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Dragi prieteni,
Vă mulţumesc!…
Pentru cei 20 de ani de sacrificii şi bucurii, pentru 
mândria de a fi preşedintele vostru de 4 ani încoace, 
pentru Bucureşti, Cisnădie şi Hemeiuş!
Pentru că ştiu că, zi de zi, faceţi viaţa mai frumoasă 
atâtor şi atâtor copii!
Pentru sinceritatea, dăruirea şi puterea voastră!
Pentru un 2011 în care aţi fost mai buni ca niciodată, 
vă îmbrăţişez de 2012 ori pentru un an ce se vrea 
mai bun!
Pentru tot şi toate, cu mândrie, admiraţie şi 
umilinţă, mă plec în faţa voastră!

În 2011 am sărbătorit 20 de ani de activitate 
susţinută în cadrul organizaţiei SOS Satele Copiilor 
România. Dar, mai mult decât atât, i-am sărbătorit 
pe toţi acei copii care, la un moment dat, au fost 
beneficiari şi acum sunt adulţi, unii chiar părinţi. 
I-am sărbătorit pe cei peste 1.470 de copii care 
au fost şi sunt menţinuţi în familie, pe cei 500 de 
copii care au frecventat grădiniţele SOS, pe cei 
peste 2.000 de copii care au fost în tabăra de la 
Cisnădie, pe cei 15.000 de copii care au participat 
la activităţile proiectului Maşina cu Jucării.
I-am sărbătorit pe cei 102 copii care au devenit 
tineri independenţi şi autonomi şi pe cei 23 de copii 
care au fost reintegraţi în familiile lor biologice.
Peste câţiva ani, vom sărbători împreună reuşitele 
altor copii. Alte familii fericite şi alţi copii care au 
avut acces la educaţie prin proiectele noastre.
Succesul programelor noastre şi reuşita acestor 
copii se datorează tuturor celor care cred în noi 
şi ne sprijină an de an, pentru că au înțeles că 
investiția în copii este o investiție durabilă. În 
numele acestora vreau să vă mulţumesc.

Mihai Neguţ,
Preşedinte

SOS Satele Copiilor 
România

Mirela Lavric,
Director Naţional

SOS Satele Copiilor 
România
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ANuL 2011 îN IMAgINI



l  În SOS Satul Copiilor Hemeiuş copiii au 
participat la concursuri de iarnă organizate în 
vacanţă

l  Echipa psiho-pedagogică din SOS Satul 
Copiilor Bucureşti a organizat Olimpiada 
de Iarnă 

l  Chevrolet a donat prima maşina către SOS 
Satul Copiilor Cisnădie, cu ocazia aniversării 
a 100 de ani

l  De Paşte, copiii şi mamele sociale au vopsit 
ouă şi au copt pască împreună cu voluntarii 
companiei Dr. Oetker

l Am organizat prima ediție a Balului caritabil

l  Pe 15 mai am sărbătorit Ziua Internaţională a 
Familiei în parcul Herăstrău 

l  Chevrolet a donat alte 2 maşini către SOS 
Satul Copiilor Bucureşti

l  În SOS Satul Copiilor Cisnădie a fost 
organizată competiţia sportivă Cibiniada cu 
participare internaţională

l  Am sărbătorit Ziua Internațională a Copilului

l  Cu sprijinul companiei și al angajaților RBS 
copiii din SOS Satul Copiilor Hemeiuş au mers 
în tabără la Costineşti

l  Împreună cu voluntarii RBS am pictat panouri 
care au fost expuse ulterior pe gardul exterior

l  Chevrolet a donat a 4-a maşina către 
Comunităţile de Tineri din Sibiu

l  Pe 13 septembrie, în SOS Satul Copiilor 
Cisnădie am sărbătorit 20 de ani de la 
înfiinţarea organizaţiei

l  SOS Maşina cu Jucării a aniversat  9 ani de 
activitate 

l  A avut loc deschiderea oficială a SOS Satul 
Copiilor Hemeiuş

l  Cu sprijinul Samsung am reuşit să redeschidem 
laboratorul de informatică din Bucureşti

l  Comunitatea de Tineri 1 Sibiu a aniversat 10 ani

l  Copii și voluntarii HP au decorat casele 
pentru Crăciun

l  Vice-Preşedintele SOS Kinderdorf 
International Margaret Nkrumah a vizitat SOS 
Satul Copiilor Bucureşti

l  Cu ocazia sărbătorilor de iarnă am realizat 
ornamente de brad si am facut turtă dulce 
împreună cu voluntarii Dr Oetker

l  Moşul a ajuns în SOS Satele Copiilor România 
cu ajutorul Ariston, Romsys, Vodafone, Nivea, 
Hasbro

OCTOMbRIE NOIEMbRIE dECEMbRIE

SEPTEMbRIEAuguSTIuLIE

APRILIE MAI IuNIE

MARTIEFEBRuARIEIANuARIE
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Toate aceste schimbări necesită o analiză detaliată, 
cu scopul de a evalua impactul acestora asupra 
organizatiei şi acţiunilor ce vor fi efectuate în viitor. Vom 
lua în calcul ideea contractării serviciilor noastre sub 
forma unui parteneriat de tip public-privat, ori de câte 
ori acest lucru va fi posibil.

