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22 DE ANI în care am învăţat de la copii că societatea şi lumea în care trăim se pot
schimba, pot fi mai bune şi mai frumoase, prin educaţie, perseverenţă şi încredere.
Florin a încheiat trimestrul cu bine şi aşteaptă primul tort de ziua lui, la aniversarea
de 14 ani. Locuia cu mama şi cei doi fraţi ai lui în Bogata, un sat cu nume aflat la antipod
cu situaţia lor de sărăcie. Muncea cu ziua pentru a putea trăi. De aceea, a abandonat
şcoala în clasa a doua. În urma incendiului care le-a mistuit casa şi a dus la decesul fratelui
mai mic, mama, copleşită de gravitatea situaţiei, s-a îndreptat cu toate speranţele spre
Bucureşti, unde a reuşit să se angajeze. Din păcate, nu şi-a putut înscrie copiii la şcoală.
Echipa Salvaţi Copiii a preluat de aici cazul şi i-a înscris pe copii la cursurile „A doua
şansă”.

Ana Maria Mihăescu Preşedinte, Şef Misiune IFC pentru
Romania, Republica Moldova, Bulgaria,
Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia

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

Florin s-a adaptat rapid în relaţia cu educatorii şi asistenţii sociali ai organizației noastre,
a învăţat mult, cu dorinţa de a acumula multe informaţii şi de a recupera timpul trecut;
a făcut un efort supraomenesc. „Eu, când împlinesc 14 ani şi îmi fac buletinul, o să am o
petrecere cu TORT şi o să vă chem şi pe voi… nu mi-am serbat niciodată ziua”.
Florin este unul dintre cei 10.200 de copii cu care Salvaţi Copiii lucrează astăzi în programele educaţionale din cele 38 de judeţe. Florin ne-a învăţat ce înseamnă ambiţia şi
curajul. Florin ne-a dat putere şi energie să continuăm, an de an, munca noastră.

Lucrăm cu copiii, dar şi cu părinţii şi cadrele didactice: armonizarea acestei triade este
esenţială pentru educaţia şi bunăstarea copiilor. In 2011, Salvati Copiii a cuprins 182.000
de copii în programele sale, 30.000 părinţi, 20.000 de cadre didactice şi alţi specialişti.
Cei 1.800 de voluntari s-au implicat în activitățile directe cu copiii și partenerii organizației.
94% dintre copiii romi incluși în programele de educație preșcolară urmează acum o formă
de învățământ, iar pentru majoritatea copiilor integrați în programele școlare de tipul
”A doua șansă” (71%) și „Școală după școală” (82%), școala reprezintă spațiul promovării
sigure și a rezultatelor foarte bune. Și pe copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate,
programul „Creștem împreună” i-a adus mai aproape de părinții lor, asigurându-le, pe lângă
educația școlară, o comunicare aproape zilnică folosind calculatorul.
Prin intermediul organizației noastre, copiii și tinerii au atras atenția autorităților asupra
pericolului pe care-l reprezintă produsele etnobotanice. Ei au organizat în școli campanii
de prevenire a consumului lor și s-au adresat autorităților locale și centrale, obţinând
închiderea magazinelor şi interzicerea site-urilor care comercializau astfel de substanţe.
Cele 5 centre de consiliere pentru părinți și Centrul de educație emoțională și comportamentală pentru copii au devenit, la nivel național, puncte de referință în educația,
evaluarea și consilierea a 18.000 de copii cu probleme de sănătate mentală. Programul
de promovare a utilizării responsabile a Internetului de către copii și adulți s-a adresat
unui număr de peste 30.000 de copii și 24.000 de adulți.
În România, la fiecare patru ore, un copil moare înainte de a împlini un an de viață.
Acestei situații intolerabile, Salvați Copiii a răspuns prin programul „Fiecare copil contează”, derulat în 16 comunități defavorizate, reușind după câteva luni de intervenție
creșterea cu 10% a controalelor medicale prenatale și cu 25% numărul copiilor vaccinați.
Obiectiv urmărit cu perseverență de 10 ani, înființarea instituției Avocatului Copilului,
fundamentală pentru monitorizarea și protecția drepturilor copilului, ar putea deveni
în curând realitate. La finalul lui 2011, inițiativa legislativă, redactată în parteneriat cu
Președinția Camerei Deputaţilor, se afla în dezbaterea comisiilor de specialitate ale
Parlamentului României.
Pentru aceste progrese, Salvaţi Copiii mulţumeşte tuturor celor care au contribuit la
realizarea lor şi se angajează să continue activităţile sale în beneficiul copiilor.
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Petrecerea timpului liber reprezintă o parte importantă din
viața copiilor. Cartierul Ferentari din București.
Foto: Salvaţi Copiii România
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Copii din grădinița Dârvari, județul Ilfov.
Foto: Salvaţi Copiii România
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viziunea
Viziunea Salvaţi Copiii este o lume
în care fiecărui copil îi este respectat
dreptul la viaţă, protecţie, dezvoltare
şi 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

valorile în care credem
Responsabilitatea

182.539
copii în 2011

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.

56.000

Integritatea

copii în 2006

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.

30.000
15.000

copii în 2001

copii în 1992
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educație

școală

Educaţie școlară
În 2010, 362.062 de copii nu erau cuprinşi în sistemul
de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal sau
profesional, deşi aveau vârsta corespunzătoare (3-17
ani împliniți), iar în 2009, 29.000 de copii* au părăsit
școala primară și gimnazială.
Integrarea școlară a copiilor
vulnerabili
„Dacă cineva mi-ar fi spus că la 13 ani am
să merg la şcoală şi am să învăţ să citesc, nu
aş fi crezut. Şi totuşi, am reuşit! Am venit la
Salvaţi Copiii, m-am pregătit în fiecare zi şi
am terminat clasa a II-a. Acum vreau și eu
să merg mai departe.”, spune Raluca, 13
ani, din Constanţa. Este evident că accesul
la educație este condiția de integrare în
societate și asigurare a independenței
sociale pentru copiii ce devin adulți în viitor.
În acord cu recomandările Comitetului
ONU pentru România din anul 2009,
Salvați Copiii și-a intensificat intervenția
de reducere a abandonului școlar în
clasele primare și gimnaziale pentru 4.456
de copii. În acest sens, Salvați Copiii
a dezvoltat programe multianuale de
*Sursa: Estimări ale dimensiunii abandonului şcolar şi ale factorilor de influenţă, Revista Română de Statistică nr. 11/2011.
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Cristina, 8 ani, clasa a II-a, frecventează zilnic programul
„Școală după școală” organizat în parteneriat cu Școala nr.
141 din București.
Foto: Dan Popescu

facilitare a accesului la educaţie școlară prin
implementarea de servicii educaționale și
sociale de tipul „A doua șansă” sau „Școală
după școală”, prin crearea de Centre
de orientare și resurse pentru educație
incluzivă (COREI), program cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte
în oameni!”. 3.020 de părinți au beneficiat de consiliere psihologică, juridică și
susținere materială. 1.470 de cadre didactice și specialiști au participat la sesiuni de
informare și pregătire profesională.
Având o extindere națională și contând pe
110 parteneriate încheiate cu școli, inspectorate școlare județene și direcții generale
de asistență socială și protecția copilului,
programul de (re)integrare școlară cuprinde 43 de centre educaționale dezvoltate în
38 localități.

DE COPII AU FOST SPRIJINIȚI
PENTRU A SE INTEGRA
ÎN FORME DIVERSE DE
EDUCAȚIE (PRE)ȘCOLARĂ
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„A DOUA ȘANSĂ”
Conceput pentru a veni în sprijinul copiilor
care nu au fost niciodată înscriși în sistemul
de învăţământ sau care au abandonat
școala și au depășit vârsta de școlarizare,
programul „A doua șansă” a inclus 630
de copii care au participat la activități de
pregătire remedială în vederea absolvirii
învățământului primar, fiindu-le oferite lor
și părinților servicii sociale și juridice.
Cu scopul de a încuraja unitățile școlare să
includă programe de acest tip, în special în
zonele defavorizate, 400 de cadre didactice
au fost informate cu privire la metodologia
și aspectele practice de organizare a acestora.
ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ
Cauzele abandonului şcolar sunt multiple,
de la cele de natură familială, până la cele
de ordin economic, cu impact asupra

grădiniță

Educaţie preșcolară
80% dintre copiii romi nu merg nici la grădiniță, nici
la creșă, iar 19% cu vârsta cuprinsă între 7 și 11 ani
nu merg la școală, față de 2% dintre cei români de
aceeași vârstă.* Lipsa pregătirii preşcolare reprezintă
cel mai mare risc de absenteism şi abandon şcolar.

Grupul de copii ai grădiniței din Mangalia.
Foto: Salvaţi Copiii România

posibilităţii de susţinere a şcolarizării copiilor, sau chiar de ordin cultural - rezerva
unor părinţi faţă de educaţia copiilor.
Având ca scop prevenirea părăsirii timpurii a școlii, programul „Școală după școală”
a cuprins activități de învățare remedială,
formală și nonformală, și de consolidare
a cunoștințelor lor școlare pentru 3.826
de copii, dintre care 489 în cadrul programului „Creștem împreună” destinat
protecției copiilor cu părinți plecați în
străinătate.
„Prin acest program, monitorizat de
Inspectoratul Școlar Județean, s-au diminuat
absenteismul și abandonul școlar. Fiind un
model de bună practică, întrucât îmbină
procesul educațional cu implicarea părinților,
programul este prezentat în alte școli și
instituții de educație.” declară Gabriel
Stoica, Inspector pentru problemele
educaționale ale romilor Tulcea.

„A fost prima dată când am avut ocazia
să lucrez cu copii şi părinţi de etnie romă,
dar a meritat efortul pentru că sunt oameni
extraordinari cu care, atunci când există
colaborare şi voinţă din ambele părţi, se pot
realiza lucruri frumoase. Ar trebui repetate
astfel de acțiuni fiindcă ele reprezintă un pas
important în integrarea romilor la grădiniţă,
apoi la şcoală şi, mai departe, într-o societate
civilizată.”, spune Laura Zbârcea, educatoare în oraşul Salonta.
Derulat în parteneriat cu MECTS și
dezvoltat în 39 de județe și București, programul a contribuit la integrarea preșcolară
a 1.769 de copii, dintre care 569 copii au
făcut parte din 32 de grupe de pregătire
estivală. Pentru a sprijini procesul educativ,
au fost oferite familiilor subvenţii constând
în îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite
şcolare. Prin participarea zilnică a părinților
la grupele estivale, s-a îmbunătăţit comunicarea între părinţi şi personalul grădiniţelor,

„

94% dintre copiii din programele
educaționale au fost înscriși în 2011
la grădiniţe sau școli locale.

„
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iar capacitatea de învăţare şi adaptare a
copiilor a crescut semnificativ.
Folosind experienţa Salvaţi Copiii în domeniul educaţiei preșcolare, a fost realizat un
Ghid de bune practici pentru educația
timpurie a copiilor romi, instrument de
lucru util specialiștilor, fiind distribuit tuturor
inspectoratelor școlare judeţene, primăriilor, consiliilor județene, ONG-urilor din
domeniu și finanțatorilor, în scopul extinderii
proiectului la nivel naţional.
*Sursa: Barometrul Incluziunii Romilor, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, 2007.

sprijin

Copii singuri acasă
La sfârșitul anului 2011, în România, erau înregistrați
83.658 de copii ai căror părinți muncesc în străinătate, dintre care 23.924 cu ambii părinți plecați.* În
realitate, numărul lor este mult mai mare.
„Îmi plac toate activităţile pe care le facem
la Salvaţi Copiii şi de aceea încerc să fiu
bună, acasă şi la şcoală, pentru ca părinţii
mei să fie mândri de mine, mai ales tatăl
meu, care vine doar de două ori pe an
acasă, iarna, de Crăciun, şi vara, de ziua
mea.”, ne spune Alina din Târgoviște, un
copil de 12 ani aflat în atenția specialiștilor
din programul „Creştem Împreună”.
Derulat cu sprijinul Enel Cuore Onlus,
Intesa Sanpaolo Bank și Compania di
San Paolo, programul urmărește diminuarea impactului negativ asociat migraţiei
părinţilor asupra copiilor rămaşi singuri
acasă. Activităţile s-au derulat în 2011 în
10 centre de tip „Şcoală după şcoală”
înfiinţate în oraşele Piteşti, Bucureşti,
Reşiţa, Mangalia, Târgovişte, Craiova,
Petrila, Sighișoara şi Timişoara şi au con-

Educatoarea Gabriela Lazea alături de copiii care
frecventează programul „Creștem împreună” din
Timișoara. Foto: Adrian Pîclișan.

stat în oferirea de suport școlar, social şi
psihologic pentru traversarea perioadei
de separare de părinţi, respectiv comunicarea cu părinţii aflaţi în străinătate
utilizând computerele puse la dispoziţie.
489 de copii au beneficiat de serviciile
oferite, iar 430 de părinţi și reprezentanţi ai copiilor au participat la întâlniri
lunare. Pentru o monitorizare eficientă,
s-au organizat 56 de întâlniri ale grupu-

*Sursa: DGPC - la 31 decembrie 2011.
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rilor locale formate din reprezentanți
ai inspectoratelor şcolare, direcţiilor de
protecţie a copilului şi şcolilor implicate.
Progresele în comunicarea cu părinţii
aflaţi în străinătate au fost considerabile
(87% dintre copii comunică online săptămânal, față de 48% înainte de demararea
programului), ca și dezvoltarea abilităţilor de relaționare socială și reducerea
comportamentelor violente.

educație

Ştefan Atîrgoviţoae (10 ani) a obţinut Marele Trofeu şi
locul I la Festivalul San Remo Junior 2011 din Italia.

Speranțe împlinite
Prin susţinerea financiară a BCR
România, Salvaţi Copiii a oferit copiilor
cu talent muzical, dar cu mijloace financiare modeste, susţinerea financiară
necesară pentru acces la educaţie,
achiziţionarea de instrumente muzicale,
uniforme, rechizite și derularea de ore
individuale de pregătire muzicală.
Cei 17 copii selectaţi au obținut
12 premii I, 4 premii II și 4 premii III la
concursuri naţionale şi internaţionale.
Ion Moise Bădulescu (14 ani) a obţinut
Marele Premiu la Concursul internaţional „Microfono D’oro”, iar Ștefan
Atîrgoviţoae (10 ani) Marele Premiu la
Concursul internaţional „San Remo” –
secţiunea pentru copii Italia 2011.
„Premiul acesta va rămâne în mintea
oamenilor toată viaţa şi o să spună: băiatul acesta, când era mic, a luat trofeul la
San Remo.” - Ștefan Atîrgoviţoae.

Educație pentru
copii refugiaţi şi
solicitanţi de azil
Salvaţi Copiii a oferit sprijin copiilor
solicitanţi de azil şi refugiaţi în vederea
facilitării integrării acestora în plan
social şi educaţional. În Camerele
Copiilor, spații amenajate în centrele de
cazare și proceduri ale Oficiului Român
pentru Imigrări din Bucureşti, Galaţi,
Rădăuţi şi Timişoara, 148 de copii din
țări, precum Afganistan, Irak, Somalia,
Sri Lanka, Palestina, Eritreea, Camerun
sau Congo, au beneficiat de programe
educative şi recreative, în scopul dezvoltării abilităţilor lor sociale, cognitive
şi de creativitate.
Activităţile au constat în sesiuni de
consiliere socială şi psihologică, cursuri
vocaționale sau de orientare culturală ,
cursuri de limba română/engleză, sprijin
şcolar, activități recreative, tabere sau
excursii. Alături de copii, 384 adulți au
fost sprijiniţi în vederea accesării serviciilor sociale, medicale şi educaţionale.

