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MISIUNEA SOS
Niciun copil nu ar trebui să crească singur, fără dragostea și protecţia unei familii. În
România, în continuare, mii de copii sunt singuri pentru că au fost abandonaţi sau șiau pierdut unul sau ambii părinţi. Sunt însă și copii care nu mai pot rămâne alături de
familiile lor din cauza sărăciei, violenţei domestice sau abuzurilor.
La SOS Satele Copiilor ne-am angajat să oferim acestor copii o familie în care să crească
cu iubire și respect, să se dezvolte și să devină tineri încrezători și independenţi.
Orice copil este fericit alături de părinti, de aceea o bună parte a muncii noastre este
dedicată susţinerii familiilor vulnerabile astfel încât să prevenim abandonul copilului.

FIECARE COPIL ESTE UNIC.

LA FEL ȘI MODUL NOSTRU DE A ACŢIONA:
În tot ceea ce facem, copilul este în centrul atenţiei noastre
Oferim o familie iubitoare și un mediu protector de dezvoltare
Ne asigurăm că fraţii și surorile cresc împreună
Susţinem și urmărim dezvoltarea copilului pe termen lung
Avem grijă ca drepturile copilului să ﬁe respectate

ROMÂNIA:
COPILUL ÎN SITUAŢII DE RISC.
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59.000

15.000

95.000

de copii sunt separaţi
de familiile lor!

de cazuri, anual,
de violenţă împotriva
copiilor.

de copii au cel puţin un
părinte plecat din ţară.
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(sursă DGASPC)

47%

33%

din copiii din ţara
noastră sunt expuși la
riscul de sărăcie.

dintre fraţii aﬂaţi în
sistemul de protecţie
specială trăiesc separat.

(sursă Unicef)

(sursă SOS Satele Copiilor)
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Niciun copil nu ar trebui să crească singur
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Ce sunt Satele SOS?
SOS Satele Copiilor oferă o familie copiilor rămași fără îngrijirea
părinţilor. Familiile SOS trăiesc în comunităţi numite Sate SOS,
unde cei mici au parte de o copilărie fără griji. Adolescenţii au posibilitatea să se mute în Comunităţile de tineri, unde continuă să
deprindă abilităţi pentru o viaţă independentă.
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SOS România
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O familie iubitoare pentru ﬁecare copil.
PROGRAME DE ÎNTĂRIREA FAMILIEI
Cum intervenim în comunitate?
SOS Satele Copiilor ajută familiile în diﬁcultate să depășească situaţiile de
criză, astfel încât copiii să rămână în îngrijirea părinţilor.
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Centre de Consiliere și Sprijin pentru Copii și
Părinţi: București-Ilfov, jud. Sibiu, jud. Bacău
Centru de Zi (Hemeiuș, Bacău)

800

de copii și părinţi își continuă viaţa de familie
împreună, datorită ajutorului primit
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De 27 ani, 3 PROGRAME:
București, Sibiu (Cisnădie), Bacău (Hemeiuș)
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IMPACTUL SOS
1.000

de copii și tineri sprijiniţi direct
de SOS Satele Copiilor

30.000

beneﬁciari
ai programelor SOS

PRIMA ORGANIZAŢIE CARE REALIZEAZĂ UN STUDIU PRIVIND
SITUAŢIA FRAŢILOR DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SPECIALĂ.
33% DINTRE COPII TRĂIESC SEPARAT DE FRAŢII LOR!
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2016

ÎNGRIJIRE DE TIP FAMILIAL

Îngrijirea de tip familial este răspunsul SOS atunci când un copil, din diverse
motive, nu poate crește alături de părinţii săi. În Satele SOS, copiii cresc alături
de mame SOS și de fraţii naturali sau sociali și, împreună, devin o familie. O
familie în care ﬁecare membru este ascultat, iubit și respectat, unde ﬁecare
copil capătă încredere în el și în potenţialul său.
În Satele SOS, trăiesc peste 150 de copii până la vârsta adolescenţei.
Ulterior, se mută în Comunităţile pentru Tineri ale organizaţiei, unde
se bucură de susţinere pe toată durata studiilor, până se pot întreţine
singuri. Aici învaţă să devină independenţi, primesc sprijin adaptat
nevoilor ﬁecăruia și sunt ghidaţi să obţină primul job.
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48
fratrii cresc împreună

99%
promovabilitate
școlară

40%
dintre copii incluși în
programe externe de
terapie psihologică.
Toţi au înregistrat
progrese

81%
dintre tinerii care au ieșit
de sub protecţia SOS au
un loc de muncă
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SOS SATUL COPIILOR BUCUREȘTI
Satul SOS din București este locul pe care îl numesc
„acasă” 53 de copii. Cu toţii merg la școală și au
performanţe bune. Progresele lor se datorează în bună
parte și voluntarilor noștri dedicaţi care oferă suport școlar
elevilor și care ne-au fost alături pe tot parcursul anului.
Una dintre priorităţile noastre este ca toţi copiii să ﬁe
cât mai bine integraţi în comunitate, să aibă prieteni
de vârsta lor și să se bucure de copilărie așa cum se
cuvine. Pe parcursul anului, am urmărit să îi implicăm
pe copii în activităţi diverse, care să îi ajute să își
identiﬁce pasiuni și să își petreacă timpul liber cât
mai plăcut. În vacanţe au mers în excursii, în tabere la
munte și la mare, s-au bălăcit sau chiar au învăţat să
înoate, au facut drumeţii, au vizitat muzee și rezervaţii
naturale.
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Încurajăm menţinerea unei relaţii sănătoase cu
familiile biologice, în toate cazurile în care este
posibil. Așadar, 70% dintre copii și-au petrecut
weekendurile, sărbătorile sau o parte din vacanţe în
familia biologică și au fost vizitaţi de părinţi sau alte
persoane de atașament.
Echilibrul emoţional al copiilor este una dintre
preocupările noastre principale. O parte dintre copii
au participat la grupuri de dezvoltare personală,
terapie prin nisip, terapie psihologică. 40% dintre copii
au beneﬁciat de un program structurat de terapie,
derulat de Asociaţia Română de Terapii în Autism și
ADHD sau de Institutul pentru Studiul și Tratamentul
Traumei, acest serviciu ﬁind susţinut ﬁnanciar de
partenerul nostru ING România.
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ANA, O FATĂ AMBIŢIOASĂ

