cei care
nu împliniseră 2 ani.
Propunerile de completare legislativă cu privire la protecția copiilor cu părinții plecați la
muncă în străinătate înaintate de Salvați Copiii în urma consultărilor organizate în ultimii 3 ani, au
fost preluate în proiectul de modificare a Legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, proiect lansat spre consultare publică în luna decembrie 2018.
Organizarea, în parteneriat cu Universitatea de Drept București, Avram Law, Editura Solomon și
Juridice.ro a conferinței “Autoritatea părintească”.
Proiectul de lege privind spălarea banilor și finanțarea terorismului – Solicitare adresată
Parlamentului României și participare la ședințele comisiilor parlamentare de a nu renunța la
adoptarea unor reguli ce impun asociațiilor și fundațiilor obligații nejustificate si imposibil de
respectat în cadrul proiectului de lege pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Impact: amânarea adoptării proiectului de lege.
G. STRÂNGERE DE FONDURI
A fost atinsă suma planificată pentru strângere de fonduri în anul 2018 - 3.567.670 euro, prin
Campania 2% (9,3%), Festivalul Brazilor de Crăciun (21,6%), SMS (5,3%), strângere de fonduri de la
companii (38,2%), Campania 20% (8,4%), Direct Debit (15%), Donații on-line (2,2%). Fondurile au
avut ca destinații principale: programul de reducere a mortalității infantile, accesul la educație al
copiilor din comunități defavorizate și protecția copiilor cu părinții plecați la muncă în alte țări.
La finalul anului 2018, Salvați Copiii are 19.582 donatori activi prin DD.
Am continuat parteneriatele importante cu Kaufland, Carrefour, Dorna, Libris.ro, Gefco, Profi,
adăugându-se în acest an Farmexpert, cu sume ce depășesc 50.000 euro/an.
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SALVAȚI COPIII ROMÂNIA
RAPORT FINANCIAR
2018

I.
Secretariat General
Filiale

VENITURI
5.891.964 euro
647.713 euro

SUMA
(EURO)
90%
10%

1. Organizații non profit din țară și străinătate și organisme internaționale
2. Contribuții, donații, sponsorizări
3. Instituții ale statului
4. Dobânzi bancare
5. Alte venituri
II. CHELTUIELI
A. PROGRAME
1. Asigurarea dreptului la protecție al copiilor
 Protecția copiilor împotriva violenței și a exploatării economice
 Protecția copiilor singuri acasă
 Protecția copiilor pe internet - Programul Sigur.Info
 Suport pentru copiii / tinerii străzii identificați cu TB
 Protecția copiilor față de HIV/SIDA
2. Promovarea și asigurarea dreptului la educație
 Acces la educație pentru copiii din medii defavorizate
 Integrarea Educațională a Copiilor Refugiați si Solicitanți de Azil
 Educație preșcolară pentru copiii din categoriile defavorizate
3. Sănătatea copilului și nutriție
4. Promovarea si respectarea dreptului la educație
B. DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ
C. ADMINISTRAȚIE
D. STRÂNGERE DE FONDURI ȘI COMUNICARE

% din
total

6.539.677
2.577.173
3.874.587
56.447
20.506
10.964
4.916.351
4.520.605
1.098.563
616.738
235.183
150.939
49.091
46.612
1.786.054
1.363.358
378.075
44.621
1.461.465
174.523
67.816
146.562
181.368

38%
59%
1%
1%
1%
92%

1%
3%
4%
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