Reducerea
riscurilor asociate
dezastrelor
Activităţile de informare a elevilor cu
privire la comportamentele adecvate
în cazul unor situaţii de urgenţă au
continuat prin implicarea unei echipe de
15 voluntari, psihologi, studenţi și elevi,
pregătiți pentru a lucra cu 300 de copii,
pe baza manualului elaborat de copii
„Să învăţăm să prevenim dezastrele”,
sub directa coordonare a organizației
Salvaţi Copiii.
„Elevii au fost entuziasmaţi de felul inedit
în care s-au desfăşurat aceste sesiuni de
pregătire privind dezastrele naturale. S-a
pus accentul pe exerciţii practice, simularea
unui cutremur, evacuare, adăpostire, apel
la 112 etc. A şti cum să reacţionezi în
caz de dezastru natural face de multe ori
diferenţa, cunoştinţele acumulate putând
salva multe vieţi.”, a declarat Luminița
Drăghici, învățătoare la Școala nr. 141 din
București.

parteneri pentru educație
Educație școlară și preșcolară. Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului și
Sportului, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, inspectorate școlare
județene, școli, grădinițe.
Copii singuri acasă. Enel Cuore Onlus,

Intesa Sanpaolo Bank, Compania di
Sanpaolo, direcții generale de asistență
socială și protecție a copilului, școli generale.
Copii refugiați și solicitanți de azil.
UNHCR, Oficiul Român pentru
Imigrări, Consiliul Naţional Român
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pentru Refugiaţi, Serviciul Iezuiţilor
pentru Refugiaţi, Organizaţia Femeilor
Refugiate din România, Forumul Român
pentru Refugiaţi şi Migranţi, Organizația
Internațională pentru Migrație.

protecție

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

intervenție

Servicii de consiliere
20% dintre elevii şi preşcolarii din România au dificultăţi emoţionale şi comportamentale, care îi împiedică
să aibă o performanţă educaţională pe măsura potenţialului lor, să îşi facă prieteni, să se implice în viaţa
comunităţii sau să se bucure de viaţa de familie.*
BUNE PRACTICI ÎN SERVICIILE
DE CONSILIERE DESTINATE
COPILULUI ȘI FAMILIEI
„Pentru mulţi dintre părinţii din România, a-şi
educa copiii cu bătaia, mustrarea, reproşul şi
pedeapsa ţine de firescul realităţii de zi cu zi,
deşi studiile ştiinţifice însoţite de experienţă
practică ne arată că un copil victimă a
oricărei forme de violenţă sau abuz întâmpină
mari dificultăți în a-și realiza pe deplin
potențialul”, spune Smaranda Dinescu,
medic de familie, partener al programului
de prevenire și combatere a violenței
asupra copilului.
Sunt nevoi de educaţie parentală şi intervenţie psihologică pentru care specialiştii
Salvaţi Copiii vin cu servicii integrate de
educaţie, evaluare şi consiliere pentru copil
şi familie, în cadrul centrelor comunitare
specializate – Centrele de consiliere
pentru părinţi (Bucureşti, Iaşi, Timişoara,
Târgu Mureş şi Suceava) şi Centrul de
educaţie emoţională şi comportamentală
pentru copii (Bucureşti).

18 064
psihoterapie individuală și de intervenţie
de grup; alte 470 de familii (cu aprox.
300 de copii) au fost integrate în
Programul Triple P – Positive Parenting
Program. Implementat pentru prima dată
în România, programul asigură 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. Au fost publicate trei
materiale de autoeducaţie pentru copii şi

În 2011, 1.293 de copii și 364 de
părinţi au fost evaluaţi şi au beneficiat de
intervenţie terapeutică de tip consiliere/

DE COPII AU BENEFICIAT
DE INFORMARE SAU
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA
ABUZULUI ȘI NEGLIJENȚEI

părinţi în cadrul seriei „Pentru echilibru
emoţional în familie”.
„ASCULTĂ-I SUFLETUL”
Campania „Ascultă-i sufletul” este una de
educare și de sensibilizare pentru combaterea violenţei la adresa copiilor și pentru a
promova modele educaţionale pozitive, cu
respectarea nevoilor lor afective și psihice.
Complementar, au fost reluate demersurile de finalizare şi aprobare a Strategiei
Naţionale de Sănătate Mintală a Copilului
şi Adolescentului, precum şi a Strategiei
Naţionale de Educaţie Parentală. Activităţi
de lobby au avut loc şi prin promovarea
Manifestului pentru combaterea violenţei
împotriva copiilor şi semnarea lui de către
mii de susţinători.
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
702 profesioniști au beneficiat de instruire
cu privire la consilierea şi educarea părin-

*Sursa: Analiza serviciilor de sănătate mintală pentru
copiii din România - Salvați Copiii România (2010).
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prevenție

Prevenirea violenței în
mediul școlar
Afișul campaniei „Ascultă-i sufletul”.

ţilor în vederea dezvoltării abilităţilor de
parenting; evaluarea şi intervenţia în cazul
copiilor cu probleme de sănătate mintală,
ca urmare a traumei, abuzului și altor factori de risc. 192 dintre aceștia au participat
la Conferinţa „Bune practici în construirea
serviciilor de sănătate mintală pentru copii şi
adolescenţi”, desfăşurată în luna aprilie în
București. Aceste inițiative au contribuit la
identificarea copiilor în risc sau victime în
mediul lor firesc de viaţă (ex. şcoală) - 40%
și la nivelul asistenţei primare (medic de
familie, medic pediatru) - 22%.
IMPACT
A crescut accesibilitatea serviciilor
psihosociale de consiliere şi sănătate și
s-a construit o alternativă la serviciul de
sănătate mintală din spitalele psihiatrice,
scăzând stigma asociată accesării unui
serviciu de consiliere psihologică. Satisfacţia
generală a părinţilor cu privire la serviciile

Peste jumătate din elevii din şcolile din România afirmă
că au fost implicaţi cel puţin o dată într-o situaţie de
violenţă fizică în clasă, pe culoare sau în curtea şcolii.
de parenting a înregistrat un scor mediu
de 9,69, pe o scală de la 1 la 10. „Nu m-am
gândit niciodată că voi învăța atât de multe
lucruri la vârsta mea, mai ales lucruri despre
care nu credeam că pot fi învățate: despre
cum să fii părinte. Datorită dumneavoastră
prevăd o relație minunată cu copilul meu!”
(părinte, 38 ani, București).

Consiliere și
asistență juridică
642 copii și părinţi au beneficiat de
consiliere juridică pentru: obţinerea de
acte de identitate, înregistrarea tardivă a
nașterii, încredințarea copiilor, obţinerea
de beneficii și prestaţii sociale, instituirea
unor măsuri de protecție specială, soluţionarea problemelor locative, încheierea
de contracte de muncă etc.

„

Desenez o hartă ca să știe mama
cum să ajungă de la serviciu la centrul
pentru părinţi și o să venim tot timpul
aici, la voi! (Ionuț, 7 ani)

„
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În 2011, s-a derulat al treilea an al programului „Tinerii împotriva violenţei”,
co-finanţat din Fondul Social European,
prin Programul Operaţional Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, implementat în Bucureşti şi judeţele Timiş,
Mureş, Iaşi, Neamţ, Dolj, Argeş, Suceava.
13.176 de elevi din 187 de școli au
beneficiat de activități diverse de combatere a violenței în școală: lecţii practice
special concepute pentru cadrele didactice (Caietul elevului), 200 de sesiuni
interactive având ca scop promovarea
dialogului și a comportamentului nonviolent, 35 de reprezentații de teatru
forum, tabăra tematică de la Poiana
Pinului (Bacău), distribuirea „Ghidului de
buzunar pentru elevi”, conceput pentru
a-i ajuta pe copii să înţeleagă ce se află
în spatele comportamentelor agresive
pe care ei le manifestă în viaţa de zi cu zi
sau le observă la ceilalţi. 1.000 de părinţi
și 1.800 de specialiști din domeniul
educaţiei, sănătăţii și protecţiei sociale au
participat la activităţi de informare, cu
privire la importanţa adoptării de comportamente non-violente și la practicile
de creştere, îngrijire şi educare pozitivă
a copiilor.

campanie

Prevenirea consumului
de droguri

Afișul de campanie creat de voluntarii filialei Suceava.

Salvaţi Copiii a atras public atenţia asupra efectelor
dezastruoase ale consumului de etnobotanice.

Folosind metoda peer to peer education, 40 de voluntari Salvați Copiii au
desfășurat sesiuni interactive pentru
1.275 de copii din 23 de școli și licee,
la care au participat părinți și profesori,
vizând informarea și conștientizarea

Protecția împotriva
traficului de persoane
Programul Regional de Răspuns la
Pro-blematica Traficului de Copii în
Sud-estul Europei se implementează în
România, Albania, Serbia, Kosovo, BosniaHerţegovina, Bulgaria, Muntenegru, sub
coordonarea Salvaţi Copiii Albania. În
România, programul se desfăşoară în
Iaşi și Suceava, urmărind stabilirea de
modele de servicii de protecţie a copiilor
şi adolescenţilor victime sau în risc de a
deveni victime ale traficului, cu scopul de
a preveni situaţiile de violenţă, exploatare

și de a reduce migraţia ilegală a copiilor şi
riscurile asociate traficului.
47 de copii și familiile lor au beneficiat de
servicii sociale: asistenţă socială și juridică,
consiliere psihologică, suport educaţional
și suport material. 772 de copii din
comunităţi vulnerabile au participat la
activităţi de informare pe problematica
traficului de copii realizate de voluntari.
Au fost derulate cursuri de pregătire
pentru 50 de specialiști din domeniul
protecţiei sociale și educaţiei.
CAMPANIE
În cadrul Campaniei Stop Prostituţiei,
Pornografiei Infantile şi Traficului de
Copii în Scopul Exploatării Sexuale,
The Body Shop România şi Salvaţi
Copiii România, ca reprezentant ECPAT,
au predat Agenţiei Naţionale Împotriva
Traficului de Persoane cele 17.000 de

În 2011, nu a mai fost semnalat
niciun caz de trafic de copii în comunităţile vulnerabile în care au fost
derulate activităţi de informare.
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„

Accesul liber la aceste substanțe, atât
pe stradă, cât şi on-line, și prețul accesibil
au constituit motivele derulării unei
campanii prin care s-a solicitat Autorităţii
Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM) blocarea accesului la site-urile care comercializează
plante/substanţe cu efect halucinogen,
precum şi crearea unui cadru legislativ
coerent şi coercitiv de interzicere a
producerii și vânzării acestor substanţe,
generic denumite etnobotanice.

elevilor din școli și licee cu privire la
consumul acestor substanţe psihoactive.
Prezentările și dezbaterile cu copiii au
inclus și tema prevenirii HIV/SIDA.

„

Consumul de etnobotanice a devenit
un fenomen social, răspândit în rândul
adolescenților, cu efecte grave asupra
sănătății. „La toate petrecerile se consumă,
de exemplu la Revelion. Pe 1-2 ianuarie
nu se mai ridicau din pat. Nu s-ar opri din
consumat. Consideră că este ”cool” să consume. Au impresia că dacă nu consumă nu
se mai pot distra. Alcoolul este demodat”,
a declarat o elevă în cadrul consultărilor
organizate de Salvați Copiii.

protecție

cercetare

Familii în risc
Investigaţia sociologică a fost realizată în rândul părinţilor sau rudelor copiilor din 12 centre educaţionale ale
organizaţiei din 11 judeţe. 45% dintre gospodăriile din
eșantion au declarat că trăiesc sub pragul de sărăcie.*

Foto: Bogdan Iurașcu.

semnături de sprijin din partea cetăţenilor români pentru lupta împotriva
traficului de persoane.

Protecția copiilor în
conflict cu legea
Proiectul JUST – Justiţie Juvenilă,
implementat în Italia, România și Grecia
a avut ca obiectiv dezvoltarea unor
metode de intervenţie bazate pe drepturile
copilului pentru a contribui la prevenirea
delincvenţei juvenile și la reintegrarea
socială a copiilor și tinerilor care ies
din sistemul penal. 46 de specialiști din
domeniul justiţiei juvenile au fost instruiţi
cu privire la aceste metode. Specialiștii
au fost reprezentanţi ai penitenciarelor
pentru minori şi tineri, centrelor de
reeducare, direcţiilor de probaţiune,
direcţiilor generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului, autorităților centrale
și organizaţiilor neguvernamentale.
Expertiza dobândită de Salvaţi Copiii în
domeniul justiţiei juvenile a fost valorificată în procesul de elaborare a Strategiei
de prevenire a criminalităţii în Municipiul
Bucureşti, în cadrul grupului de lucru
pentru prevenirea delincvenţei juvenile.

IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC PENTRU DEZVOLTAREA
ARMONIOASĂ A COPIILOR LA NIVELUL FAMILIEI
Rezultatele sunt mult mai ridicate în
grupul studiat comparativ cu populaţia
generală, procentele fiind aproape duble.
Ele indică mediile în care trebuie acţionat
preventiv venind în sprijinul părinţilor
care, în condiţii de solicitare și mare
responsabilitate, pot dezvolta tulburări de
conduită și de adaptare socială.

73%

27%

* Prag subiectiv de sărăcie, autoperceput.

10%

dintre copii nu
merg la școală

15%

dintre copii nu
frecventează
școala cu
regularitate

16%

dintre familii
- cel puţin o
persoană se
află la muncă în
străinătate

critică aspru
greșelile
copiilor, folosind violența
verbală

dintre părinți
folosesc
pedepsele
fizice asupra
copiilor

parteneri pentru protecție
Servicii de consiliere. Salvaţi Copiii
Norvegia, Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului și Sportului, BCR România,
IKEA România, OMA Vision.
Prevenirea violenței în mediul școlar.
MECTS, Institutul de Știinte ale Educaţiei,
Agenția OSC SRL.
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Prevenirea consumului de droguri.
Agenția Națională Anti-drog., Radio Zu.
Protecția împotriva traficului de persoane. Save the Children International,
ANITP.
Proiectul Just. Ministerul Justiţiei, Autoritatea
Naţională a Penitenciarelor, Poliţia Română,
Direcția Generală Protecția Copilului.

dreptul la viață

Fiecare copil contează
La nivel mondial, un copil moare la fiecare 4 secunde.
România se află pe un prim loc deloc onorant cu rata
cea mai ridicată de mortalitate infantilă din Uniunea
Europeană, 9,8‰ în 2010, dublu faţă de media europeană de 4,3‰. (Sursa: Eurostat 2011)
Pe baza rezultatelor şi experienţei din
faza pilot, proiectul urmează să fie extins
în 2012 şi în alte 5 judeţe.

„

Au fost redactate, tipărite şi distribuite
Ghidul de creștere și dezvoltare a
copilului 0-5 ani și Caietul Copilului.

Numărul copiilor vaccinați a
crescut cu 24,7% în cele 16 comunități
defavorizate incluse în program.