Ana a venit pentru prima oară în Satul SOS când
avea 3 ani și jumătate. Era un copil tăcut, cu ochi
mari și foarte curioși, care inspectau cu atenţie tot ce
se întâmpla în jurul ei. Ana era o fetiţă zâmbitoare
și afectuoasă, care ridica mânuţele în sus, cerând să
ﬁe luată în braţe de oricine. Nu vorbea neîntrebată
niciodată, iar atunci cand i se adresa vreo întrebare
părea să ﬁe momentul ei. Era atât de dornică să
vorbească încât nu se putea opri. Doar că nu putea să
vorbească corect și nimeni nu înţelegea mare lucru din
ce spunea. Carenţele din vocabularul și cunoștinţele ei
erau foarte mari. Imediat a intrat într-o casă familială
împreună cu surorile ei, găsindu-și liniştea alături de
Mama SOS, care a îndrăgit-o foarte repede.
Ana a crescut sub ochii mamei, în cei peste 4 ani,
făcând progrese extraordinare. De la început a fost

cuprinsă în programul de logopedie, mergând timp de
mai bine de doi ani, iar rezultatele nu au întârziat să
apară. Merge la balet constant și îi place foarte mult să
danseze și să cânte.
Ana este la școală acum, curioasă să înveţe lucruri noi
și întotdeauna povestește acasă cu entuziasm tot ce
face acolo. Participă cu drag și la activităţile recreative
desfășurate de voluntari, atelierul de pictură ﬁind
preferatul ei. E o mică perfecţionistă, parcă niciun
desen nu e suﬁcient de bun și urmăreşte întotdeauna
să-şi îmbunătăţească tehnicile învăţate.
Ana a reuşit să treacă de toate obstacolele și să
acumuleze în patru ani de când este la noi tot ceea ce avea
nevoie pentru a deveni un copil echilibrat. În prezent,
Ana este un copil fericit, iar entuziasmul și bucuria de a
trăi și de a experimenta sunt, în continuare, în ochii ei.

CÂND UN COPIL ESTE
ÎMBRĂŢIȘAT CU IUBIRE DE
O MAMĂ SOS, SCHIMBĂRI
APROAPE MIRACULOASE
SE PETREC. LA SOS SATELE
COPIILOR EXPERIENŢA NE-A
ARĂTAT CĂ AFECŢIUNEA
UNEI FAMILII, SPRIJINUL
PERMANENT, ATENŢIA ȘI
RĂBDAREA SUNT „HRANA”
ESENŢIALĂ DE CARE ARE
NEVOIE UN COPIL.
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„

Pentru mine SOS înseamnă
casa mea, familia mea,
prietenii mei, viitorul meu.
Vlad
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SOS SATUL COPIILOR CISNĂDIE

La Cisnădie, 66 de copii, adolescenţi și tineri cresc în
cele 12 case familiale din Sat. Una dintre particularităţile
Satului este faptul că tinerii locuiesc alături de mamele
SOS și de fraţii mai mici, în urma deciziei luate în 2015 de
a integra tinerii din Comunităţi în Sat.
Toţi copiii se descurcă bine la școală și ne bucură
performanţele lor, dar poate cel mai mândri suntem
de George, care a participat la faza judeţeană a
concursului de matematică „Alfred Haimovici”, unde
a obtinut locul II pe judet și, ulterior, la faza naţională,
unde, s-a clasat pe locul 16 dintre 36 de concurenţi.
Mai mult de jumătate dintre copii menţin relaţia cu
familia biologică, iar anul trecut unul dintre copii a trăit
emoţiile de a-și vedea pentru prima oară în viaţă familia.
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Un eveniment important pentru copii a fost
participarea la semimaratonul Sibiu și înscrierea
proiectului “SOS locul de joacă” în competiţie.
Oamenii de bine le-au împlinit visul: reamenajarea
locului de joacă. În total, peste 250 de alergători și
susţinători au contribuit pentru ca, în octombrie, noul
loc de joacă să ﬁe inaugurat.
Tinerii participă la activităţi dedicate astfel încât
să deprindă abilităţile necesare pentru viaţa
independentă, precum pregătirea unei mese calde. Ei
au participat și la sesiuni de prim ajutor și au vizionat
ﬁlme educative despre adolescenţă, luarea deciziilor
și rezolvarea problemelor. Pe perioada verii, o parte
dintre tineri au avut un job temporar.

2016

SOS SATUL COPIILOR HEMEIUȘ

La Hemeiuș, anul 2016 a fost sub semnul provocărilor
aduse de adolescenţă, pentru că 80% dintre cei 43
de copii sunt adolescenţi și preadolescenţi. De aceea,
pe lângă suportul școlar, un rol important l-a avut
îndrumarea vocaţională. De asemenea, adolescenţii
au participat la ateliere de dezvoltare personală sau la
seminarii pe tema educaţiei sexuale.
Restabilirea relaţiilor dintre copii și părinţii lor biologici
a fost una dintre priorităţile noastre și la Hemeiuș. 70%
dintre copii sunt în legătură cu părinţii lor și, în plus, pe
parcursul anului au urmat un program de psihoterapii,

adresat atât comportamentului, cât și creșterii nivelului
de stabilitate emoţională. Adesea, întâlnirea cu părinţii
biologici a constituit unul dintre cele mai emoţionante
momente, căci au reluat legătura ﬁe pentru prima oară
de la separare, ﬁe la aproximativ patru ani.
Nu am uitat să dedicăm timp și pentru relaxare în
familie. Copiii și mamele sociale au mers în tabere
la mare sau în excursii la munte, la Izvorul Muntelui,
Vatra Dornei, Cetatea Neamţului, Praid sau Slănic
Moldova, dar au avut și ieșiri în parcuri, la muzee, la
teatru sau la patinoar.
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SOS COMUNITĂŢILE DE TINERI BUCUREȘTI

În București, copiii ajunși la vârsta adolescenţei rămân
în îngrijirea SOS, în una dintre cele două Comunităţi de
Tineri. Sub îndrumarea unei echipe de consilieri, tinerii își
continuă studiile și învaţă cum să se dezvolte profesional,
să scrie un CV, să se pregătească pentru un interviu.

folosită pentru dezvoltarea lor. Anul acesta, unul dintre
ei a folosit banii pentru avansul locuinţei, altul pentru
înﬁinţarea propriului cabinet de kinetoterapie, ceilalţi
pentru amenajarea locuinţei, sau pentru diverse cursuri
de caliﬁcare.

La ﬁnalul anului 2016, 20 de tineri locuiau în Comunităţi,
două dintre fete ﬁind studente, iar ceilalţi urmând
cursurile la liceu sau la școli profesionale. Doi tineri au
beneﬁciat de programul de acompaniere pentru viaţa
semi-independentă (PASI), ei având un loc de muncă
și o locuinţă. La ieşirea din îngrijirea SOS tinerii primesc
o „dotă”, o sumă de bani pe care avem grijă să ﬁe

Echipele psihopedagogice au pus accentul pe frecvenţa
și pregătirea școlară precum și pe încurajarea tinerilor
să obţină întotdeauna ceea ce-și doresc numai prin
muncă. În perioada vacanţei de vară, majoritatea tinerilor
de peste 16 ani s-au angajat și au avut prima experienţă
de muncă. Tinerii sunt încurajaţi să urmeze cursuri de
caliﬁcare, precum și să obţină permisul de conducere.
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RALUCA,
UN MODEL
PENTRU NOI TOŢI

Raluca a venit în Satul SOS din Bucureşti la
vârsta de 4 ani. Acum are 26 de ani și este
un model pentru ceilalţi tineri, iar pentru
noi, adulţii, reprezintă o sursă de inspiraţie şi
motivaţie.
Încă de la venirea în Comunitatea de Tineri,
Raluca a fost o tânără matură, serioasă,
preocupată de viitorul său și de admiterea
la facultate. Vedeam adeseori în ea un adult
şi mai puţin un adolescent în plin proces de
explorare şi dezvoltare.
Însă drumul Ralucăi nu a fost unul liniar,
cum ne-am putea imagina. În anii ce au
urmat, Raluca a trecut printr-o perioadă de
căutări și a dat dovadă de o extraordinară
capacitate de a se adapta, de curaj și de
sinceritate. A fost admisă la Facultatea de
Medicină Dentară, dar, după primul an de
studiu, și-a dat seama că acest domeniu nu
i se potrivește. A urmat o nouă perioadă de
studiu intens și un alt examen de admitere,
la Facultatea de Medicină Veterinară.
În anul IV de facultate, Raluca a decis să se
transfere la Cluj Napoca, după ce a aﬂat că
o parte din cursurile pe care le urma sunt
neacreditate internaţional și că, dacă și-ar ﬁ
dorit să meargă în afara ţării, acest lucru ar ﬁ
fost un impediment.
Raluca este în prezent studentă în anul VI
şi rămâne o tânără reţinută, respectuoasă și
recunoscătoare pentru tot ajutorul primit.

PENTRU NOI, ECHIPA SOS,
NU EXISTĂ SATISFACŢIE MAI
MARE DECÂT ACEEA DE A-I
VEDEA PE TINERII AFLAŢI
ÎN ÎNGRIJIREA NOASTRĂ
REUȘIND ÎN VIAŢĂ! CĂCI
ASTA ÎNSEAMNĂ CĂ NE-AM
ÎNDEPLINIT MISIUNEA CU
SUCCES.
21
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SOS COMUNITATEA DE TINERI BACĂU

La începutul anului 2016, 11 tineri beneﬁciau de acest
serviciu, 10 locuind în Comunitate și o tânără locuind
în campusul universităţii unde este studentă.
Doi tineri au accesat programul PASI și cu ﬁnanţarea
primită și-au închiriat un apartament, au un job și
menţin legătura cu familia biologică, dar și cu tinerii
din Comunitate. Una dintre priorităţile consilierilor
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este să îi sprijine pe tineri să se gospodărească singuri:
să își pregătească masa, să ţină casa curată, să își spele
hainele, etc. Pe lângă activităţile de zi cu zi, tineri au
participat la reamenajarea Comunităţii, au pictat pereţii
și au avut libertatea să își creeze propriile decoraţinui
și mesaje motivaţionale.
Tinerii au participat și la activităţi de alimentaţie
sănătoasă, igienă alimentară și prevenirea îmbolnăvirii.

2016

PROGRAME DE ÎNTĂRIREA
FAMILIEI

SOS Satele Copiilor face eforturi susţinute pentru a sprijini familiile să rămână
unite, astfel încât copiii să crească lângă cei care le-au dat viaţă. În cele trei
Centre de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinţi, din București, Sibiu și
Bacău, lucrăm unu la unu cu familii aﬂate în situaţii diﬁcile, cu scopul de a-i
ajuta și responsabiliza pe părinţi faţă de creșterea și îngrijirea copiilor.
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258

100%

comunităţi în care
acţionăm

de familii sprijinite
pentru prevenirea
abandonului

dintre copii au rămas în
familie, alături de părinţi

98%

90%

61

dintre copii au mers în
continuare la școală

dintre familiile sprijinite
și-au îndeplinit
obiectivele și fac pași
importanţi pentru a
depăși situaţiile de risc

de tineri din mediul
rural au primit burse
școlare Talentino
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SOS CENTRUL DE CONSILIERE
ȘI SPRIJIN BUCUREȘTI

În Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinţi,
asistenţii sociali SOS oferă sprijin tuturor membrilor
familiei, pentru ca, depășind criza, binele copilului și
dezvoltarea sa sănătoasă să devină prioritare. În anul
2016, am ajutat 47 de familii cu 424 de copii și 37 de
tineri, din Sectorul 1 București și Buftea. 14 familii au ieșit
din program ﬁind în măsură să aibă grijă de copiii lor,
fără riscul de a ﬁ separaţi.
Serviciile oferite părinţilor includ consiliere individuală,
educaţie parentală, consiliere vocaţională sau pentru
angajare, educaţie ﬁnanciară, sprijin ﬁnanciar pentru

situaţii urgente privind condiţiile de trai ale copiilor
(acces la apă, căldură, acoperiș, ziduri sigure, etc).
Una dintre priorităţile noastre este să prevenim abandonul
școlar al copiilor, astfel că, pe parcursul anului, 401 copii
au fost sprijiniţi pentru a continua şcoala sau grădiniţa.
Copiii au primit rechizite, sprijin școlar, dar au participat
și la ateliere de abilităţi de viaţă, ateliere de dezvoltare
personală, workshop-uri despre educaţie pentru sănătate.
67 de tineri și părinţi au beneﬁciar de consiliere
vocaţională, evaluări privind abilităţile și interesele,
traininguri, sprijin pentru angajare.
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SOS CENTRUL DE CONSILIERE
ȘI SPRIJIN SIBIU

În cursul anului 2016, Centrul de Consiliere a asistat 75
de familii cu 216 copii, din comunele Vurpăr şi Chirpăr. În
plus, Centrul a mai oferit servicii copiilor și tinerilor din
comunele Chirpăr, Vurpăr şi Roşia, astfel încât au fost
sprijiniţi în total 358 de copii şi 45 de tineri.
Toţi copiii cărora le-am oferit sprijin au rămas în cadrul familiei,
95% dintre copii îşi continuă şcoala și cu toţii sunt înscriși la un
medic de familie. 123 de copii au beneﬁciat de tichete sociale,
ca urmare a parteneriatului cu Edenred România.
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Pentru a-i recompensa pe copiii premianţi, cu rezultate
şcolare deosebite sau care au făcut un efort deosebit
să meargă la şcoală, am organizat o excursie de o zi la
Salina Praid, de care s-au bucurat 41 de copii.
În ceea ce privește progresele făcute de părinţi, 80%
dintre familiile asistate şi-au îmbunătăţit condiţiile
de locuit prin realizarea de mici reparaţii, zugrăveli,
achiziţionarea de mobilier și aparate de uz casnic, iar 9
părinţi s-au angajat cu contract de muncă.

2016

SOS CENTRUL DE CONSILIERE
ȘI SPRIJIN BACĂU

La Bacău au beneﬁciat de serviciile noastre sociale
335 copii din 136 familii afectate de sărăcie, din satele
Hemeiuș, Gârleni, Racova, Blăgeşti, Săucești și Letea
Veche. Ca rezultat al sprijinului psiho-social oferit, 38
de familii au depășit situaţiile de risc și au devenit
autonome, iar 114 copii se bucură de condiţii de viaţă mai
bune, care răspund nevoilor lor de creștere și dezvoltare.
Alţi 194 de copii din 68 de familii au rămas lângă
părinţii lor, merg la școală și au primit rechizite
școlare, haine și tichete de masă. Părinţii lor primesc
în continuare sprijin din partea Centrului pentru a-și
îmbunătăţi abilităţile parentale.