„

Parte a campaniei mondiale Every
One, inițiată de Save the Children
International și care urmăreşte reducerea mortalităţii infantile, proiectul este
dezvoltat de Salvaţi Copiii România în
parteneriat cu compania farmaceutică
GlaxoSmithKline (GSK) şi cu sprijinul
Ministerului Sănătăţii. Activitățile se
derulează în 16 comunităţi defavorizate
din judeţele Braşov, Caraş-Severin,
Dâmboviţa şi Vrancea.

Unul din copiii născuți prematur la Maternitatea
”Dr. Ioan Cantacuzino” care beneficiază de susținerea
Salvați Copiii prin intermediul campaniei 2%.
Foto: Salvați Copiii România

32 de cadre medicale au fost pregătite
pentru identificarea şi sprijinirea grupului
ţintă format din gravide şi mame tinere şi
copii cu vârste între 1 şi 5 ani. Cei 1022
beneficiari (166 gravide, 250 mame şi
606 copii) au primit informaţii privind
măsurile obligatorii pentru prevenirea
îmbolnăvirilor, păstrarea curăţeniei şi
respectarea regulilor de creştere a copiilor, dar şi suport nutriţional şi produse
igienico-sanitare.
Ca urmarea a intervenției în comunități,
a crescut cu 10,5% numărul gravidelor
care merg periodic la control la medicul
de familie și a scăzut numărul virozelor
respiratorii la copii. S-a constatat
creșterea interesului tinerelor mame
pentru păstrarea curăţeniei în locuinţă și
pentru respectarea regulilor sanitare.

Afișul Campaniei 2%.
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dreptul la viață
250 de mame au fost incluse în programul „Fiecare
copil contează”. Foto: Salvați Copiii România

Sănătatea reproducerii
și a nou-născutului
VÂRSTA MAMEI LA NAȘTEREA
PRIMULUI COPIL

32%
12-15 ani

25%
16-17 ani

16%
18-19 ani

15%

12%

20-21 ani

peste 21
ani

Campania 2%
Sub sloganul „Transformă 2% din impozitul pe venit în 100% viaţă pentru copii!”,
Salvaţi Copiii a derulat o amplă campanie
publică pentru susţinerea programului
naţional de reducere a mortalităţii infantile,
prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe
venit către maternităţi şi secții de nou-născuţi prematur.

Mulţumim tuturor celor care au ales să fie
alături de Salvaţi Copiii pentru susținerea
programului dedicat nou-născuţilor! Suma
astfel colectată a fost de 667.000 lei,
bani care au fost utilizaţi pentru a dota cu
echipamente performante Maternitatea
din Adjud (jud. Vrancea), Maternitatea
Cantacuzino (Bucureşti) şi a oferi programe
de educaţie parentală pentru 820 de
părinţi.
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Studiul privind sănătatea reproducerii şi
a nou născutului în rândul beneficiarilor
și potențialilor beneficiari ai proiectului
„Fiecare copil contează” a urmărit
descrierea situaţiei copilului şi a familiei
din 16 localităţi rurale din România
şi, pe de altă parte, să fundamenteze
intervenţia ulterioară în proiect. 280 de
chestionare au fost aplicate în Braşov,
Dâmboviţa şi Vrancea.
Nivelul scăzut al veniturilor limitează
accesarea serviciilor medicale de specialitate în cazul femeilor gravide din
populaţia studiată - 67% dintre femeile
gravide la momentul cercetării afirmă că
nu au făcut nicio ecografie până la acel
moment, 42% că nu au făcut analizele
recomandate, 44% că nu au fost la niciun
control ginecologic iar 22% că nu au fost
consultate de medicul de familie (de când
sunt gravide).
Vârsta medie la naşterea primului copil
este, în eșantionul ales, de 17 ani, cu 9 ani
mai scăzută comparativ cu media la nivel
naţional. 10% dintre mamele din eşantionul nostru au afirmat că au pierdut, prin
deces, un copil, vârsta decesului copilului
fiind, în 86% din cazuri, mai mică de
un an.

siguranță

Internet mai sigur 2.0
În România, 70% dintre copii şi 30% dintre părinţi
folosesc Internetul zilnic. Îngrijorător este faptul că
32% dintre copii au declarat că au comunicat online
cu persoane necunoscute, iar 22% au primit mesaje
cu caracter sexual. (Sursa: EU Kids Online II)
Programul Sigur.Info îşi propune să
promoveze utilizarea în siguranță a
Internetului de către copii şi implicarea
activă, mutual benefică, a părinţilor şi profesorilor în activitatea online a acestora.
„Sarcina noastră, ca profesori sau părinţi,
este să-i facem pe copii utilizatori responsabili ai mediului online. În acest fel eliminăm
pericolul ca aceștia să devină victime ale
conținutului dăunător sau ilegal existent
pe unele pagini web.”, consideră Alina
Moisescu, Inspector general - MECTS.
HELPLINE / HOTLINE
Derulat în cadrul unui consorțiu național
coordonat de Salvați Copiii și din care mai
fac parte Focus - Centrul Român pentru
Copii Dispăruți și Exploatați Sexual și
compania Positive Media, programul
pune la dispoziţia copiilor și adulților o
linie de consiliere şi o linie de raportare a
conţinutului ilegal, singurele puncte civile
de contact din România privind această
tematică. Operatorii liniei de consiliere
Helpline (360 de sesizări) sunt specialişti
pregătiţi să răspundă întrebărilor, nelămuririlor sau temerilor legate de activitatea
online, în timp ce linia de raportare
Hotline se află în legătură directă cu
Inspectoratul General al Poliţiei Române,

Dominique Simionescu (Școala I.L.Caragiale, Sibiu) a
câștigat locul I la categoria celor mici (cls I-IV) - Ziua
Siguranței pe Internet 2011, București.
Foto: Radu Enache.

pentru investigarea cazurilor de conţinut
ilegal (precum pornografia infantilă).
Website-ul www.sigur.info, accesat de
270.000 de vizitatori în 2011, reuneşte
resursele privind siguranţa online dar
şi link-uri către cele două puncte de
contact.
ACTIVITĂȚI DE INFORMARE
Pentru a răspândi mesajele, echipa Sigur.
Info a format 370 de tineri voluntari
şi profesori, oferindu-le pregătire şi
instruire privind utilizarea în siguranţă
a Internetului şi a resurselor online.
Aceştia au acţionat apoi ca mentori sau
diseminatori ai informaţiei în judeţele
lor, reuşind să transmită mesajul către
28.100 de copii, 2.000 de profesori
şi 2.200 de părinţi în cadrul sesiunilor
organizate în 180 de şcoli şi licee. În
acelaşi timp, au avut loc activităţi şi în
spaţii informale, precum parcuri şi malluri,

unde peste 20.000 de persoane au fost
informate, primind flyere şi broşuri care
vizau siguranţa pe Internet. Activităţile
s-au desfășurat în București și în 11
judeţe (Constanţa, Brașov, Iași, Arad, Dolj,
Vâlcea, Neamţ, Oradea, Timiș, Suceava şi
Prahova). O noutate pentru proiect au
reprezentat-o dezbaterile în mediul rural,
în 25 de localități din 4 județe (Brașov,
Dolj, Timiș, Constanța), la care au participat 1.000 de copii și 600 de adulți. Pentru

31360
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DE COPII INFORMAȚI CU
PRIVIRE LA BENEFICIILE
ȘI PERICOLELE
INTERNETULUI

protecție

Activitate educațională cu participanți din școli
generale și licee, desfășurată în Timișoara - Ziua
Siguranței pe Internet 2011.
Foto: Nicolaie Costel.

„

Pentru o mai mare siguranță a
datelor personale, o treime dintre
copiii și adolescenții informați în școli
și-au revizuit setările profilului lor pe
rețelele de socializare.

SID 2011
Evenimentul anului, Ziua Siguranţei pe
Internet 2011 a fost precedată de un
concurs de proiecte multimedia, cu tema
„Este mai mult decât un joc! Este viața
ta!” la care au participat 2.050 de copii
organizați în 850 de echipe. Numele
câștigătorilor și materialele lor pot fi
vizualizate pe site-ul ww.sigur.info.
Aprecierea proiectului la nivel european
a fost marcată prin desfăşurarea primei
înâlniri INSAFE (reţeaua europeană a
centrelor Safer Internet) în România, reunind 70 de participanţi din 27 de ţări. Un

„

ca sfaturile noastre să ajungă și la copiii
din Republica Moldova, au fost organizate
întâlniri cu reprezentanți ai autorităților
și directori de școală și a fost încheiat
un parteneriat cu Centrul de Informare
privind Drepturile Copilului din Chișinău.

alt eveniment major, Şcoala Europeană
de Vară desfăşurată în iulie 2011 a adus
împreună 38 de participanţi copii din 9
ţări (România, Bulgaria, Irlanda, Slovacia,
Marea Britanie, Portugalia, Germania,
Estonia, Cipru) şi s-a bucurat de suportul
Comisiei Europene şi al rețelei europene
INSAFE.
INTERACT / VSAV
În 2011, la programul deja consacrat
Sigur.Info s-au adăugat alte două proiecte
în parteneriat cu Salvaţi Copiii Italia și
cu organizaţia Cesie Italia. Proiectul

Jocul educativ Big Brain poate fi găsit la adresa
http://vsav.webducation.info/

INTERACT are ca scop dezvoltarea unor
resurse relevante şi adaptate copiilor din
centrele de plasament pentru informarea
lor și a profesioniștilor din centre, iar
Virtual Stages Against Violence (VSAV)
este axat pe realizarea unor instrumente
atractive de conştientizare a pericolelor
din mediul online. Activităţile majore au
inclus: informări desfăşurate în 5 centre
de plasament (172 de adolescenți şi
25 de educatori) şi includerea lor într-un
program extins de prevenire; realizarea
jocului online BigBrain cu tema siguranţei
online şi a piesei de teatru „Decoded”
care va avea reprezentații în 2012.

parteneri pentru protecție
MECTS, Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, Autoritatea
pentru Reglementare în Comunicaţii,
Poliţia Română, Microsoft, Vodafone,
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Cosmote, Orange, Kaspersky Lab,
BitDefender, UPC, ECDL România,
Euroaptitudini, Asociaţia Internet
Service Providerilor.

drepturile
copilului

nediscriminare

Campania Globală
pentru Educație

Elena și Cristina, eleve ale centrului educațional
București. Foto: Salvaţi Copiii România

”Nicio măsură nu contribuie la dezvoltare mai mult decât
educația pentru fete”, spunea Kofi Annan, fost Secretat
General al Organizației Națiunilor Unite.
În 2011, tema Campaniei Globale pentru
Educaţie a fost reprezentată de accesul la
educaţie pentru fete şi femei, punându-se
accent pe experiențele personale exprimate sub forma unor povestiri. Mesajul
campaniei a fost „Este un drept! Fă-l să
fie drept! Educaţie pentru fete şi femei!”.
Deoarece nu se poate vorbi în România de
o discriminare a fetelor în privinţa accesului
la educaţie, mesajele campaniei s-au axat
pe analiza consecinţelor lipsei de educaţie,
mai grave în cazul femeilor (risc crescut de
a deveni victime ale traficului de persoane,
acces mai dificil pe piaţa muncii, vulnerabilitate sporită a copiilor născuţi din mame
cu un nivel redus de educaţie – mortalitate
infantilă, insucces şcolar, condiţii socio-economice precare etc.).
Prima etapă a campaniei, Săptămâna
Globală de Acţiune (2-8 mai 2011),
a cuprins Lecţia „Marea Povestire”,
organizată în unităţile şcolare participante
conform unui plan de lecţie dezvoltat la
nivel internaţional, în cadrul căreia copiii
au dezbătut pe marginea temei campaniei. Alte activităţi relevante: prezentare
şi dezbatere de testimoniale ale unor fete
şi femei pentru care educaţia sau lipsa
acesteia a jucat un rol marcant, întâlniri
şi discuţii cu personalităţi feminine ale

122 481

DE COPII IMPLICAȚI
ÎN PROMOVAREA
ȘI RESPECTAREA
DREPTURILOR LOR

vieţii ştiinţifice sau artistice și cu femei din
comunitatea locală, dezbateri, sondaje
şi chestionare. Alături de elevi şi cadre
didactice, la activităţi au participat şi
părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale
şi membri ai comunităţilor locale.
687 de unităţi de învăţământ din toate
judeţele ţării (grădiniţe, şcoli primare şi
generale, şcoli de arte şi meserii, licee,
colegii şi şcoli post-liceale) au derulat Lecţia
şi 663 de unităţi au organizat alte activităţi
relevante pentru tema campaniei, prin
implicarea a 8.200 de cadre didactice.
Evident, participarea copiilor a fost în
număr mare: 102.376 de elevi au fost
informați cu privire la consecinţele lipsei
de educaţie în rândul fetelor/femeilor sau
sprijiniţi să-şi exprime opiniile cu privire
la tema ediţiei. Și adulții au avut un rol
important, 4.800 de părinți, reprezentanți
ai autorităților sau personalități locale fiind
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implicați în derularea campaniei.
Evenimentul central a fost organizat în 15
iunie 2011, sub forma unei mese rotunde
în prezența reprezentanţilor autorităţilor
relevante, instituţiilor şi organizaţiilor
partenere, mass-media şi specialiştilor
din societatea civilă. Semnificative au fost
următoarele concluzii si angajamente:
1. crearea unui mecanism de comunicare și
colaborare între autoritățile sau organizațiile
relevante pentru eliminarea neparticipării
școlare și a abandonului școlar în special
pentru învățământul obligatoriu.
2. necesitatea ca programa şcolară şi
formarea profesională a cadrelor didactice
să asigure elevilor dobândirea unor valori şi
abilitaţi de viaţă.
3. respectarea anagajamentului prevăzut de
Legea nr. 1 a educației naționale de a aloca
minim 6% din PIB pentru educație.

Maria, unul din copiii care frecventează grădinița din
Mangalia susținută de Salvați Copiii.
Foto: Salvaţi Copiii România

monitorizare

Administrația publică în
beneficiul copiilor
România nu are o instituţie independentă pentru
drepturile copilului, aşa cum în majoritatea ţărilor
europene funcţionează instituţia Avocatul Copilului.

• „Administraţie publică în beneficiul copiilor
– Măsurile generale de implementare a
Convenţiei privind drepturile copilului la nivel
central şi local în România”;

Nu se poate determina dacă România
depune sau nu toate eforturile pe care
resursele disponibile le permit pentru
asigurarea drepturilor copilului, deoarece
modul de elaborare a bugetelor publice
nu oferă posibilitatea identificării sumelor
alocate şi cheltuite, direct sau indirect,
pentru copii. Acest aspect și restul concluziilor și recomandărilor pentru o mai bună
implementare a drepturilor copilului în
România au fost dezbătute într-un semi-

nar naţional organizat în parteneriat cu
Camera Deputaţilor. Importanţa înfiinţării
Avocatului Copilului a reprezentat unul
dintre mesajele principale ale acestei lansări.
Au fost organizate 3 dezbateri regionale
(în Iaşi – 15 iulie, Mangalia – 18 iulie, Alba
Iulia – 20 iulie) care au pornit de la concluziile cercetării, fiind centrate pe discutarea
problemelor specifice cu care se confruntă specialiştii la nivel local. În același
sens, Salvați Copiii a iniţiat formarea unui
Grup pilot pentru drepturile copilului în
judeţul Dâmboviţa, în colaborare cu biroul
teritorial al instituţiei Avocatul Poporului
Ploieşti, Centrul de Reeducare Găeşti şi
alte 12 instituţii ale administraţiei publice,
precum şi 2 ONG-uri.