În 2016 am implementat proiectul “Muncile grele
și periculoase din agricultură NU sunt pentru mine.
Sunt copil și am nevoie de protecţie”. În campania de
conștientizare au fost implicaţi 53 de copii, în 4 grupuri
de dezbatere organizate în cadrul școlilor locale.
SOS Centrul de Zi Hemeiuș a fost licenţiat și este
sprijinit ﬁnanciar parţial de către Primăria Hemeiuș. 23
de copii din familii dezavantajate vin zi de zi la centru,
unde primesc prânzul, sunt ajutaţi la teme și participă
la diverse activităţi alături de voluntari.
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O LECŢIE DE VIAŢĂ
Am cunoscut-o pe Natalia în urmă cu 8 ani,
când a luat pentru prima oară contact cu
Centrul SOS de Consiliere și Sprijin pentru
Copii și Părinţi Bacău. Acum are 20 ani, este
team-leader la o companie de telefonie mobilă
și își ﬁnalizează studiile. Cum ar ﬁ fost însă
viaţa Nataliei dacă nu ar ﬁ primit sprijin atunci
când avea mai tare nevoie?
La vârsta de 10 ani mama Nataliei a murit,
după ce a dat naștere unui copil. De atunci,
rolul de mamă pentru ea și frăţiorul ei l-a
preluat bunica, care cu greu putea asigura
minimul de trai pentru cei doi copii. Tatăl
a ales să trăiască în altă familie, departe de
copiii săi.
Natalia a fost deseori mamă pentru fratele ei.
De la început, a știut că școala este importantă
pentru ea și a căutat sprijin, mai ales că rudele
sale nu știau să citească și nu o puteau ajuta.

După ce a terminat opt clase la școala din
comună, a absolvit examenul de înscriere
la liceu, dar, în clasa a IX-a a fost nevoită să
se transfere la școala profesională din cauza
diﬁcultăţilor ﬁnanciare. Ambiţioasă, Natalia
nu s-a lăsat descurajată și nu a renuntat să
meargă la școală, iar pentru a ﬁnaliza cursurile
și-a găsit un loc de muncă stabil. Centrul SOS a
susţinut-o, de-a lungul timpului, prin consiliere
vocaţională și sprijin material atât pentru ea,
cât și pentru familia ei.
Natalia se implică în continuare foarte mult
în educaţia fratelui mai mic. Mai mult, ţine în
continuare relaţia cu persoanele din Centrul SOS,
care au ajutat-o de-a lungul timpului. Este foarte
implicată în campania de redirecţionare a 2%, și
încearcă să convingă cât mai multe persoane să
completeze formularul pentru SOS, având ferma
convingere că și alţi copii ca ea vor ﬁ sprijiniţi
pentru a se realiza personal și profesional.

DESEORI ÎNTÂLNIM ÎN FAMILIILE CU CARE LUCRĂM LA CENTRELE SOS DE
CONSILIERE „COPII-ADULŢI” – COPII CARE GÂNDESC MATUR ȘI IAU VIAŢA ÎN
PIEPT DE PARCĂ AR FI OAMENI MARI. ȘI ASTA PENTRU CĂ PĂRINŢII LOR NU
SUNT LÂNGĂ EI. SUNT COPII CARE DEVIN RESPONSABILI PENTRU EI ȘI FRAŢII
LOR MAI MICI, ȘI CARE ȘTIU CĂ EDUCAŢIA ESTE SINGURA ȘANSĂ, AȘA CĂ FAC
EFORTURI MARI LA ȘCOALĂ. PE EI ÎNCERCĂM SĂ ÎI AJUTĂM PE CÂT PUTEM CA
SĂ RĂMÂNĂ COPII ȘI SĂ SE BUCURE DE COPILĂRIE, AȘA CUM AR TREBUI.
28
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PROIECTE ȘI ADVOCACY

„

Prin proiectele pe care le derulăm la SOS Satele Copiilor România urmărim să
aducem o schimbare reală de care să beneﬁcieze cât mai mulţi copii și tineri. De
asemenea, ne dorim ca tot mai mulţi copii provenind din comunităţi dezavantajate
să aibă parte de o copilărie fără griji. Lucrăm în parteneriat cu autorităţi publice,
organizatii non-guvernamentale și alţi actori importanţi pentru a aduce un impact
pozitiv considerabil în ceea ce privește protecţia și promovarea drepturilor copilului.

A fi parte din SOS însemnă a fi
membru al unei familii, a unui grup
de prieteni și mai ales a unei echipe
de profesioniști recunoscuți la nivel
național și internațional. Federația
ONG-urilor pentru Copil este parte
a familiei SOS atât prin proiectele
derulate împreună, dar și prin
timpul petrecut împreună în folosul
copiilor și al familiilor, și, mai ales, al
dezvoltării sectorului ONG. Familia
SOS se evidențiază prin calitatea
membrilor săi și mai ales, prin
calitatea servciilor pe care le oferă.
Daniela Gheorghe,
Director Executiv FONPC
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UN MODEL DE SERVICII INTEGRATE
OFERITE TINERILOR DIN MEDIUL
RURAL ȘI DIN SISTEMUL DE
PROTECŢIA COPILULUI

FORMAREA PERSONALULUI CARE
LUCREAZĂ DIRECT CU COPIII
AFLAŢI ÎN SISTEMUL DE PROTECŢIE
SPECIALĂ

Proiect ﬁnanţat cu sprijinul Programului RO 10 –
CORAI, prin Granturile SEE 2009-2014 și administrat
de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Program coﬁnanţat de Uniunea Europeană, prin
programul “Drepturi fundamentale și cetăţenie”.
Promovăm în mod activ drepturile copilului, și
prin acest proiect am făcut pași importanţi pentru
asigurarea respectării drepturilor copiilor şi tinerilor
aﬂaţi în îngrijire alternativă. 141 specialiști au fost
formaţi în domeniul drepturilor copiilor.
Parteneri: SOS Children’s Villages International, Consiliul
Europei, Eurochild, SOS Satele Copiilor Bulgaria, Ungaria,
Croaţia, Franţa, Italia, Estonia, Letonia.

Tinerii provenind din mediul rural sau din sistemul de
protecţia copilului întâmpină cele mai mari diﬁcultăţi
privind integrarea socio-profesională. Prin acest
proiect am realizat sesiuni de consiliere vocaţională,
sesiuni de informare, cursuri de iniţiere și caliﬁcare,
excursii şi am oferit suport pentru identiﬁcarea unui
loc de muncă. În paralel am desfășurat seminarii
pentru întărirea capacităţii specialiștilor care lucrează
cu tinerii.
Parteneri: FONPC, SOS Children’s Villages Norvegia.

MUNCILE GRELE ȘI PERICULOASE
ÎN AGRICULTURĂ NU SUNT PENTRU
MINE! SUNT COPIL ȘI AM NEVOIE DE
PROTECŢIE!

ROLUL ORGANIZAŢIILOR
NONGUVERNAMENTALE ÎN
ÎNGRIJIREA ALTERNATIVĂ A
COPIILOR
Program ﬁnanţat prin Granturile SEE 2009-2014, în
cadrul Fondului ONG în România.
Proiectul contribuie dezvoltarea unui parteneriat
mai eﬁcient între organizaţiile non-guvernamentale
și autorităţi, privind îngrijirea alternativă. 48 de
autorităţi publice locale și 68 de ONG-uri au participat
la 8 întâlniri de lucru desfășurate la nivel naţional.
În urma consultărilor, SOS Satele Copiilor a iniţiat și
elaborat un document de poziţie ce conţine propuneri
concrete privind îmbunătăţirea colaborării dintre
ONG-uri și autorităţile publice.
Parteneri: FONPC, SOS Children’s Villages Norvegia.
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Proiectul derulat împreună cu Fundaţia Telekom
România și-a propus să crească nivelul de
conștientizare al autorităţilor locale din judetul Bacău
cu privire la cazurile de copii implicaţi în munci
agricole periculoase și de a le determina să dezvolte
soluţii pentru prevenirea și combaterea imediată a
acestor cazuri. 53 de copii din 4 comunităţi din judeţul
Bacău au beneﬁciat de campania de combatere a
folosirii copiilor în munci agricole periculoase.

NĂSCUŢI ÎN ACEEAȘI FAMILIE, CRESCUŢI SEPARAT. PRIMUL
STUDIU REALIZAT ÎN ROMÂNIA CU PRIVIRE LA SITUAŢIA
FRAŢILOR DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SPECIALĂ
Studiul a fost iniţiat de SOS Satele Copiilor și realizat de Asociaţia Sociometrics. Conform
cercetării, aproape jumătate dintre copiii pentru care se dispune măsura plasamentului
mai au cel puţin un frate sau o soră în aceeași situaţie. O treime dintre acești copii trăiesc în
sistemul de protecţie specială separat de fraţii lor.
Partener: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Adopţie.
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CULORILE COPILĂRIEI
Împreună cu Fundaţia Vodafone și Edenred am
ajutat 321 de copii şi tineri, proveniţi din mediul rural
să rămână alături de familiile lor şi să aibă acces la
educaţie şi servicii medicale. Au fost desfăşurate
programe de consiliere parentală şi de mobilizare a
reprezentanţilor din comunitate, în vederea acordării
de sprijin în situaţii de criză. Proiectul a fost premiat la
Gala Societăţii Civile cu premiul I la secţiunea Servicii
de Asistenţă Socială.

O ȘANSĂ ÎN PLUS PENTRU COMUNITATEA
COPIILOR ROMI DIN ȘIPOTE, COMUNA
BLĂGEȘTI, BACĂU
Program ﬁnanţat din Programul RO 10 – CORAI, prin
Granturile SEE 2009-2014 și administrat de FRDS.
Prin acest proiect am asigurat funcţionarea unui
centru de tip after school, adresat cătunului Șipote,
din comuna Blăgești. De asemenea, am oferit suport
pentru 30 de familii aﬂate în situaţie de risc din Șipote.

JUDEŢUL SIBIU MAI PRIETENOS PENTRU COPII – AUTORITĂŢI LOCALE MAI
BINE ECHIPATE, INTERVENŢII MAI EFICIENTE
Program ﬁnanţat din Programul RO 10 – CORAI, prin Granturile SEE 2009-2014 și administrat de FRDS.
Prin acest proiect ne-am propus să cunoaștem mai bine realitatea copiilor din judeţul Sibiu, inclusiv a celor din
comunităţile de romi. Un alt scop pe care l-am urmărit a fost acela de a întări capacitatea autorităţilor publice
locale de a aborda proactiv problematica socială din comunitatea lor.
Astfel, am realizat o diagnoză socială la nivelul judeţului Sibiu și am organizat un program de formare dedicat
unui număr de 100 de profesioniști – asistenţi și lucrători sociali. De asemenea, împreună cu DAGSPC Sibiu am
elaborat un plan de acţiune pornind de la nevoile de servicii sociale identiﬁcate atât în procesul de elaborare a
diagnozei sociale, cât și ulterior.
Partener: Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sibiu.
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„

Lucrurile bune se întâmplă
când oamenii fac mai mult
decât ceea ce trebuie să facă.
Hermann Gmeiner,

Fondator SOS Children’s Villages
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FAMILIA
SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA
La SOS Satele Copiilor, am stâns în jurul nostru o comunitate puternică: donatori,
parteneri corporate, voluntari, ambasadori, prieteni și angajaţi. Cu toţii ne sunt
alături ca niște adevăraţi membri ai unei familii: ne susţin în iniţiativele noastre, se
bucură de progresele copiilor, ne oferă sprijin ﬁnanciar și fără această muncă de
echipă nu am putea schimba în bine viaţa atâtor copii și familii în situaţii de risc!
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„

FAMILIA SOS:
OAMENI DE BINE
Faptul că pot să ajut cu ceva la creșterea
și dezvoltarea copiilor pe care SOS îi are
în grijă mă face să simt că, măcar de la
distanţă, fac și eu parte din această mare
familie. Îmi place să cred că acești copii
atunci când zâmbesc, o fac și datorită
micilor cărămizi pe care eu, împreună
cu toţi cei care donăm, le clădim. Pentru
mine, SOS este acel loc în care copiii se
regăsesc, în care își aﬂă o nouă mamă, în
care dobândesc o familie mare, iubitoare și
ocrotitoare, în care sunt acceptaţi și iubiţi
necondiţionat.
Poate sună ușor a laudă de sine, deși nu
este, dar, când trag linie la sfârșitul unei
zile, saptămâni, luni, acum deja vorbim
de ani, mă gândesc că am facut ceva bun
până acum: faptul că am decis să fac parte
din familia SOS este una dintre realizările
mele cele mai frumoase.

Iulia Orzan,
Donator

„

UN FUNDRAISER
CU UN VIS MARE
Să ﬁi fundraiser stradal înseamnă să ﬁi tu!
Cum altcumva ai putea ajunge la inimile
oamenilor? Înseamnă să ﬁi un super-erou
empatic, care-i poate face pe donatori să
vibreze la cauza copiilor. Pentru mine, e
foarte important să le explic oamenilor
că gestul de a dona înseamnă că vor lua
parte la îmbunătăţirea calităţii vieţii unui
copil. Dincolo de cuvinte, sunt extrem de
mândră că sunt fundraiser stradal pentru
SOS, e ceea ce mi se potrivește acum,
dintre toate profesiile din lume. Simt că
atunci când ajut, sunt ajutată și eu. Știu că
visul de a schimba lumea pare cumva de
neatins… dar nu e imposibil!

Sorina Velicu,

Fundraiser Stradal, SOS Satele Copiilor
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FAMILIA SOS:
PARTENERI CORPORATE
Și în anul 2016 am avut aproape companii responsabile, dornice să susţină cauza SOS și să
aducă o schimbare reală în viaţa copiilor, dar și în societate. Le mulţumim din suﬂet că s-au
alăturat familiei SOS Satele Copiilor și au rămas lângă noi. Împreună am realizat campanii,
evenimente, acţiuni de voluntariat și ne-am bucurat de reușitele copiilor și tinerilor.

ANNA
KATHARINA,
SCHEIDEREITER,

CSR Kauﬂand
România

“Familia în care crești este cea care te
formează, ea îți dă valori și aptitudini cu
care să pornești în viață. Casa de tip familial
este varianta cea mai apropiată de o familie
naturală și, câteodată, este cea mai potrivită
pentru un copil. Mă bucur că există astfel de
opțiuni pentru copiii din România și că SOS
Satele Copiilor este un partener important și
de bază pentru societate.”