Preşedinţia Camerei Deputaţilor
a devenit partenerul Salvaţi Copiii
pentru înfiinţarea instituției
Avocatul Copilului. La finalul anului
2011, iniţiativa legislativă se afla în
dezbaterea Parlamentului.
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„

Opiniile a 25 de reprezentanţi ai autorităţilor, 12 specialişti din cadrul organizaţiilor
neguvernamentale şi a 56 de copii, din 4
judeţe (Alba, Constanţa, Iaşi şi sectorul
1 Bucureşti) au stat la baza celor două
rapoarte naționale:

• „Administraţie publică în beneficiul copiilor
– Aplicarea măsurilor generale de implementare a Convenţiei privind drepturile copilului în
cinci ţări europene – Marea Britanie, Suedia,
Italia, Lituania, România”.

„

Cercetarea „Administraţie publică în
beneficiul copiilor” coordonată de specialiştii Centrului de Informare, Documentare
şi Cercetare privind Drepturile Copilului,
în cadrul proiectului Good practice on the
general measures of implementation of
the Convention on the Rights of the Child,
a urmărit monitorizarea aplicării măsurilor generale de implementare (MGI) a
Convenţiei privind Drepturile Copilului la
nivel local, naţional şi european. Finanţată
de Comisia Europeană, cercetarea a fost
realizată în cinci țări membre ale Uniunii
Europene – România, Marea Britanie,
Suedia, Italia şi Lituania. Studiile naţionale
au stat la baza unui raport european care
identifică exemple de bune practici şi
formulează recomandări pentru acţiuni
ulterioare adresate factorilor de decizie.

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.*

*Sursa: Drepturile copiilor, așa cum le văd ei, Comisia Europeană, Direcția Generală de Justiție (2011)

32 de cadre didactice au fost formate prin
organizarea a două cursuri (4-10 aprilie și
24-30 octombrie). Programul de formare
continuă, cu o durată de 61 de ore şi 16
credite transferabile, este acreditat de
Direcţia Formare Continuă a Personalului
din Învăţământul Preuniversitar (MECTS)
şi are ca scop formarea competenţelor
cheie ale cadrelor didactice în domeniul
promovării Convenţiei ONU cu privire la
drepturile copilului.
CONCURSUL NAŢIONAL
„DREPTURILE COPILULUI”
Prin acest concurs se încurajează participarea copiilor prin dezvoltarea de mici

proiecte şi activităţi pe tema drepturilor
şi responsabilităţilor copiilor în comunitatea din care fac parte. La concurs s-au
înscris 480 de copii organizați în 120 de
echipe din Bucureşti şi filialele organizaţiei. Etapa finală a concursului a avut loc
în cadrul Întâlnirii Anuale a Copiilor
(Poiana Pinului, 6-12 iulie 2011), la care
au participat toate echipele clasate pe
locul I la etapa locală în cele 13 filiale ale
organizaţiei. Câştigători au fost: locul I,
Şcoala nr. 7, Reşiţa (filiala Caraş-Severin),
locul II - Şcoala nr. 31, Bucureşti, locul
III - Şcoala „Bogdan Petriceicu Haşdeu”,
Iaşi. Relevant e faptul că echipele
participante au organizat la rândul lor
dezbateri și informări cu alți 1.450 de
copii.

32 de cadre didactice pregătite
în cadrul cursului acreditat au
organizat în școlile lor activități de
promovare a drepturilor copilului
pentru 1.500 de copii.
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„

”Oricât am fi de mici trebuie să ne spunem
opinia și să fim ascultați. Nu-mi place că
trebuie să accept întotdeauna deciziile pe
care le iau profesorii sau părinții în numele
meu.” (elevă din București, clasa a IX-a).
Pornind de la această opinie, majoritară
în rândul copiilor și adolescenților, peste
15.300 de copii din 270 şcoli au participat,
în București și filiale, la sesiuni de informare
pe tema drepturilor şi responsabilităţilor
lor, cu accent pe participarea lor în programe și acțiuni sociale. Întâlnirile au fost
organizate cu sprijinul a 343 de voluntari,
care au fost pregătiţi în prealabil în cadrul
unor cursuri de formare specifice.

CURSUL ACREDITAT PENTRU
CADRELE DIDACTICE, CU TEMA
„DREPTURILE COPILULUI”

„

Salvaţi Copiii este o organizaţie percepută,
în România, ca punct de referinţă în promovarea şi apărarea drepturilor copilului.
Programul „Şi noi avem drepturi !” a
debutat încă de la înfiinţarea organizaţiei
(aprilie 1990) având ca scop informarea
copiilor în vederea conştientizării drepturilor şi responsabilităţilor lor, sensibilizarea
adulţilor cu privire la copil şi drepturile
sale, sporirea gradului de respectare a
drepturilor copilului şi, nu în ultimul rând,
stimularea copiilor şi tinerilor să participe
în programe şi acţiuni sociale.

Copii din grădinița Dârvari, județul Ilfov.
Foto: Salvaţi Copiii România

drepturile
copilului

internațional

Forumul național al copiilor
Ediţia a XI-a a Forumului Naţional al
Copiilor a reunit 107 copii din București
și 12 judeţe, propunându-și crearea
unei oportunități de participare reală a
copiilor în identificarea de soluţii pentru
creşterea nivelului de siguranţă în școli,
dar şi de calitate a educației în România.
Alături de copii, au participat 7 reprezentanţi ai autorităţilor din domeniul
protecţiei drepturilor copilului.
Copiii participanţi au discutat cu Ministrul
Educaţiei, domnul Daniel Funeriu și
cu Președintele Camerei Deputaţilor,
doamna Roberta Anastase, despre
problemele din școli, oferind o serie de
soluții: o mai bună relaţionare a părinţilor

„Rescrie viitorul” - Save
the Children International
cu şcoala, prin implicarea lor în activităţile
școlare; reconsiderarea importanței
educației informale, prin activităţi extraşcolare menite să dezvolte abilităţile
sociale ale copiilor; o prezenţă mai activă
a consilierului şcolar, astfel încât acestuia
să îi fie alocat un numar mai mic de copii
decât prevede legea (800); înfiinţarea
instituţiei Avocatului Copilului, cu statut
independent şi dedicată exclusiv apărării
drepturilor copilului; recunoaşterea şi
promovarea instituţiei voluntariatului, pe
model european, astfel încât şcolile să fie
implicate activ, iar facultaţile să considere
voluntariatul drept un criteriu relevant
pentru examenul de admitere.

Reunind pe cei 29 de membri Save the
Children International, campania are ca
obiectiv oferirea accesului la educaţie
copiilor din zonele afectate de conflict
armat. În România, Salvaţi Copiii a adus
în atenţia autorităţilor şi publicului larg
situaţia copiilor din ţări afectate de
conflicte armate. Activitățile derulate
s-au adresat unui număr de 2.712 de
elevi și 128 de cadre didactice din
30 de şcoli din Timişoara, Dolj, Galaţi şi
Bucureşti.

parteneri pentru drepturi
GCE. MECTS, Centrul de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Bucureşti, Romani
Criss, Step by Step, World Vision România,
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi,
Centrul Educaţia 2000+, Asociaţia Ovidiu
Rom şi Federaţia Sindicatelor Libere din
Învăţământ.
Administrația publică în beneficiul
copiilor. Preşedinţia Camerei Deputaţilor,
Consiliul Judeţean Alba, Dâmboviţa, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Dâmboviţa, Radda Barnen.
Și noi avem drepturi. MECTS, Camera
Deputaților, inspectorate școlare, 300 de școli.
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voluntari

implicare

Copiii și tinerii - parteneri
importanți

Bianca (6 ani) și Amalia Țăran, voluntar în cadrul
Centrului Educațional din Timișoara.
Foto: Mihail Sitariu.

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

Programele Salvaţi Copiii includ în
desfăşurarea lor modalităţi diverse de
implicare a voluntarilor, precum: promovarea drepturilor copilului, educaţie
pentru sănătate, siguranţa online pentru
copii, combaterea violenţei în şcoli, forme
alternative de educaţie pentru copiii
din comunități defavorizate, reducerea
riscurilor dezastrelor naturale, integrarea
copiilor refugiaţi, protecţia copiilor
rămaşi singuri acasă. Pe lângă activitățile

165.460 de ore de voluntariat
în 2011 prin implicarea voluntarilor
Salvați Copiii.

„

În 2011, 1.827 voluntari (926 în
Secretariatul General și 901 în filiale) au
fost activi în proiectele şi evenimentele
Salvaţi Copiii, interacţionând cu peste
76.047 de copii, părinţi și profesori.

„

“Unul dintre proiectele în care m-am
implicat a fost cel de reintegrare socială a
copiilor obligați să cerșească, unde îi ajut să
facă teme, să scrie, să citească, să înveţe.
E incredibil cum copiii care de-abia ştiu să
ţină creionul în mână sunt folosiţi de proprii
părinţi, sunt forţaţi să umble pe stradă murdari şi să se umilească zi de zi. […] Acest
lucru m-a facut să văd cât de importantă e
protecţia familiei, şi cât de important este
ca cineva să se ocupe de acești copii care
ajung să fie analfabeţi chiar şi la 20 de ani.”
(Andreea Hagiu, voluntar Salvați Copiii).

specifice, voluntarii au participat la evenimente și campanii: Ziua Internaţională a
Copilului Dispărut, Săptămâna Naţională
a Voluntariatului, Caravana Europeană
de Promovare a Anului European al
Voluntariatului, Forumul Naţional al
Copiilor, Campania Stop Exploatării
Sexuale a Copiilor si Tinerilor, testarea
participanţilor pentru Special Olympics,
Ziua Mondială fără Tutun - Campania
„Îndulceşte-ţi viaţa!”, Campania IKEA
„Jucării de Pluş”, Carnavalul Copiilor,
Campanie 6% din PIB pentru educaţie.
www.evoluntar.ro
Platforma naţională www.evoluntar.ro
s-a impus ca punct de referinţă pentru
promovarea şi identificarea oportunităţilor de voluntariat şi gestionarea
cererii şi ofertei de voluntariat la nivel
naţional, având în prezent 209 organizații
înregistrate și 583 de profiluri active de
voluntari. Din 2010, un reprezentant
Salvaţi Copiii a devenit membru al
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Consiliului Director al Federaţiei organizaţiilor care sprijină voluntariatul în
România - VOLUM.
GALA NAȚIONALĂ A
VOLUNTARILOR
Reprezentanții Salvați Copiii s-au numărat
printre câștigătorii ediției 2011:
Coordonatorul de voluntari al anului
- Ina Lolescu - coordonatorul Centrului
Copiilor şi Tinerilor Voluntari.
Voluntarul anului în domeniul activism
civic şi drepturile omului - Ioana
Bărbulescu, voluntar Salvați Copiii.
Voluntarul anului în domeniul tineretului
- Andreea Hagiu, voluntar Salvați Copiii.

parteneri pentru voluntariat
MECTS, Federaţia VOLUM, Centrul de
Cercetare şi Consultanţă în Domeniul
Culturii, Consiliul Naţional al Elevilor.

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.

exploataţi prin muncă Braşov a avut ca
beneficiari 95 de copii din învăţământul
primar de masă şi din programul „A
doua şansă” pentru care au fost organizate activități educative constând în
pregătire suplimentară la materiile de
bază și au fost oferite servicii sociale și
suport material.

cu filiale Salvați Copiii.
• Județe
Județe
• în care se desfășoară proiecte Salvați Copiii

ARGEȘ
În cadrul programului „Creștem împreună”, în 2011 a fost amenajat și dotat
centrul de tip „Școală după școală” destinat
copiilor cu părinți plecați în străinătate. Din
totalul de 460 de copii aflați în evidenţa
Serviciului de Autoritate Tutelară din cadrul
Primăriei Piteşti, au fost selectaţi 50 de
copii care prezintă risc ridicat de abandon
şcolar. Copiii beneficiază de orientare
școlară, servicii sociale, consiliere psihologică, activităţi educative și de socializare.
BRAȘOV
Deschis în ultimul trimestru al anului
2009, Centrul educațional pentru copii

În programul Sigur.info, voluntarii filialei
au susținut sesiuni publice de informare,
unde au participat atât părinţi cât şi
copii, cu privire la riscurile şi avantajele
folosirii internetului, dar şi metode de
protejare împotriva riscurilor create prin
utilizarea incorectă a Internetului.
BUCUREȘTI
Proiectul educaţional „Lumea văzută cu
ochi de copil”, desfășurat în parteneriat
cu MECTS, Editura „Cuvântul Info”
din Ploieşti, Grădiniţa nr. 178 „Flori de
tei” din Bucureşti şi Grădiniţa „Scufiţa
Roşie” din Ploieşti, s-a adresat copiilor
între 3 și 7 ani din numeroase grădiniţe
din Bucureşti şi din judeţele Prahova,
Dâmboviţa, Ilfov. Ei au învățat, prin realizarea de colaje plastice, felicitări, timbre
și propriile cărți cu desene, că toți copiii
au dreptul la un nume şi o naţionalitate,
dreptul de a creşte într-un mediu familial
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sigur, dreptul la sănătate, la joc, la educaţie, la odihnă si vacanţă.
CARAȘ-SEVERIN
În cadrul programului „Creștem
împreună”, 26 de copii au beneficiat
de sprijinul a 8 voluntari la pregătirea
temelor şi organizarea unor activităţi
recreative şi de timp liber, precum şi de
consilierea psihologică oferită acestora
de psihologul centrului.
Centrul Educațional din cadrul Școlii nr.
7 din Reșița a continuat programul socioeducaţional destinat copiilor proveniţi
din familii cu probleme sociale, cu risc de
abandon şcolar, având ca beneficiari 30
de copii. Aceștia au participat la activităţi
educative și de socializare și au beneficiat
de suport nutriţional, rechizite, îmbrăcăminte şi încălţăminte. Săptămânal, câte
6 voluntari au sprijinit copiii la pregătirea lecţiilor şi au organizat activităţi
recreative.
CONSTANȚA
În 2011, în proiectul Grădinița Socială
,,Primii Paşi”, destinat copiilor din medii
defavorizate, în majoritate romi, 30 de
copii au beneficiat de serviciile oferite,
iar în cadrul Grădiniței Estivale, 30 de

DOLJ
Programele educaționale ale filialei au
cuprins servicii de prevenire și corectare
a abandonului școlar (COREI) pentru
50 de copii cu risc de părăsire timpurie
a școlii și servicii de educație și consiliere
psihologică (programul „Creștem
împreună”) pentru 76 de copii ai căror
părinți sunt plecați în străinătate.
Cu prilejul aniversării adoptării
Convenţiei cu privire la Drepturile
Copilului de către Adunarea Generală
ONU, în data de 20 noiembrie 2010,
la Colegiul Naţional „Carol I” au avut
loc două evenimente organizate de
voluntari: expoziția de fotografie în
care imaginile au exprimat drepturi
ale copiilor și o piesă de teatru forum
„Implică-te! Creează un final pentru
povestea noastră!” având ca temă
respectarea demnității copiilor în familie,
școală și comunitate.
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.

23 manageri de top ai companiei
Nike au lucrat cinci zile în stradă, în
cadrul Școlii Mobile din Iași, alături
de copiii străzii, pentru a dobândi
abilităţi de motivare a angajaţilor lor.

1. „Etică profesională în soluţionarea
cazurilor cu minori”, finanţat de
către Uniunea Europeană în cadrul
Programului Operaţional Comun
România-Ucraina-Republica Moldova
2007-2013, a fost implementat în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială şi
Protecţia Familiei Ungheni (Moldova) şi
Asociaţia Magistraţilor Iaşi. Cu scopul de
a contribui la dezvoltarea managementului judiciar la nivelul instanţelor pentru
minori în România şi Republica Moldova,
au fost organizate seminarii de formare
pentru 152 de specialişti din instituţiile
ce au atribuţii în sistemul de justiţie
juvenilă și 4 mese rotunde cu magistraţi
implicaţi în instrumentarea cazurilor cu
minori. După monitorizarea a 73 de
instituţii cu atribuţii în justiţia juvenilă din
cele două țări, și evaluarea modului în
care activitatea instanţelor pentru minori
este reflectată în mass-media, a fost
elaborat un studiu comparativ al situaţiei
sistemelor de justiţie juvenilă din cele
2 ţări și a fost elaborată o propunere
de lege pentru corectarea deficienţelor
identificate la nivelul instituţiilor care au

„

Inaugurat în ianuarie 2010, Centrul
,,Creștem împreună” Mangalia oferă
servicii educaţionale, sociologice şi
psihologice pentru 45 de copii cu părinţii
plecaţi în străinătate, elevi în ciclul primar
și gimnazial de învățământ.

„

copii romi, cu vârsta corespunzătoare
înscrierii în clasa I. Toți cei 30 de copii au
fost înscriși ulterior la școală în clasa I.

atribuţii în sistemul de justiţie pentru
minori. (www.justitiajuvenila.ro)

2. Şcoala Mobilă, în cadrul căreia s-au
desfășurat 51 de activităţi stradale. La
aceste activităţi au participat în medie
22-25 de copii care provin din medii
defavorizate din Iaşi şi din jurul oraşului.
Programul „Şcoala mobilă” a fost
creat în anul 2006 ca un instrument
alternativ de educație și recuperare
socio-educațională a copiilor străzii. În
2011, Școala Mobilă a devenit un model
de training bazat pe strategii de motivare
a personalului din companii private sau
de stat. Una dintre organizaţiile care au
apelat la acest modul de training a fost
compania Nike. Astfel, 23 manageri de
top din Germania, Olanda, Rusia, Statele
Unite ale Americii, Belgia, Italia, Africa
de Sud, Malaezia, Chile au venit în luna
iunie la Iaşi şi au lucrat cinci zile în stradă,
alături de copiii străzii, pentru a dobândi
abilităţi de motivare a angajaţilor acestei
companii. Un principiu important al
trainingurilor este fundamentat pe
cunoaşterea comportamentelor copiilor
Copiii „Casei visurilor împlinite” din Hunedoara

70 de copii care au unul sau ambii
părinți plecați la muncă în străinătate
au fost cuprinși în programul „Creștem
împreună” unde sunt organizate activități
de tip „Școală după școală”, însoțite de
consiliere psihologică și suport social.
Ca în fiecare an, 30 de copii sunt
răsplătiți pentru participarea și rezultatele lor școlare, în Tabăra premianţilor,
organizată pe malul Mării Negre și
sponsorizată de Henkel România.
IAȘI
În cadrul Serviciului de asistenţă psihosocială, medicală şi recuperare şcolară şi
suport pentru copiii exploataţi, au fost
implementate, în 2011, două proiecte:
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străzii şi a modului lor de a supravieţui
în situaţii de criză, precum şi modalitatea
de a adapta informaţiile primite la dezvoltarea instituţiei.
MUREȘ
În 2011, în cadrul Centrului de consiliere
pentru copilul abuzat, traficat și neglijat
și al Centrului de consiliere pentru
părinţi, 132 de părinți și 97 de copii
au beneficiat de serviciile de evaluare
și intervenție oferite de specialiștii
centrelor. 13 familii au urmat cursurile
programului individual de dezvoltare de
abilități parentale.
Ziua Internațională a Copilului
Dispărut și Exploatat Sexual (25 mai)
a fost marcată prin organizarea unei
conferințe de presă la sediul filialei având
ca parteneri Inspectoratul Județean
de Poliție Mureș și Agenția Națională
Împotriva Traficului de Persoane Mureș.
S-a prezentat situația statistică a copiilor
dispăruți în județ și s-au subliniat riscurile
traficului la copiii care pleacă voluntar
de acasă. În cadrul aceluiași eveniment,
a fost susținut un spectacol de teatru
forum la Colegiul Național Unirea la care
au participat 30 de elevi, dezbătându-se
cauzele disparițiilor de copii și soluțiile
pentru a preveni fuga de acasă.
Acțiunea umanitară „Grădinița e un
dar”, organizată în luna decembrie
în colaborare cu trei grădinițe din
Tg-Mureș, a reușit să aducă zâmbetul
pe buzele celor peste 80 de copii
din grădinițele din zonele rurale prin
oferirea de cadouri copiilor și materiale
didactice educatorilor.

NEAMȚ
Având ca obiectiv general promovarea
cunoaşterii şi respectării drepturilor
copilului, filiala Neamţ a desfăşurat
activităţi de promovare a Convenţiei cu
privire la drepturile copilului la care au
participat peste 965 de copii din 22 de
şcoli din mediul urban şi rural.
Proiectul „Mesajul meu antidrog” a fost
implementat în parteneriat cu Centrul
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Neamţ, având ca obiectiv creşterea influenţei factorilor de protecţie la
vârste mici pentru evitarea consumului
de alcool, tutun şi droguri. 84 de elevi au
participat la concursul de creații multimedia cu această temă.
SUCEAVA
870 de copii și 2.500 de tineri și adulți
au fost informați în cadrul campaniei de
informare privind riscurile consumului
de substanțe etnobotanice, „Fii tu
însuți! Trăiește-ți viața!”, desfășurată de
95 de voluntari și 71 de cadre didactice
din Suceava, Rădăuți și Fălticeni. Ateliere
de sport au fost organizate în cadrul
acțiunii „Alternative - tu alegi!”. 5 tineri
consumatori de etnobotanice și părinții/
tutorii acestora au fost consiliați de către
specialiștii organizației.
În vederea cunoașterii nivelului de
consum de droguri în rândul copiilor și
tinerilor din Suceava și a elaborării unor
mecanisme de prevenire și combatere
a fenomenului, filiala Suceava participă
la cercetarea sociologică „Consumul
de droguri. Realitate și perspective”, în
parteneriat cu IPJ - Compartimentul

Voluntarii filialei Mureș participanți la Târgul ONG-urilor 2011 organizat la Târgu Mureș.

filiale
de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii,
Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Suceava, ISJ,
Universitatea „Ștefan cel Mare”, colegii și
școli din județul Suceava. Raportul final
va fi publicat în 2012.
TIMIȘ
Şi în 2011 au continuat proiectele locale
ale Filialei Timiş „Voluntari pentru boli
rare” și „Prieteni de suflet”.
Proiectul „Voluntari pentru boli rare”
este implementat de voluntari - studenți
ai Facultății de Medicină din Timișoara.
Obiectivul proiectului îl constituie
îmbunătățirea calității vieții copiilor cu
dizabilități produse de boli genetice rare şi
a copiilor a căror viaţă e dominată de boli
neurologice, diverse dependenţe (droguri)
sau care au suferit diferite forme de abuz
(fizic, psihic, sexual, etc.) internaţi în cadrul
Clinicii de Neuropsihiatrie Infantilă NPI
Timişoara. Activitățile sunt bazate pe
relația directă voluntar specializat-bolnavfamilie, utilizând terapia prin joc, prin artă
și terapia de grup. Pe langă aceste activități,
s-au realizat campanii de informare a
populației, precum și seminarii adresate
părinților care au copii cu boli rare,
susținute de 30 de voluntari.
În programul „Prieteni de suflet”,
voluntarii filialei Timiș se întâlnesc de
două ori pe lună cu 20 de copii și tineri
cu sindrom Down, împreună cu care se
organizează activități recreative educative şi de socializare.
1.009 copii din şcoli şi licee din județul
Timiș au fost implicați în proiectul
„Măsuratori somatometrice” care a
luat naştere din dorinta de a avea o
statistică medicală a stării de nutriţie la
copil şi adolescent, voluntari fiind studenți
ai Facultății de Medicină din Timișoara.
VASLUI
Activitățile Centrului de Orientare şi
Resurse pentru Educaţie Incluzivă au vizat
oferirea de suport educaţional şi social
pentru 50 copii care au abandonat de
timpuriu şcoala sau nu au fost niciodată
înscriși la școală și pentru alți 60 de copii
aflați în risc de abandon. 420 de copii
au fost informați cu privire la drepturile
copilului. Activitățile filiale au fost sprijinite
de 60 de voluntari activi (32 de elevi sau
studenți și 28 de cadre didactice).
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fundraising

implicare

Festivalul
Brazilor de Crăciun
Un copil fără şcoală reprezintă o dramă individuală. În
România, 99.066 copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani
ar fi trebuit integraţi în învăţământul primar sau gimnazial.
Educaţia este paşaportul social al unui
copil. Privat de educaţie, copilul va rămâne
la marginea societăţii. „Este foarte importantă integrarea în școală, educația este
un domeniu esențial și, din acest punct de
vedere, BCR susține Salvați Copiii și Festivalul
Brazilor de Crăciun.”, declară Ana Ilinca
Macri, Șef Departament Comunicare și
Comunicare Internă, BCR.

Mihaela Glăvan, Philippe Guilet &
Iconique Class Studio, Adelina Ivan,
Rita Mureşan & Santa Margherita, Ioan
Nemţoi, Carmen Ormenişan, Oxette,
Stephan Pelger, Cristian Samfira, Mirela
Stelea, Iris Şerban & Square One, Agnes
Toma, Ana Wagner, Isabela Walter &
Fabrika Dada, Luana Ibacka & Bellagio
Casa, Dj Wanda & Gett’s şi Salvaţi Copiii.

tombolă şi din licitarea celor 11 de brăduţi
creaţi în exclusivitate de unii dintre cei mai
renumiţi designeri români.

Ediţia 2011 a Festivalului Brazilor de
Crăciun, un eveniment de strângere de
fonduri marca Salvaţi Copiii, a adus în scenă
26 de brazi originali, fiecare cu propriile
semnificaţii despre ce înseamnă Crăciunul
şi bucuria de a dărui pentru designerii
care s-au alăturat proiectului: Venera
Arapu, Wilhelmina Arz & Burberry
BODY, Cristina Bâtlan & Musette,
Claudia Castrase & Danina Ormenişan
& Sephora, Alexandru Ciucu, Lena
Criveanu & Hansen Design, Rhea
Costa & Malvensky, Kristina Dragomir,
Alexandru Ghilduş & Mihnea Ghilduş,

În cadrul Galei Festivalului din 8 decembrie, prezentată de Andi Moisescu şi
Andreea Raicu, companii şi oameni de
afaceri din România au donat 214.100
euro. Fondurile vor asigura suportul necesar şcolarizării a 2.500 de copii în situaţie
de risc, incluşi în programele de integrare/
reintegrare şcolară din centrele socioeducaţionale Salvaţi Copiii. Cu eforturi
susţinute şi sprijin din partea sponsorilor,
copiii beneficiază de suport educaţional,
consiliere psihologică şi sprijin material.
Banii au fost strânşi prin sponsorizări
pre-eveniment, prin vânzarea de bilete de

Între 1 noiembrie 2011 și 31 ianuarie 2012,
Salvaţi Copiii a demarat o amplă campanie
socială pentru accesul la educaţie al copiilor
aflaţi în situaţii de risc „Ajută un copil
să meargă la şcoală”, al cărei spot a fost
produs de agenția eventures. Ilie Năstase,
Nadia Comăneci, Andi Moisescu, Smiley,
Melania Medeleanu, Andreea Marin
Bănică, Andreea Raicu, Andra şi Cătălin
Măruţă au acceptat să se implice pro bono
în promovarea acestei campanii, donaţiile în
valoare de 2 Euro putând fi făcute prin SMS
la numărul 874, oferit gratuit de Vodafone,
Orange și Cosmote.

2 484 000 €

AU FOST STRÂNȘI ÎN 11 EDIȚII
ALE FESTIVALULUI BRAZILOR
DE CRĂCIUN PENTRU
SUSȚINEREA FAMILIILOR ȘI
REINTEGRAREA ȘCOLARĂ a
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„Responsabilitatea socială a companiilor
nu este un simplu exerciţiu de imagine, ci a
devenit esenţială pentru societate, mai ales
într-un an atât de dificil din punct de vedere
economic.”, spune Gabriela Alexandrescu,
Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

13 700

DE
COPII

Dintre cei 11 brazi intraţi în licitaţia serii, suma cea
mai mare, 19.000 de euro, a fost obţinută de bradul
creat de Ioan Nemţoi şi oferită de BRD.
Foto: Salvaţi Copiii România

„Cadoul nostru este lumina”
Alexandru Ghilduș & Mihnea Ghilduș

„Christmas Story”
Carmen Ormenișan

„Brăduțul de Crăciun”
Salvati Copiii

responsabilitate socială
Partenerii ediţiei 2011: BCR (Sponsor
Diamond); BRD, Class Living, EDP
Renewables, Renovatio Solar, Five’s
(Sponsori Platinum); Clifford Chance
Badea, Banca Românească, Carrefour,
Porsche România, Anchor Group
(Sponsori Gold); Apa Nova Bucureşti,
Bosch Communication Center, Kaufland
Romania, Lemet, Muşat & Asociaţii,
Oscar Downstream, PayPoint, Romsys,

TPA Horwath, UPC, Valoris Center,
TTS (Sponsori Silver). Cumpărătorii
brazilor au fost: BRD, Anchor Group,
BCR, ECDL, Jean Valvis, Enciu Fernando,
Lidl România, Vinexpert, Prinţesa
Marina Sturdza, Veronica Savanciuc,
Badea Clifford Chance, Rebeca Walter,
Philips România, Wunderman, Camelia
Şucu şi alţii. Evenimentul a fost organizat cu suportul pro-bono al agenţiilor
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Wunderman, eventures şi 2activePR.
Comitetul de Organizare al
Festivalului Brazilor de Crăciun
ediţia 2011 i-a avut în componenţa
sa pe Amalia Năstase (Manager
eventures), Andreea Raicu, Andi
Moisescu (Realizator TV), Corina
Bârlădeanu (Manager 2activePR) și
Tereza Munteanu (Managing Partner
Wunderman).