„Cu riscul de a suna ca un clișeu, noi, cei
de la JW Marriott suntem o familie. Și ne
place foarte tare să credem că și partenerii
noștri fac parte din această familie. Cu atât
mai mult cu cât este vorba despre copii,
care poate nu au avut același noroc ca
noi. Ne bucurăm să facem tot ce putem
să susținem această importantă ramură
a familiei JW Marriott: lucrăm împreună,
renovăm, organizăm ieșiri cu copiii sau
evenimente pentru aceștia, mâncăm
la iarba verde și promovăm activitatea
asociației. Fiecare copil este o investiție,
evident nu una de ordin ﬁnanciar, ci una a
valorilor, a cultivării potențialului personal,
dar și de emoții, sentimente și zâmbete
calde. Astfel, prin activitatea sa, SOS
participă, fără dubiu, la modelarea activă a
RAPORT ANUAL
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societății
și a viitorului ﬁecăruia dintre noi.”

MARK
HILTON,
CEO,
KFC România

MEDA
VASILIU,
Director Sales
& Marketing,
JW Marriott
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ȘERBAN
OARZĂ,
CEO RTC

“Este o adevărată onoare pentru noi
să sprijinim această inițiativă. Credem
că astfel de proiecte duc România mai
departe, oferindu-le copiilor o speranță
reală la un viitor mai bun. Ne dorim să
avem un rol activ în viața oamenilor și
să îmbunătăţim constant comunitatea
din care facem parte, iar împreună cu
SOS Satele Copiilor simțim că aducem
o contribuție reală și valoroasă. Știm
cât de multă muncă de echipă se aﬂă
în spatele unui asemenea program și
suntem bucuroși că facem și noi parte
din această mare familie.”
“Pentru mine este o mare onoare de a ﬁ
parte din această organizație și o mare
oportunitate de a contribui la eforturile
deosebite pe care le face pentru a oferi o
viață mai bună, și mai ales sentimentul că
sunt iubiți, unor copii defavorizați. Valoarea
muncii depuse de către SOS Satele Copiilor
constă tocmai în refacerea sentimentului
de apartenență la o familie, a încrederii în
societate și a coeziunii sociale, ceea ce face
ca o societate să ﬁe deschisă către valori
precum respect, ajutor reciproc, egalitate de
șanse și dragoste pentru semeni.”

CAMPANII DE CAUSE RELATED MARKETING (CRM)
Campania „Orbit dăruiește
zâmbete” își propune să
ajute 5.000 de copii din
mediile defavorizate să
zâmbească sănătos, prin
lecţii de igienă orală.

Cu sprijinut H&E Reinert, dezvoltăm proiectul „Copilărie.
Școală. Prieteni. Viitor.” destinat să reducă abandonul
școlar și familial. Proiectul este ﬁnanţat prin campania de
CRM „Reinert investește în educaţie”.
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EVENIMENTE

Ziua Internaţională a Copilului: copiii din Satul SOS București și copiii angajaţilor din companii partenere se bucură de o zi
minunată. Evenimentul este realizat cu sprijinul Allianz-Ţiriac Asigurări, împreună cu Asociaţia All Bright People.

Marriott Cycling Challenge: 300 de persoane pedalează pentru cauza SOS Satele Copiilor, iar fondurile strânse merg
pentru reabilitarea terenului de sport. Primim și o vizită surpriză de la un oaspete special: Premierul Dacian Cioloș.

Serbarea de Crăciun: Petrecem clipe magice și ne bucurăm să îi vedem pe copiii și tinerii noștri din toate locaţiile,
pentru prima oară pe aceeași scenă, la Teatrul Naţional București, datorită sprijinului oferit de Allianz-Ţiriac.
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VOLUNTARIAT CORPORATE

Împreună cu prietenii de la Nestlé, demarăm acţiunea „sera de legume”: curăţăm terenul, săpăm, plantăm și vopsim.

Prietenii din compania Adobe ne propun să plecăm împreună într-o căutare de comori pe parcursul căreia
învăţăm multe lucruri noi.

Pătrundem în lumea poveștilor magice Nivea, iar ghizii noștri sunt trei părinţi bloggeri și angajaţi Nivea.
Împreună ne jucăm şi creăm obiecte decorative în cadrul unui atelier creativ.
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FAMILIA SOS: VOLUNTARI
Oameni dedicaţi și cu suﬂet mare, voluntarii SOS sunt prietenii și, uneori, modelele pe care,
poate, copiii nu le-au găsit în familia din care au plecat. Le suntem recunoscători pentru că sunt
atât de implicaţi și cred în copiii și tinerii noștri.

Ce mă motivează să lucrez cu copiii?
Dorința de a-i ajuta să reușească
să-și învingă temerile și să creadă că
nu sunt cu nimic mai prejos decât
oricine altcineva și dorința de a-i
ajuta să aibă mai multă încredere
în ei. Am ales să fac asta pentru
că, din punctul meu de vedere, ești
împlinit atunci când oferi și nu când
ceri și pentru că mi se pare esențial
să întindem o mână la momentul
oportun celor care au nevoie.

Alin Seceta,
Voluntar SOS Satele Copiilor,
desemnat Voluntarul anului 2016 în Educaţie

„Ne-a ajutat să înţelegem mai ușor gramatica de la predicat, la subiect, conjuncţii
și propoziţii subordonate. Întotdeauna, înainte de teze,
nu pleacă până nu e sigur că toţi am înţeles subiectele.”
(A.V., 15 ani)

„Domnul Alin este un om deosebit, un om bun, blând, calm,
care doreşte să ne ajute şi la care venim cu mare bucurie.”
(M.A., 13 ani)
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„

Când am venit pentru prima oară la SOS Satele Copiilor, parcă am intrat
într-o altă lume, a copilăriei. Lucrez cu cinci fete la engleză și le admir
foarte mult pentru progresele pe care le fac. Unul dintre cele mai frumoase
momente a fost când am făcut clătite împreună și am îmbinat engleza
cu gătitul. Sper ca vara această să avem cât mai multe activități de felul
acesta împreună.

Ioana Taciu
,
,
Voluntar SOS Satele Copiilor

„Ioana este o persoană minunată, este inteligentă și oricât ai încerca să o superi
nu o să reușești niciodată. Este o persoană foarte zâmbăreaţă și îmi place foarte
mult felul ei de a ﬁ.
(B. M., 14 ani)

„Ioana face niște clătite superbe, e copilăroasă, știe foarte multă engleză
și e frumoasă.”
(A.M., 12 ani)
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FAMILIA SOS: COLEGI DE BINE

„

„

Avem misiunea de a lucra cu și pentru copii și asta înseamnă că punem în munca depusă
toată priceperea noastră, dar și mult suﬂet. Tocmai de aceea, reușita noastră nu poate ﬁ
măsurată doar în cifre, ci și în micile reușite și schimbări pe care le susţinem în ﬁecare zi, pentru
ﬁecare copil. Vă prezentăm câţiva dintre #colegiidebine:

Lucrez la SOS Satele Copiilor din anul 2004 și în această
perioadă am avut în grijă 11 copii. Cinci dintre ei sunt mari,
au plecat din Sat, au un serviciu și unii dintre ei au familia
lor acum. Pentru mine, a fi mamă SOS înseamnă multă
dăruire, înțelegere și toleranță. Trebuie să fii capabil să dai
copilului ceea ce îi lipsește cel mai mult: dragoste și echilibru
emoțional. Trebuie să poți să-i asiguri un mediu familial cald,
armonios unde să aibă confort și siguranță. Și până la urmă
să formezi un tânăr independent, sănătos, pregătit să-și ocupe
locul în societate.