Campania jucariilor de pluș - IKEA

implicare

Corporațiile - parteneri
Salvați Copiii
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
Banca Comercială Romană (BCR) este
partenerul strategic al organizaţiei Salvaţi
Copiii, implicându-se în susţinerea pe
termen lung a programelor şi activităţilor
în special din zona educaţională. BCR
este susţinător constant al Festivalului
Brazilor de Crăciun, fiind unicul sponsor
Diamond al evenimentului şi cumpărătorul celor mai râvniţi brăduţi licitaţi în seara
de gală. Nici salariaţii BCR nu au rămas
pasivi faţă de cauza copiilor, organizând
la nivel local diverse acţiuni de caritate în
beneficul copiilor defavorizaţi.
ENEL CUORE
Enel CUORE sprijină financiar programul
„Creştem împreună” care se adresează
copiilor rămaşi singuri acasă în urma
plecării părinților la muncă în străinătate,
o categorie vulnerabilă expusă riscului
abandonului şcolar şi excluziunii sociale.
Programul se va extinde prin deschiderea
de noi centre în Braşov, Târgovişte (un al
doilea centru), Lupeni, Iaşi, Târgu-Mureş,
Negreşti, Suceava şi Vaslui.
KAUFLAND România
Kaufland România a continuat susţinerea
financiară începută în 2010 a Centrului
Educaţional Târgovişte, program de

reintegrare şcolară şi prevenire a abandonului şcolar pentru 246 de copii din
medii defavorizate din judeţul Dâmboviţa.
Începând cu anul 2011, Kaufland România
susţine financiar Centrul de Zi Petrila
(jud. Hunedoara) şi Centrul Educaţional
Reşiţa (jud. Caraş-Severin).
ALCATEL
Alcatel-Lucent Foundation a finanţat timp
de 2 ani Centrul Educaţional Timişoara,
în cadrul programului pentru reintegrarea
şcolară a copiilor şi tinerilor dezavantajaţi
din judeţul Timiş, Educaţia - calea spre o
viaţă decentă. Au beneficiat de servicii
complexe educaţionale şi sociale 348 de
copii/ tineri şi familiile lor.
HENKEL România
Henkel Romania este unul din susţinătorii
majori ai organizaţiei Salvati Copiii, implicându-se constant în finanţarea Centrului
de zi – Petrila, centru de consiliere şi
suport pentru copilul aflat în dificultate.
Totodată, Henkel România este unul din
principalii sponsori ai Festivalului Brazilor
de Crăciun la ediţiile din ultimii ani,
contribuind cu cele mai mari sume, prin
sponsorizări şi prin cumpărarea brazilor,
la fondurile adunate pentru susţinerea
centrelor educaţionale Salvaţi Copiii.
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SELGROS CASH&CARRY
Selgros Cash & Carry este unul dintre
cei mai vechi susţinători, oferind încă de
la deschiderea primului magazin în 2001,
oportunitatea de a colecta fonduri prin
amplasarea la casele de marcat a urnelor
de donaţii în beneficiul copiilor asistaţi
în centrele educaţionale Salvaţi Copiii.
Deşi mărunţişul lăsat de clienţii Selgros în
urmele de donaţii pare a fi nesemnificativ,
fondurile adunate constant în magazinele
din Bucureşti, Ploieşti, Galaţi, Brăila,
Bacău, Suceava, Iaşi, Braşov, Craiova,
Târgu-Mureş şi Oradea se ridică la sume
importante, ce completează finanţarea
centrelor educaţionale şi susţin activităţile
socio-educative desfăşurate în beneficiul
copiilor defavorizaţi.
IKEA – CAMPANIA JUCĂRIILOR
DE PLUȘ
Pentru al doilea an consecutiv, magazinul
IKEA din Bucureşti s-a alăturat Campaniei
Internaţionale a Jucăriilor de Pluş, care
susţine dreptul la educaţie al copiilor din
întreaga lume. Pentru fiecare jucărie de
pluş cumpărată în perioada 1 noiembrie - 24 decembrie 2011, Fundaţia
Internaţională IKEA a donat 1 Euro pentru programe educaţionale, Salvaţi Copiii

Copiii de la Centrul Educaţional Reşiţa susținut de Kaufland în vizită la Alba-Iulia.
Foto: Salvaţi Copiii România

primind astfel sprijin pentru proiectul „Să
ne creştem copiii într-o societate fără
stigmatizare”, ce va fi derulat în parteneriat cu MECTS şi Ministerul Sănătăţii
pe o perioadă de 3 ani (2012 –2015).
Scopul major al proiectului este acela de a
reduce discriminarea copiilor cu dificultăţi
socio-emoţionale şi comportamentale
sau a copiilor provenind din comunităţi
extrem de sărace, fără acces la educaţie.
PORSCHE România
Porsche România este una dintre
companiile care au fost în ultimii ani
alături de Salvaţi Copiii, numărându-se
printre sponsorii Festivalului Brazilor de
Crăciun, cel mai important eveniment de
strângere de fonduri destinate susţinerii
activităţilor desfăşurate în centrele educaţionale Salvaţi Copiii. Porsche România
va continua şi în 2012 să susţină financiar
programele socio-educaţionale ale Salvaţi
Copiii, în care sunt asistaţi copiii proveniţi
din comunităţile defavorizate.
LIDL România
Lidl România a iniţiat în decembrie 2011
campania socială Zâmbet de copil, prin
care sprijină copiii proveniţi comunităţi
sărace din România. Zâmbet de Copil
a debutat cu proiectul pilot Participă la

miracolul de Crăciun, care s-a desfăşurat în luna decembrie 2011 în toate
magazinele Lidl din București și din țară.
Clienţii și angajaţii Lidl au donat orice
sumă au dorit în urnele special amenajate
la casele de marcat, iar cei care au donat
minim 5 lei au primit o felicitare dedicată
Sărbătorilor de iarnă. Felicitările au fost
realizate după desenele copiilor asistaţi în
centrele Salvaţi Copiii România, copii care
vor beneficia de o masă zilnică în urma
banilor colectaţi.
GLAXOSMITHKLINE (GSK)
Compania farmaceutică GlaxoSmithKline
a susţinut financiar anul pilot al campaniei
„Fiecare copil contează”, program de
reducere a mortalităţii infantile şi de
îmbunătăţire a sănătăţii copilului cu vârsta
cuprinsă între 0-5 ani. GSK continuă
susţinerea programului de reducere a
mortalităţii infantile, care se va extinde
în alte 10 localităţi din judeţele Botoşani,
Suceava, Iaşi, Neamţ şi Vaslui, unde alte
aproximativ 1.000 de femei însărcinate
şi mame, precum şi copiii acestora vor
beneficia de suport şi asistenţă.
20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT
Salvaţi Copiii a promovat în rândul
companiilor partenere prevederea

29

Afișul campaniei „Zâmbet de copil” - Lidl România.

codului fiscal ce permite redirecţionarea
unui procent de 20% din impozitul pe
profit al firmei către susţinerea programelor socio-educaţionale. Campania
Impozitul pe profit ajută un copil să
meargă la şcoală a reuşit să mobilizeze
companii precum Company Med,
Sky-XS Aircargo, Daz Active Trade,
Easi Logistics, Romarta - B.A., BASF,
Tipărituri, Prolibris şi altele, cărora le
mulţumim. Aceste fonduri vor contribui
la continuarea activităţilor derulate în
beneficiul copiilor în risc de abandon
şcolar, din cauza situaţiei economice a
familiilor din care provin.

lobby
advocacy

Copii care locuiesc în cartierul Ferentari din București
și ai căror părinți înțeleg importanța educației școlare
pentru viitorul lor.
Foto: Salvaţi Copiii România

România și copiii ei

461.013 șomeri (6%) - INS (dec. 2012)
357.000 analfabeți (UNDP, Human
Development Report - 2010)

INDICATORI SOCIODEMOGRAFICI
21.462.186 locuitori, din care
3.967.012 copii - INS (ian. 2010)

33%

dintre copii se
află în risc de
sărăcie

Sursa: EUROSTAT „Population and
social conditions”, septembrie 2010.
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NEPARTICIPAREA ȘCOLARĂ
362.062 de copii
(3-17 ani) nu erau cuprinşi în sistemul de
învăţământ preşcolar, primar, gimnazial,
liceal sau profesional, deşi aveau vârsta
corespunzătoare.
copiii
80% dintre
neșcolarizați sunt romi

Sursa: Roma in an Expanding Europe. Breaking
the Poverty Cycle”, A World Bank Study, 2003.

www.salvaticopiii.ro

400
320 000

PAGINI CU INFORMAȚII,
IMAGINI ȘI RESURSE
VIZUALIZĂRI
(2011)

VIZITATORI UNICI (2011)

1.810

ianuarie

3.704

iunie

6.280

septembrie

14.147

decembrie

60 000

14 000
ALTE SITE-URI SALVAȚI COPIII
www.ceecc.ro - Centrul de educație
emoțională și comportamentală
pentru copii
www.consiliere-parinti.ro - servicii
de parenting
COPIII DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE

83.658

copii cu părinți plecați
în străinătate

40.449

copii în
servicii
de tip
familial

23.240

în servicii de
tip rezidențial

18 minute - un copil
abandonează școala
primară sau gimnazială

15 ore și 40 min.
- autoritățile sunt
sesizate cu privire la
abuzul sexual comis
asupra unui copil*
Sursa: *DGPC - la 31 decembrie 2011.
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fani la 31 decembrie 2011
(locul 4 la categoria nonprofit
conform facebrands.ro)

www.sigur.info - utilizarea in siguranță a
Internetului de către copii și adulți
www.evoluntar.ro - promovarea voluntariatului în România
www.festivalulbrazilordecraciun.ro eveniment de strângere de fonduri

1 oră - autoritățile sunt
sesizate cu privire la neglijarea
gravă a unui copil*
3 ore și 25 min.
- autoritățile sunt
sesizate cu privire la un
abuz fizic, emoțional
sau exploatare prin
muncă a unui copil*
4 ore - se produce
decesul unui copil în
primul lui an de viață

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.

România nu dispune de o instituţie independentă pentru drepturile copilului, aşa
cum în majoritatea ţărilor europene funcţionează instituţia Avocatul Copilului.
Mandatul Avocatului Poporului din ţara
noastră este unul limitat care îi permite
să intervină doar în cazurile în care
drepturile copilului sunt încălcate de către
instituţii publice. Ținând seama de recomandarea Comitetului ONU cu privire la
drepturile copilului adresată Guvernului
României de a crea instituția Avocatului
Copilului și de propunerile repetate ale
copiilor participanți la Forumurile anuale
ale organizației, Salvați Copiii a depus,

în parteneriat cu Președinția Camerei
Deputaților, o propunere legislativă prin
care un adjunct al Avocatului Poporului,
specializat în drepturile copilului, va reprezenta interesele copiilor din România.
LEGEA 1/2011 A EDUCAŢIEI
NAŢIONALE
După o serie de participări la consultările
publice organizate de MECTS, Salvaţi
Copiii a organizat dezbateri cu părinţi,
cadre didactice şi copii pentru a identifica
interesele şi opiniile acestora cu privire la
sistemul educațional. Aceste informaţii au
stat la baza elaborării amendamentelor
şi observaţiilor la proiectul de lege. Una
dintre propunerile Salvaţi Copiii a urmărit

Adjunctul specializat în drepturile
copilului e denumit Avocatul Copilului
şi va fi ales dintre persoanele cu
cunoştinţe şi experienţă în domeniul
promovării şi respectării drepturilor
copilului.
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„

Recomandările Salvați Copiii vizează,
în principal, patru domenii în care
respectarea drepturilor fundamentale
ale copilului reclamă măsuri urgente:
dreptul la identitate al copilului (numărul inaceptabil de mare al copiilor lipsiţi
de identitate şi, subsecvent, dificultatea
parcurgerii procedurii înregistrării tardive a naşterii), dreptul la educaţie de
calitate (constrângerea părinţilor de a
asigura accesul copilului lor la educaţie,
dar şi tratarea cu respect a copilului
de către personalul din şcoli sunt două
dintre condiţiile respectării dreptului
la educaţie de calitate), monitorizarea
drepturilor copilului (în România nu
există o instituţie independentă care să
monitorizeze respectarea drepturilor
copilului, în special în ceea ce priveşte
relaţia copiilor cu autorităţile publice
competente în acest sens), protecţia
copiilor afectaţi de fenomenul migraţiei
în Uniunea Europeană (copiii lipsiţi de
îngrijirea părinţilor pe perioada în care
aceştia se află la muncă în străinătate trebuie integraţi pe termen lung în servicii
de susţinere şcolară şi psihologică).

INSTITUȚIA AVOCATUL COPILULUI

„

LEGEA 272/ 2004 PRIVIND
PROTECŢIA ȘI PROMOVAREA
DREPTURILOR COPILULUI

Copii din Timișoara participând la activități de informare privind drepturile copilului.
Foto: Adrian Pîclișan.

Art.icolul 10 alin. 4 din proiectul de lege aflat în proces
de adoptare de către Camera Deputaților.

concretizarea normativă a principiului
participării copiilor şi tinerilor în activitatea
decizională a şcolilor. Astfel, a fost inclusă în
lege (art. 80, alin 1), prevederea conform
căreia „Toate deciziile majore sunt luate prin
consultarea reprezentanţilor beneficiarilor
primari (antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii),
respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor sau
a altor asociaţii reprezentative ale elevilor”.
LEGEA 273/2004 CU PRIVIRE LA
REGIMUL JURIDIC AL ADOPŢIEI
Modificarea legii a reprezentat o etapă
necesară în stabilirea unor norme
clare pentru un mediu familial potrivit
copiilor incluşi în procedura de adopţie
din România. Salvați Copiii a susținut
acordarea dreptului de a-și exprima
consimțământul la adopția copilului său
de către părintele biologic minor care a
împlinit 14 ani dacă este asistat de către
reprezentantul legal. Această modificare
este transpusă în art. 11 din noua lege.
DIRECTIVA PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
PRIVIND COMBATEREA ABUZULUI
SEXUAL ASUPRA COPIILOR, A
EXPLOATĂRII SEXUALE A COPIILOR
ŞI A PORNOGRAFIEI INFANTILE
În cadrul Alianţei ONG-urilor Europene
pentru Siguranţa Copiilor Online
(eNACSO), Salvaţi Copiii România a
susținut și promovat propunerea Comisiei
Europene de a include în Directiva UE
de combatere a abuzului şi exploatării
sexuale a copiilor şi a pornografiei
infantile măsura de blocare a accesului
la paginile de Internet care conțin sau
difuzează pornografie infantilă. A fost
transmis punctul nostru de vedere către
europarlamentarii români, potrivit căruia
obligativitatea măsurilor de blocare
pentru Statele Membre reprezintă o
necesitate pentru protecția online a
copiilor. Directiva Europeană a păstrat în
art. 25 obligația pentru Statele Membre
de a asigura eliminarea promptă a paginilor de Internet care conțin sau difuzează
pornografie infantilă găzduite pe teritoriul
lor. În privința paginilor din afara Uniunii
Europene, blocarea acestora rămâne la
latitudinea autorităților din fiecare Stat
Membru.

Modificarea O.G. 68/2003 privind serviciile sociale: recunoașterea comunității ca
beneficiar de servicii sociale, acreditarea
furnizorului și nu a serviciilor, separarea
funcției de prestator de servicii de cea
de management, înființarea sistemului
național de evidență a serviciilor sociale, crearea unei proceduri unice de
finanțare a serviciilor sociale.

și moralității publice. Salvați Copiii a
susținut necesitatea parolării paginilor de
Internet care au conținut pornografic și
a verificării vârstei utilizatorilor. Proiectul
de modificare se află încă în dezbatere
publică.
LEGEA 321/2001 PRIVIND
ACORDAREA GRATUITĂ DE LAPTE
PRAF PENTRU COPII CU VÂRSTE
CUPRINSE ÎNTRE 0-12 LUNI
Referitor la decizia Ministerului Sănătăţii
de a limita acordarea gratuită de lapte
praf unor categorii de copii cu vârsta de
până la 1 an și fără să nege importanța
alimentației la sân pentru nou-născuți,
Salvaţi Copiii a considerat că aceasta va
constitui o măsură gravă ale cărei consecinţe se vor resimţi la nivelul mortalităţii
infantile şi vor determina o creştere a
numărului de copii cu probleme medicale
cauzate de o alimentaţie insuficientă.
LEGEA 217/ 2003 PENTRU
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
VIOLENȚEI ÎN FAMILIE
Salvaţi Copiii a susţinut necesitatea protejării copiilor, victime indirecte ale violenţei
în familie, a căror dezvoltare fizică și
psihică este amenințată din cauza mediului viciat în care se dezvoltă. Noua lege
a introdus ordinul de protecție pentru
victime și ordinul de restricție pentru
agresor, măsuri de siguranță cu caracter
civil, respectiv penal.
GRUPURI DE LUCRU (Parteneri:
Fundația pentru Dezvoltarea Societății
Civile, organizații neguvernamentale)

Proiectul de Lege a asistenţei sociale
promovat de M.M.F.P.S.: egalitatea de
șanse a furnizorilor publici și privați la
finanțare, punerea accentului pe incluziune socială și ocupare și mai puțin pe
acordare de prestații sociale, reglementarea unor standarde de cost pentru
serviciile sociale. Impactul urmărit pe
termen lung are în vedere eficientizarea
alocării bugetare, diminuarea costurilor
cu serviciile, dezvoltarea pieței de servicii
sociale și îmbunătățirea calității serviciilor.
Legea a intrat în vigoare la 23.12.2011
(Legea 292/2011 a asistenței sociale).
Proiectul de lege privind organizarea și
funcţionarea serviciilor sociale, aflat în
prezent pe ordinea comisiilor de specialitate din Camera Deputaților, urmărește
în mod esențial reglementarea planificării și finanțării serviciilor sociale
prin facilitarea accesului la finanțarea
publică a furnizorilor privați de servicii
sociale, printr-un mecanism mai eficient,
competitiv și transparent de finanțare a
serviciilor, o mai bună coordonare între
administrație și furnizorii publici și privați
și un răspuns mai eficient al administraţiei publice la nevoile comunităţii.

PR Award 2011

LEGEA 196/2003 PRIVIND
PREVENIREA ŞI COMBATEREA
PORNOGRAFIEI
Legea stabilește modalitățile de acces
la materialele pornografice, în scopul
protecției copiilor, precum și al demnității

În cadrul celei de-a noua ediţii a competiţiei Romanian PR Award, Salvați Copiii România a câștigat Silver Award
for Excellence pentru programul „Să ne creştem copiii într-o societate fără violenţă!” și Diploma de excelenţă
la categoria „Raportul Anual”.
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financiar

resurse
Carnavalul copiilor. Foto: Salvați Copiii.

Raport financiar 2011
ACTIVITATEA SALVAȚI COPIII SE
DESFĂȘOARĂ LA SECRETARIATUL
GENERAL ȘI ÎN 13 FILIALE
TOTAL FONDURI - 5,448,279 Euro

Secretariat General
4,785,211 Euro - 88%

DIRECȚIILE MAJORE ALE ACTIVITĂȚII SALVAȚI COPIII

Asigurarea dreptului la protecţie al copiilor

2,148,624 EUR

Protecția copiilor împotriva violenței
Protecția copiilor pe internet - Programul Sigur.Info
Copii singuri acasă - Programul „Creștem împreună”
Protecția copiilor față de HIV/SIDA

Promovarea şi asigurarea dreptului la educaţie

1,791,815
206,995
90,748
59,066

2,075,923 EUR

COREI - Dezvoltare servicii socio-educaționale
Programul educațional „A două șansă”
Integrarea educațională a copiilor refugiați și solicitanți de azil
Educație preșcolară pentru copiii din comunități defavorizate

Filiale - 663,068 Euro (12 %)

Prevenirea și combaterea mortalității infantile

%

4,465,522

93%

61,044

1%

administrație

139,652

3%

strângere de fonduri și comunicare

142,096

3%

5,448,279

CHELTUIELI - EUR

existent la început de an

1,940,442

programe

cotizații, contribuții, donații, sponsorizări

988,166

fonduri structurale europene

165,600

instituții ale statului
dobânzi bancare

dezvoltare organizațională

2,316,494

42,881 EUR

4,808,314

TOTAL FONDURI - EUR

organizații non profit din țară și
străinătate și organisme internaționale

1,201,896
631,832
159,080
83,115

Situaţiile Financiare ale Organizaţiei Salvaţi Copiii la
data de 31 decembrie 2011 au fost auditate de către
KPMG Audit SRL

32,143
5,434
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EXPLICAŢII

Nr. crt.

I.

EXISTENT LA 01.01.2011

1,940,442

VENITURI

3,507,837

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spațiului
Economic European
Festivalul Brazilor de Crăciun 2010/2011
Innovation Norway
Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013
2% din impozitul pe venitul global 2010/2011
Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 „Investește în Oameni”
Comisia Europeană – Safer Internet
Rädda Barnen – Salvați Copiii Suedia
Enel Cuore Onlus
Save the Children Italia Onlus
Banca Comercială Română
U.N.H.C.R.
Kaufland
Save the Children International
Cotizaţii, contribuții persoane fizice
Save the Children USA
Urne de colectare Selgros
IKEA România
Children’s Rights Alliance for England
Școala BJORGVIN VIDEREGÆNDE SKOLE – Bergen - Norvegia
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Consiliile Județene din Timișoara, Mureș și Suceava,
Primăria și Casa de Cultură Iași, Agenția de Dezvoltare a Zonelor Miniere Petrila
Porsche România
Fundația „Consiliul Național Român pentru Refugiați” - Fondul European pentru Refugiați
Centrul de Studii și Initiative Europene – Italia
Asociația „Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România” - Fondul European pentru Refugiați
Save the Children Austria
Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii
Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor cu privire la Migrație, Austria
Redd Barna – Salvați Copiii Norvegia
Henkel Romania / Centrul Educațional Petrila
Hypermarket CORA – Luna inimilor deschise
Centrul de informare și documentare privind. drepturile copilului din Moldova (CIDDC)
Urne de colectare Bricostore, Baumax, Medsana, Aeroport Henri Coandă ș.a
Alte donații, contribuții și sponsorizări persoane juridice
Alte finanțări
Dobânzi bancare

II

CHELTUIELI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Suma (EUR)

982,086
325,723
212,797
203,924
173,550
165,600
138,500
135,394
103,000
96,552
93,474
92,926
91,088
63,800
55,435
52,649
40,923
39,856
33,349
32,612
32,143
29,892
26,693
22,892
20,393
16,505
14,116
12,505
11,952
8,878
7,155
6,500
5,054
124,382
30,105
5,434
4,808,314

A.
1
2
3.
4.

PROIECTE
Promovarea și asigurarea dreptului la protecție al copiilor
Promovarea şi asigurarea dreptului la educaţie al copiilor
Promovarea şi respectarea drepturilor copilului
Sănătatea copilului, prevenirea și combaterea mortalității infantile

4,465,522
2,148,624
2,075,923
198,094
42,881

B.

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ

C.

ADMINISTRAŢIE

139,652

D.

STRÂNGERE DE FONDURI ŞI COMUNICARE

142,096

61,044

EXISTENT LA 31.12.2011
* In anul 2011, s-au obţinut venituri în produse şi servicii în valoare de 77,540 EUR.
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639,965

susținători

SPONSOR DIAMOND

FESTIVALUL BRAZILOR DE
CRĂCIUN - FONDURI ALOCATE
ACCESULUI LA EDUCAȚIE DE
CALITATE AL COPILULUI

SPONSOR PLATINUM

SPONSOR GOLD

SPONSOR SILVER

MULȚUMIRI SPECIALE
2activePR
Andra Lupu
Angela Ciobanu
Avon
B&B Collection
Biz
Boarder’s Shop
Burberry BODY
Carol Parc Hotel
Cocor Media Channel
Collector’s Art & Luxury Magazine
Coty Cosmetics
DentEstet
Elena Crișan
Europa FM

eventures
EximTur
Frey Wille
Galt
Grafica și Tipar (BIZ)
Henkel Romania
Hotel Epoque
I.D. Sarrieri
JW Marriott Bucharest Grand Hotel
Liana Sălăgean
Lorina Bijoux
Luxcom (Cartier & Burberry Body)
Magnolia Spa
Manoush
Modamania Design
Musette
Omnitoys

SUPORTERI
AI PROGRAMELOR SALVAȚI COPIII

36

Oxette - Jewels & Watches
Paralela 45
Pernod Ricard
Prochaine
Puma
Purple Design
Raluca Buzura
Rhea Costa & Malvensky
Rue des Trucs
Școala de Bijuterie Contemporană
Sensiblu
Sephora Romania
Tria Alfa
Whirlpool Romania
World Class
Wunderman

PERSOANE JURIDICE
ABB, Accreo România, Aeroportul
Internațional Henri Coandă, Albalact,
ALCATEL, Allianz Țiriac, Anchor GRUP,
Apa Nova București, Avivest, Banca
Românească, BASF, BCR România, Best
Jobs Recrutare, Bioanalitic, Bitdefender,
Bluparty, Bosch Communication, BRD
Asset Management, BRD-GSG, Bricostore,
Carrefour România, Cash&Candy, Charon
Agro, Chronotime, Class Living, Company
MED, CORA, Cosmote, Coty, Countexp,
Daz Activ Trade, Demeco, Dent Estet,
DV Caesar Consulting, Easi Logistic, EDP
Renewables, Electroconstrucția, ENEL
Cuore Onlus, ENEL Distribuție Banat,
Erma Bijou, Erma Gold, Euro Marketing
Products, Europa FM, Fides Limbi Străine,
Fildas, FIVE’S International, Frey Wille,
Friesland, Fundația ECDL România,
Fundația Marius Ivan, Fundația The Group,
Fundația Walters Support, Glaxo Smith
Klein, Grădinița cu Program Prelungit nr.
1, Grimach, Grundfos România, Grupul
Editorial AER, GTS Special GAS, Hay
Group Management Consultants, Heat
International, Heidi Chocolat, HENKEL,
Horwath Accountants, ID Sarrieri Concept,
IKEA, Ingo Trade International, Initiative
Media, Instituto Cervantes, Intertoy,
Zone, Invivent Group, Iterum Construct,
Kaspersky Lab, KAUFLAND România,
KPMG Romania, Le Manoir, Lemet,
Lukval Tech, Manoush Boutique, Medsana,
Microsoft, Mușat și Asociații, Musette
Exim, Nestle România, Niko Auto Com,
Novartis Pharma Services România, Olimp
Company, Omnitoys, OMV Petrom SA,
ORANGE România, Oscar Downstream,
P&G, Paralela 45 Turism, Parmalat SC,
Partnership, Paypoint Services, PC
Garage, PFIZER, Piraeus Bank, Porsche
România, Prolibris, Radion Tehnologica,
Renovatio Solar, Romarta - B.A., Sabtrans
Express, Sarantis România, Satuma 92,
SCA Pachiu & Asociații, SCHAEFFLER
România, Schneider, Școala de Bijuterie
Contemporană, Secure Management,
SELGROS, Sider Technologies Bureau,
SKY XS Aircargo, SoftVision, Spectrum, Z
Spot Media, Terratop, Tetra Pak România,
Tipărituri, Top C S, Total Soft, Transport
Trade Services, Tria Alfa Bijuterii, Ulker,
UPC, Valoris Center, Vel Pitar, Vinexpert,
Vodafone România, Whirlpool, World
Class România.
PERSOANE FIZICE
Jean Valvis, Bucura Cătălin, Prințesa Maria
Sturdza, Stanciu Irina, Eduard Ciucu,
Alexandru Ciucu, Pricopie l., Alexandru

Teodorescu, Pascu Severina Pompilia,
Schipor Constantin, Neitz Frank, Mignea
Elvenina Augustin, Eugenia Săndulescu,
Romanescu Maricela, Chiorașcu Andra,
Costin Lucian, Orzan Mihai, Porumboiu
Octavian, Salagean Liana, Laura Angela
Ciobanu, Semen Mihaela ș. a.

suporteri

6 din București, Dr. Primar Pneumolog
Spalatelu Liliana București, ECDL România,
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială FINANȚATORI EXTERNI
Universitatea București, Federaţia Naţională
a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ
Alianța pentru Anglia, CESIE Italia, CIDDC
Preuniversitar, Federaţia Sindicatelor Libere
Moldova, Comisia Europeană, Enel Cuore
din Învăţământ, Focus – Centrul Român
Onlus, Fondul Social European prin
pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual,
POSDRU 2007-2013, Fonduri norvegiene
EEA Grants, Innovation Norway, Ministerul Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi
- ARCA, Fundatia Image Factory, Fundaţia
Norvegian al Afacerilor Externe, Fundația
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia
Ikea, ICMPD Austria, Uniunea Europeană
Solidaritate și Speranță Iași, Global Campaign
prin Programul Operaţional Comun
for Education, IGP – Serviciul Român de
România-Ucraina-Moldova 2007-2013,
Combatere a Criminalității Informatice,
Save the Children Austria, Save the
INHOPE, Innovation Norway, INSAFE,
Children International, Save the Children
Italia Onlus, Save the Children Norway, Save Inspectoratele Şcolare sector 2, 5 din
București, Inspectoratele Școlare Județene
the Children Sweden, Save the Children
Maramureș, Ilfov, inspectorate şcolare
US, Școala BJORGVIN VIDEREGÆNDE
județene, direcțiile generale de asistență
SKOLE-Bergen-Norvegia, Soros, Trust for
Civil Society in Central and Eastern Europe, socială și protecția copilului şi şcoli generale
din Constanţa, Braşov, Reşiţa, Craiova, Tg
UNHCR.
Mureş, Petrila, Cluj-Napoca, Târgovişte,
PARTENERI
Timişoara, Iaşi, Focşani, Bistriţa-Năsăud,
Adevărul Holding, Agenția Națională
Piteşti, Călăraşi, Giurgiu, Slobozia, Alexandria,
Împotriva Traficului de Persoane, Agenţia
Ploieşti, Tg Jiu, Slatina, Rm. Vâlcea, Drobeta
Naţională pentru Programe Comunitare în Tr. Severin, Tulcea, Brăila, Galaţi, Buzău,
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Adjud, Miercurea Ciuc, Sf. Gheorghe, Alba
Asociaţia Română Anti-SIDA filialele Iași,
Iulia, Sibiu, Suceava, Săveni (Botoşani), Bacău,
Timișoara, Asociația „Dăruind vei dobândi
Vaslui, Piatra Neamţ, Inspectoratul General
și tu” Topoloveni, Asociația ABA-DELal Poliției Române, Inspectoratul Şcolar al
TIN - Suceava, Asociația Betania, Asociația
Municipiului Bucureşti, Institutul pentru
Națională a Internet Service Providerilor
Științe ale Educației, Intuitext, Kaspersky
din România, Asociația Ovidiu Rom,
Lab, Leap, Media Pro, Microsoft România,
Autoritatea Naţională pentru Administrare Ministerul Administrației și Internelor,
și Reglementare în Comunicații, Balonul
Ministerul Comunicațiilor și Societății
Copiilor, BCR, BitDefender, Centrul
Informaționale, Ministerul Educaţiei,
de Informare şi Documentare privind
Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul
Drepturile Copilului Moldova, Centrul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale –
de Resurse şi Asistenţă Educaţională al
Direcţia Generală Protecţia Copilului,
Municipiului Bucureşti, Centrul Educaţia
Ministerul Justiției, Ministerul Sănătăţii, Oficiul
2000 +, Centrul Municipal de Asistență
Român pentru Imigrări - ORI, Orange
Psihopedagogică București, Centrul
România, Organizaţia Femeilor Refugiate din
Național de Sănătate Mintală, Centrul
România - OFRR, Positive Media, Provobis,
pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională
Realitatea TV, Rnd Software - Livigent, Save
„Step by Step”, Centrul Romilor pentru
the Children Denmark, Save the Children
Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”,
International, Save the Children Italia Onlus,
Centrul Social Sf. Dimitrie, Children’s Rights Save the Children Netherlands, Save
Alliance for England, Colegiul Timotei
the Children Norway, Save the Children
Cipariu, Consiliul Național al Elevilor,
Sweden, Save the Children UK, SC Agenția
Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi
OSC SRL, Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi
- CNRR, Cosmote România, Direcţia
din România - JRS, Școala Ecologică Sf. Ștefan
Probaţiune din Ministerul Justiţiei, Direcţiile
Craiova, Școala generală „Mihai Viteazu”
de Sănătate Publică București, Iași, Brașov,
Târgoviște, Școala nr. 1 „Sfinții Voievozi”
Dâmbovița, Caraș-Severin, Vrancea, Timiș,
București, Şcolile 23 și 141 Bucureşti, TVR1,
Direcțiile Generale de Asistență Socială
UNHCR, UNICEF, UPC Romania, Vodafone
și Protecția Copilului sector 1, 2, 3, 4, 5,
România, VOLUM.
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suporteri