MARIANA ȘTEFAN

Mama SOS, Satul SOS Cisnădie

„

Lucrul cu copiii și adolescenții nu este usor și presupune
responsabilitate și implicare. Încerc să vin înaintea lor pregatită
să răspund la întrebări, dar și să caut împreună cu ei răspunsuri.
Adolescența este o perioadă frumoasă dar dificilă, au loc
schimbări, apar riscuri și consecințe și, pentru toate aceste lucruri,
mă bucur să pot fi lângă copiii și adolescenții din Satul SOS. Să fiu
parte din familia SOS este unul din cele mai bune lucruri pe care
le trăiesc, iar misiunea organizatiei, în care lucrez de zece ani, este
cauza în care cred cu putere și în care investesc timp, energie și suflet.

DORINA HOLOM

Consilier psihopedagog, Satul SOS Cisnădie
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De mai bine de 2 ani lucrez zilnic cu aproximativ 18 copii și
adolescenți. Principala activitate e joaca și atâta timp cât putem
învăța prin joc e perfect! Zilnic mă asigur că, în timpul petrecut
împreună, le sunt un model bun, pe care poate nu-l au acasă, îi
ajut la teme, învățăm, experimentăm lucruri noi și ne distrăm.
Se întâmplă de multe ori să plec de la centru fără niciun strop de
energie, pentru că lucrez cu copii și mi se pare corect să ofer aceeași
energie pe care o oferă ei, dar când văd că prezența mea face
minuni în viața lor, îmi supraîncarc bateriile cu satisfacție, ceea ce
mă motivează să lucrez cu și mai mult entuziasm.

BIANCA BULAI

„

Pedagog social, Centrul de Zi Hemeius, Bacău

Acum 8 ani am intrat în viața copiilor din satul București. Anii
petrecuți alături de copii m-au făcut să înteleg și mai mult
importanța acceptării, a prezenței constante în viața copiilor, a
ascultării și a jocului. Am înțeles de la început că imaginea unui
tată nu a fost o prezență zilnică în dezvoltarea lor emotională și am
simțit că primul meu rol aici, înainte de toate, este acela de model
și reper masculin. Cred că prezența mea și toate experiențele trăite
le-au permis copiilor să își deschidă și mai mult paleta de emoții,
într-un cadru de siguranță deplină, simțind confirmarea masculină,
benefică unei dezvoltari emoționale sănătoase.

CĂTĂLIN DURLĂ

Psiholog, Satul SOS București
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FAMILIA SOS: AMBASADORI

„

Împreună schimbăm în bine viaţa a mii de copii! Mulţumim Ambasadorilor SOS că au
ales să poarte mesajul nostru cu mândrie mai departe și ne susţin în iniţiativele noastre.

Mă leagă o prietenie specială cu copiii
de la SOS, pe care i-am cunoscut în urmă
cu doi ani și pe care am încercat, cum
am putut, să îi ajut și să îi bucur. Și eu, și
soția mea, Cristina, suntem cu tot sufletul
alături de micuții de la SOS și am încercat,
de fiecare dată, să fim prezenți când a
fost nevoie de noi. Sunt copii la fel ca
orice alți copii și au mare nevoie de iubire
și de experiențe pozitive. Iar organizația
are nevoie de fonduri să-i crească și să-i
educe cât mai bine. Sunt mândru să fiu
Ambasador al SOS Satele Copiilor!

„

Prețuiesc și admir mult familia SOS, unde
copiii găsesc poate pentru prima dată o
familie adevărată, sunt ocrotiți și iubiți
și sunt înconjurați de grija și afecțiunea
mamei SOS. În familia SOS, ca în orice

F lorin Dumitrescu,
Ambasador Onoriﬁc
SOS Satele Copiilor România

familie, se învață, se râde, se plânge, se
cântă, se mângâie, se visează, se crește
și se ia zborul. Mulți tineri și-au luat deja
zborul din satele SOS, studiează, lucrează
și-au întemeiat propria familie, ceea ce este
o mare mândrie și bucurie pentru toți cei
care au contribuit la acest succes. Consider
o onoare să am șansa de a susține și a mă
implica la întărirea organizației SOS Satele
Copiilor, de o deosebită valoare pentru
România. Am convingerea că tot mai mulți
vor urma exemplul celor care se dăruiesc
deja acestui scop, iar bucuria și reușita
copiilor va deveni și bucuria și mândria lor.

Andrea Teunissen,
Ambasador Onoriﬁc
SOS Satele Copiilor România
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MULŢUMIRI

Mulţumim tuturor companiilor care au suţinut programele SOS în anul 2016!
Fără ajutorul vostru nu am ﬁ reușit!
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Micronix
Sport Aliment
Medfarm Trading
Medical Planet
Ra Co srl
Electroconstructia Elco
Sensitive line srl
Adela srl
Globus Circus
Selcar International
Vamada Co
Cemps Sa
Viover Sting
Gran Rom
Komarom
Bona Romania srl
Etma Professional
Elian Solution
Evensys Consult
Giromval srl
Ancroma Prod
Lantec Romania
Smart Service Solution
Ted Construct
Danger srl
CLB Bucuresti
Georgio Fast srl
Mibatron srl
Intracom srl
Car Logistic Company srl
Tryamm Trading Company
Protestan serv
Sapico Chemical Internat
Forum Insurance
Consult Company
Bio Service
Estic Dumicris
Grup Modal
R M Banca de celule stem
Ikostar srl
Ciambur srl
Iamsat Muntenia
Delta Invest
Hofbauer Trading Corop
Bel Rom Opt
Menthae
Abc Trading
Tehomontaj Contruct
Inst Nat Geolog
Dinamic srl
Swarco Trafﬁc
Rolexgel
Hell Group
BRC one
Sca Hygiene Product
Q East Software
Moviland met srl
Aeroteh SA
Prestcom Herculane
Chimimportexport
As Srl
Eco Life
Alfa Mechim
Regency Company
Domarcons srl
Circus Globus
Rotakt srl
Forum Insurance Broker
Beta Cops srl
Chem Analyst Srl

Criomec SA
Damis Alex srl
Dentotal Protect
Hoﬁgal Export Import
Proxima srl
Bipral SRl
Unicart Vab srl
Consult Company Impex
Atelier Productie Pompete
Rinapack
Pancarprod Srl
Odra Impex 95
Textil Land Srl
Smart Soft Serv
Cika srl
Rolexgel Srl
Avia Motors Srl
Voievod srl
Darco Argo SRL
Nestor Nestor Diculescu
Giorgio fast srl
Corina Ghiorghiu
Manolo Srl
Logitrade
Compania de librarii
Bucuresti
Euromontaj Industrial
Iulgrimoni Services srl-d
Meda srl
CSV Media srl
Meda Park
Sarmis srl
Eco Lifestyle
Ircat-co srl
Micronix Plus
Cirex srl
Exact Tours
Top Factoring
Wert Bau
Cegedim Customer srl
Staff Trading
Fotometric Instruments srl
BRV Electro
Iulgrimoni Service srl-d
AGMA Tiuca Constr
Quickweb Info
Max Edilitar srl
Impex Apollo 20 srl
Logitrade srl
Ikosar
Maviprod
Medical Palnet
Farma chim srl
Herbarum Veronicae Imp-Exp
Vox Maris Impex
Tamo Optimpex
Metrotex srl
Smart Service Solutions
Alchimex sa
Optica 87 srl
Unicart Vab
Teodora Com srl
Network Twentyone
Rom Rail Transport
Atena Com Farm
Proiect Consulting srl
Tesa Tape srl
PSG Com
Arual Starting Srl
Amitech impex srl