parteneriat

Parteneri
și sponsori filiale

Copii ai grădiniței Dârvari, județul Ilfov.
Foto: Salvaţi Copiii România

ARGEȘ

„Cuvântul Info” Ploiești.

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean,
DGASPC Argeș, Inspectoratul Județean
de Poliție, Primăria Pitești, ANITP Centrul Regional Pitești, licee, școli,
grădinițe, Teatrul pentru Copii Așchiuță,
Teatrul Al. Davila, Centrul Cultural Pitești.

Sponsori: Editura „Cuvântul Info” Ploiești.

Sponsori: MoneyGram, Primăria Pitești,
Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale.
BRAȘOV
Parteneri: DGASPC Braşov, Inspectoratul
Şcolar Braşov, Consiliul Local Braşov
prin Direcţia de Servicii Sociale, Centrul
Regional de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Braşov, ANITP Centrul Regional Braşov, AIESEC Brașov,
Aventura Park Brașov, Aqua Park Brașov,
Crucea Roșie Română Brașov, Asociația
Start Voluntar, Școala Generală 1 Brașov.
Sponsori: Raiffeisen BANK , Esprit
Group, Asociația Porsche Club România.
BUCUREȘTI
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Bucureşti,
Grădiniţa nr. 178 „Flori de Tei” București,
Grădinița „Scufița Roșie” Ploiești, Editura

CARAȘ-SEVERIN
Parteneri: Consilul Județean CarașSeverin, DGASPC Caraș-Severin,
Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția
de Sănătate Publică Caraș-Severin,
Inspectoratul Școlar Județean, Direcția
Judeţeană de Tineret și Sport, Casa
Corpului Didactic Caraș-Severin, Școala 7
Reșița, Liceul C. D. Loca Caransebeș, alte
școli și licee.
Sponsori: Consiliul Județean Caraș.
CONSTANȚA
Parteneri: Primăria Municipiului Mangalia,
Primăria Cumpăna, Inspectoratul
Școlar Județean, DGASPC Constanța,
Centrul Județean de Asistență și Resurse
Educaționale, şcoli generale.
Sponsori: Primăria Municipiului Mangalia,
Selgros Cash&Carry.
DOLJ
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean,
Inspectoratul Județean de Poliție,
DGASPC Dolj, Lic. de Informatică
„Ștefan Odobleja”, Lic. Teoretic „Henri
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Coandă”, Colegiul Național „Carol I”,
Centrul Școlar Beethoven, Colegiul
Național „Frații Buzești”, Grupul Școlar
Transporturi Auto, Centrul Educațional
Pistruiatul, Școala nr. 12 „Decebal”,
Cuvântul Libertății.
Sponsori: Selgros Cash&Carry, Compania
Hazal Turcia.
HUNEDOARA
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean,
DGASPC Hunedoara, Inspectoratul
Teritorial de Muncă Hunedoara,
Inspectoratul Județean de Poliție, Serviciul
de Probațiune de pe lângă Tribunalul
Hunedoara, Serviciul Public Local de
Asistență Socială Petrila, Poliția Orașului
Petrila, Școala I. D. Sârbu Petrila, școlile generale 5 și 6 Petrila, Grup Școlar Constantin
Brâncuși Petrila, Colegiul Economic Hermes
Petroșani, Lic. Economic „Appolonius”
Petroșani, Lic. Teoretic Mihai Eminescu
Petroșani, Lic. de Informatică Petroșani,
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani,
Universitatea din Petroșani, Grădinițele
1 și 2 Deva, Grădinița „Floare de Colț”
Brad, Școala Generală Nr. 1 Uricani, Școala
Generală Nr. 3 Lupeni, Școlile generale nr. 1
şi 2 Lupeni, Liceul Teoretic Lupeni, Grădinița
„Lumea copiilor” Lupeni.

Sponsori: Henkel România, Sindicatul
Liber E.M. Lonea, Sindicatul Liber
E.M. Petrila, Primăria Petrila, Primăria
Petroșani, Ateliere fără Frontiere,
Asociația Confero Petroșani, SC Gentiana
Farm Petrila, SC Artima Deva, Simeria,
Hunedoara, Petroșani, Real Hipermarket
România Deva, Metro Cash&Carry Deva,
Luk Oil Petroșani.
IAȘI
Parteneri: Instituţia Prefectului Judeţului
Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Tribunalul Iaşi,
Judecătoria Iaşi, Asociaţia Magistraţilor
Iaşi, Penitenciarul Iaşi, Direcţia Judeţeană
pentru Tineret, Direcţia de Asistenţă
Comunitară Iași, DGASPC Iași, Direcţia
de Sănătate Publică Iași, Parchetul de
pe lângă Tribunalul Iaşi, Parchetul de
pe lângă Judecătoria Iaşi, Spitalul Clinic
de Psihiatrie „Socola” Iaşi, Spitalul
de Copii „Sf. Maria” Iaşi, Spitalul de
Pneumofiziologie „G. Paşcanu” Iaşi,
Palatul Copiilor Iași, Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Iaşi, ANITP – Centrul Regional Iaşi,
Facultatea de Economie şi Administrare
a Afacerilor - Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi,
Fundația Alături de Voi, Fundaţia
Serviciilor Sociale Bethany Iaşi, Fundaţia
Iosif, Societatea Studenţilor Medicinişti
Iaşi, Asociaţia Română de Terapie şi
Studiul Traumei, școlile Generale „Elena
Cuza”, „Alexandru Vlahuţă”, „Titu
Maiorescu”, „B.P. Hașdeu”, „Ștefan
Bârsănescu”, „Vasile Conta”, „Otilia
Cazimir”, „N. Iorga”, „Mihail Codreanu”
, „Veronica Micle”, „Gh. I. Brătianu”,
„Dimitrie Sturdza” din Iași, Școala și
Grădinița „Junior” Iași, Grup Şcolar
„Virgil Madgearu”, Colegiul Național „M.
Eminescu”, Lic. Teoretic „D. Cantemir”,
Colegiul Economic Administrativ, Liceul
Teoretic „Miron Costin”, Colegiul de
Artă „ Octav Băncilă”, Şcolile cu clasele
I-VIII Rediu, Leţcani, „M. Kogălniceanu”
Ţigănaşi, Cârniceni, Liteni, Osoi, Comarna,
,,Colonel C.Langa” Miroslava, Boroşoaia,
Dorobanţ, „Ioanid Roamnescu”, Movileni,
Holboca, Valea Lupului, Ţuţora, Ciurea,
Lunca Cetăţuii, Bârnova, ,,Aron-Vodă”
Aroneanu, ,,Hadâmbu”, Slobozia Deal,
Popești, Comarna, „Al. I. Cuza” Podu
Iloaiei, Grup Școlar „Mihai Busuioc”
Paşcani, Grupuri Şcolare cu clasele I-VIII
„Petre Carp T”, Vlădeni, Grup Şcolar
Agricol Holboca, Lic. Teoretic ,,Lascăr
Rosetti” Răducăneni, Şcolile de Arte
şi Meserii Plugari, Tătăruşi, Dumeşti,
Mironeasa, Prisăcani, „Ionel Teodoreanu”,

Popricani, ,,Dumitru Popa” Mogoşeşti,
,,Ioanid Romanescu”, „Glodenii Gândului”,
„Ion Creangă” Tg. Frumos, Grădiniţa din
Hîrlău, Primăriile Ceplenița și Holboca.
Sponsori: Panifcom, Carrefour Era
Pacurari, NIKE Europa, Primăria
Municipiul Iași, Comisia Europeană,
Baumax Iași, SC Mobilis, SC Antibiotice
SA, Selgros Iași și Bacău, Carrefour
Felicia & Era Iași, Iulius Mall, SC Salubris,
Asociația Rotary.
MUREȘ
Parteneri: Prefectura Mureș, Consiliul
Județean Mureș, Primăria Tg. Mureș,
Jandarmeria Mureş, DGASCP Mureș,
Inspectoratul Școlar Județean Mureș,
Inspectoratul de Poliție Mureș, Direcția
de Sănătate Publică Mureș, Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Mureș, Poliția Comunitară Tg. Mureș,
Alături de Voi, Holt România, Alpha
Transilvania.
Sponsori: Grand Hotel Tg. Mureș, Poșta
Română, Consiliul Județean Mureș,
Selgros Cash&Carry, Soros, Aeroportul
Tg. Mureș.
NEAMȚ
Parteneri: Consiliul Județean Neamț,
DGASPC Neamţ, Inspectoratul Scolar
Județean, Inspectoratul Judeţean de
Poliţie, Inspectoratul Teritorial de Muncă
Neamţ, Primăria Municipiului Piatra
Neamţ, Direcţia de Sănătate Publică
Neamţ, Biblioteca Judeţeană „G.T.
Kirileanu”, Complexele de Servicii „Elena
Doamna” şi „Ion Creangă.
Sponsori: Consiliul Județean Neamț.
SUCEAVA
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean,
Inspectoratul Județean de Poliție,
SGASPC Suceava, Centrul Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională,
Primăria Suceava, Primăria Rădăuți,
Agenția Națională Împotriva Traficului
de Persoane – Centrul Suceava, Centrul
de Prevenire, Evaluare și Consiliere
Antidrog Suceava, Direcția Județeană
pentru Tineret Suceava, Monitorul de
Suceava, Asociația „Sportul pentru
toți”, Universitatea „Ștefan cel Mare”
Suceava – Facultatea de educație fizică și
sport, CJRAE, Colegiul Tehnic Rădăuți și
colegiile „Andronic Motrescu” Rădăuți,
„Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți,”Petru
Rareș” Suceava,”Ștefan cel Mare” Suceava,
Școala cu clasele I-VIII nr. 8 Suceava,
Grupul școlar „Iorgu Vârnav Liteanu”
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Liteni, școlile cu clasele I – VIII Bosanci,
Drăgoiești și Bogdănești.
Sponsori: Consiliul Județean Suceava,
Carrefour Romania, Iulius Mall Suceava,
Shopping City, Selgros Cash &Carry.
TIMIȘ
Parteneri: Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională,
DGASPC Timiș, Direcţia de Sănătate
Publică, Inspectoratul Școlar Județean,
Inspectoratul General al Poliţiei Române,
Facultatea de Medicină Timişoara,
Şcoala Generală nr. 19 „Avram Iancu”,
Filarmonica Banatului Timişoara, Fundaţia
„Preot Ioan Olariu”, Teatrul Național
Timișoara, Muzeul Banatului Timişoara,
Muzeul de Artă Timişoara, Primăria
Timişoara, SC „Easy Learning” SRL,
Asociaţia Naţională pentru Boli Rare,
Asociaţia Prader Willi România, Clinica
de Psihiatrie şi Neurologie pentru Copii
şi Adolescenţi, Clinica de Neuropsihiatrie
Infantilă NPI Timişoara, școlile generale
1, 11, 12 și 15, Grădinița nr. 3 Timișoara,
Spitalul clinic de urgenţă pentru copii
„Louis Ţurcanu”.
Sponsori: California Fitness Romania,
Mulberry Development, E.B.I.G., Unified
Post, Art Match, Kabel Systeme Hatzfeld,
Macchine Per Cafee Expresso - MCE,
CASS Design, Centrul de artă şi
cultură, HR Excellence, Rotary Club,
Silgeda Gold, Associated Bussiness
Advisors, Liceul Teoretic Nikolaus Lenau,
Dolhascu Luciana Constantina, Fundaţia
Filantropia Timişoara, Bega Minerale,
Magus International Co, Fundatia Rudolf
Walther, Varuna, Lasting System, Pan By
Violett, Art Match, Iulius Management
Centre.
VASLUI
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean,
Direcția Judeţeană de Tineret și Sport,
Casa Corpului Didactic Vaslui, Centrul
Județean de Resurse și Asistenţă
Educațională Vaslui, DGASPC Vaslui,
Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Centrul
de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui,
Primăria Vaslui, Primăria Negreşti,
Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Bucureşti, Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Vaslui, Tineri pentru Tineri – Filiala Vaslui.
Sponsori: Trust for Civile Society in
Central & Eastern Europe, Mondena, SC
Onimatex, SC Ciboco.

Preşedinte: Ana-Maria Mihăescu
Vicepreşedinte: Mihai Gafencu
Președinte Executiv:
Gabriela Alexandrescu
Secretariatul General
Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899,
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ARGEŞ
Preşedinte: Dumitra Sima
Str. Eroilor nr. 4-6, 110417 - Piteşti
tel: +40 744 360912
fax: +40 248 212 166
e-mail: arges@salvaticopiii.ro
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. Ion Inculeț nr. 5-7, (Grădinița nr. 281),
sector 1, Bucureşti
tel: +40 744 360 921, fax: 021 224 5964
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: Maricica Manole
Str Buridava nr 10, (Școala Al. Vlahuță),
CP 700432, 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. Alexandru cel Bun nr. 27, 610004, Piatra
Neamţ
tel: +40 742 103 752
tel/fax: +40 213 525
e-mail: neamt@salvaticopiii.ro
SUCEAVA
Preşedinte: Camelia Iordache
Str. Armenească nr. 41, Suceava
tel: +40 744 360 919
tel/fax: +40 230 521 000 / 0230 525 559
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
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