MM Casian com srl
Domarcons com srl
Qube Net srl
Coface Romania Credit
Protectia Plantelor srl
Globus
Hart Human Resource
Estic Dumicris srl
Odra Impex
Gmp Advertising
Premier Energy srl
Radial Prod srl
Rom eurotrade
Global Plast srl
Cipcos Mar complex srl
Recon Reparatii
Delta Moinesti SRL
Gradionariu Imp-Exp
Maria Production srl
Hesper sa
Team Logistic
Covi Construct 2000
Avant Com srl
MAroli Trading srl
CB Ecomat Srl
Ronan Scaffolding
Amber Techonlogies srl
Synergy Group
Ropeco Bucuresti
Protectia Plantelor
Pragmatic media
Rohrer Serv Industriale srl
Sorin Mihai Utilaje lemn
Regency Company srl
C.B. Ecomat Srl
Paco Invest SRL
Conpet SA
Aquashop
Unicart
Helinick Srl
Sport Aliment srl
BNP Paribas Leasing
ES Consulting
Soc Civila Avocati Pachiu
Instal 2000 srl
Romkatel srl
Agro Drinks
Mordan Com
IASMAT Muntenia
Novo Vltech Solutions
Duraziv
Computing Approach
Gentiana srl
Granbis SRL
Paul Albu Com
Velicu Luciana
Gherman Consult
Engie Romania
Connected Inform System
Chircu Prod
Ogorul SRL
Transporturi mixte
Aliz Metab
Martechim srl
Rohde Schwarz Topex
Bioclinica srl
Astra TL
Rocast Nord Srl
Proelcons srl
Conﬂux

Rezon Media srl
Mara Lucia srl
Soc Agricola Vintana
Betacons srl
Eurovet Logistics
Pazo Services srl
Paconstruct srl
Voestapline Steel
Lorantus Srl
SSc Service
Polimed Com srl
G.Canale Sa
Treptio Srl
Biadrin Impex
Tryamm Trading
TTS Operator
Adalco Group
Thrace Greiner Packaging
Romaqua Group sa
Farmacia Medeea srl
G P Management
Nicolay Romania srl
Diaqua Technology srl
Teleprecision MTS srl
Bursa Rom de Marfuri
Confort VB
Stericycle Romania
Guesthouse Srl
Tractor Proiect
Dinamic Grup
Fildas Trading
Catena Management
Trias Microelectronics
Graphic Open sistem
Farmavita Srl
Legend Com
Padma Trading
Alcar Wheelbase Romania
Electromagnetica srl
Euro Plast srl
Compagne Francais d
Assurance
Topmed srl
Daemed
United Media
Bebetei Investments
Comet MM Distribution
E R Bestcont Audit srl
Blue Matrix
Desa Steel Contruct
Rulmexim srl
Arion Smart
Plastic Prod
Frankstahl Romania
Arkas Grup
Domarom Star
Pro Refrigeration srl
Bios Plant
Best Tires Shop
Compas Group
Evolutia Dan srl
Max Furinire srl
Sky Xs Aircargo
KTN Power
Agoterm 93
Controltech Solutions srl
Consumcoop Roesti
Opticris srl
Inej Com srl
Electro Total System
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RAPORT FINANCIAR

VENITURI 2016
Subvenţii de la SOS CVs International
Venituri din campanii de strângere de fonduri și proiecte
Venituri guvernamentale și locale
Alte venituri

6.010.209 lei
6.994.636 lei
2.729.909 lei
206.861 lei
15.941.615 lei

38%
44%
17%
1%

Subvenţii de la SOS CVs
International
Venituri din campanii de
strângere de fonduri și proiecte
Venituri guvernamentale
și locale
Alte venituri

CHELTUIELI 2016
SOS Programul București
SOS Programul Sibiu
SOS Programul Bacău
Biroul Naţional de Coordonare
Personal SOS CVs International
Campanii strângere de fonduri

3.260.525 lei
1.711.904 lei
1.912.332 lei
3.761.641 lei
310.230 lei
6.514.666 lei
17.471.298 lei

19%
10%
11%
21%
2%
37%

SOS Programul București
SOS Programul Sibiu
SOS Programul Bacău
Biroul Naţional de Coordonare
Personal SOS CVs International
Campanii strângere de fonduri

Opinia fără rezerve
“În opinia noastră, situaţiile ﬁnanciare prezintă în mod ﬁdel, sub toate aspectele semniﬁcative, poziţia ﬁnanciară a asociaţiei
SOS Satele Copiilor România la 31 decembrie 2016 și performanţa sa ﬁnanciară, ﬂuxurile sale de trezorerie pentru anul care s-a încheiat
la acea dată, în conformitate cu OMFP 1969/2007 și cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile ﬁnanciare.” Rödl & Partners
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Dragi prieteni,
9ăPXOрXPLPWXWXWRUSDUWHQHULVSRQVRUL
DQJDMDрLоLYROXQWDULSHQWUXvQFUHGHUHD
LPSOLFDUHDоLVXVрLQHUHDSHFDUHQLOHDрLRIHULW
vQ'DWRULWăYRXăDYHPFXFHQHPkQGUL±
FRSLLLQRоWULFUHVFIUXPRVQHVXUSULQGоLQHRIHUă
OHFрLLGHYLDрă
3ULYLPFXvQFUHGHUHVSUHYLLWRUSHQWUXFăоWLP
FăQHVXQWHрLDOăWXULоLGRDUvPSUHXQăSXWHP
IDFHFD]kPEHWHOHDFHVWRUFRSLLVăQXGLVSDUă
QLFLRGDWăGHSHFKLSXULOHORU
9ăGRUHVFVăDYHрLvQFRQWLQXDUHRFăOăWRULH
SOLQăGHVDWLVIDFĠLLSURIHVLRQDOHúLXPDQHDOăWXUL
GH6266DWHOH&RSLLORU5RPkQLDúLSXWHUHDGH
DWUDQVIRUPDRULFHSURYRFDUHvQWURRSRUWXQLWDWH
DоDFXPVHvQWDPSOăvQRULFHIDPLOLH

Diana Podaru
Director General
SOS Satele Copiilor România

SOS Satele Copiilor România
Calea Floreasca, nr. 165,
Sector 1, București
Tel: 021.668.00.90
Fax: 021.668.00.72
sos@sos-satelecopiilor.ro
/SOSSateleCopiilor
/SOS Satele Copiilor România

www.sos-satelecopiilor.ro
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