La sfârşitul anului, Legea Asistenţei Sociale a fost, în 
final, adoptată după lungi dezbateri. Actul reprezintă 
o lege-cadru având ca obiective principale activarea 
serviciilor sociale şi beneficiile destinatarilor precum 
şi reglementarea procesului de subcontractare a 
serviciilor sociale. 

Noul Cod Civil, care oferă o serie de schimbări importante 
în zona de protecţie a copilului, inclusiv abrogarea Codului 
familiei, a intrat şi el în vigoare în 2011. 

De asemenea, în ceea ce priveşte acest domeniu, 
trebuie menţionată şi iniţierea de revizuire a Legii cu 
privire la promovarea şi protecţia drepturilor copilului şi 
intenţia de a avea o nouă Lege revizuită cu privire la 
Adopţie.

Mai mult decât atât, la începutul anului, a fost 
adoptată Legea nr.1/2011 privind  Educaţia Naţională 
care introduce mari schimbări în sistemul nostru de 
învăţământ. Aceste modificări influenţează serviciile 
oferite prin introducerea gradului “zero” pentru copiii cu 
vârsta de 6 ani şi extinderea ciclului  gimnazial până la 
clasa a 9 - a inclusiv. 

Metodologiile  acestor legi care au intrat în vigoare 
sunt, în prezent, în curs de dezvoltare şi suntem 
pregătiţi să sprijinim, la nivel guvernamental, 
prin cunoştinţele noastre şi expertiză, procesul 
de implementare. 

În cele din urmă, trebuie menţionat că o serie de proiecte 
de legi sunt în prezent în dezbateri publice, cum ar fi 
Legea cu privire la calitatea serviciilor sociale, Legea 
privind economia socială, Legea privind drepturile 
persoanelor marginalizate, Legea care reglementează 
aprobarea de subvenţii guvernamentale. Având în 
vedere toate aceste modificări, ne informăm periodic şi 
ne pregătim să adaptăm şi să facem faţă schimbărilor 
care vor fi introduse.

2011 - uN AN AL 
PROIECTELOR LEGISLATIVE
2011 a fost un an al proiectelor legislative importante cu impact semnificativ asupra 
mediului social, în special în ceea ce priveşte protecţia copilului. Toate aceste legi vor 
influenţa, mai mult sau mai puţin, în perioada următoare, şi serviciile pe care SOS 
Satele Copiilor România le oferă în acest moment copiilor defavorizaţi. 



5www.sos-satelecopiilor.ro

RAPORT ANuAL 2011

Cel mai important proces de recrutare desfăşurat în 
acest an a fost cel al mamelor sociale. Extinderea 
SOS Satul Copiilor Hemeiuş cu două case noi cât 
şi redeschiderea unor case în celelalte Sate SOS 
au fost principalele motive pentru care, la începutul 
anului, am demarat o amplă campanie de recrutare 
mame sociale.

Având în vedere faptul că aprox. 80% din membrii 
echipei manageriale au fost nou veniţi în interiorul 
organizaţiei, a fost necesară organizarea unui program 
pentru creşterea capacităţii echipei cu scopul de a 
susţine modificările organizaţionale şi de dezvoltare 
apărute în ultima perioadă. Programul a fost efectuat 
în mai multe etape: evaluări individuale şi de grup, 

teambuilding, seminarii pentru stabilirea strategiei şi 
traininguri.

Alte 6 echipe au avut, de asemenea, programe de 
dezvoltare – schimb de experienţă, cu scopul de a 
întâlni echipe din toate locaţiile şi de a îmbunătăţi 
metodele de lucru prin împărtăşirea exemplelor de 
succes în munca cu tinerii şi copiii, iar mamele sociale 
au participat la seminarul anual de pregătire continuă 
care a reunit mamele din cele 3 Sate SOS.

În ceea ce priveşte procesul de evaluare a performanţei, 
90% din angajaţi au fost evaluaţi. În urma întâlnirilor s-au 
stabilit planuri individuale de dezvoltare profesională agreate 
de fiecare angajat, ce vor fi implementate în următorul an.

DESPRE ANGAJAţII NOşTRI
Din punct de vedere al resurselor umane, anul 2011 a fost un an plin de provocări, în 
care accentul principal s-a pus pe calitatea proceselor dezvoltate. Prin urmare, în martie 
2011, a fost implementat un nou sistem de salarizare, sistem bazat pe compensarea 
performanţei. În urma unui studiu de salarizare efectuat pe piaţă, au fost dezvoltate 
benzi noi salariale pentru fiecare poziţie existentă în interiorul organizaţiei, astfel încât 
putem spune că salariile reflectă realitatea de pe piaţa în care activăm.
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SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA
BuCuREşTI

Parteneri:
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Motivele principale pentru plasamentul copiilor în 
sistemul SOS au fost: lipsa unui domiciliu stabil sau lipsa 
veniturilor, neglijenţa părinţilor, domiciliul necunoscut al 
părinţilor, etc.

2011 a fost un an plin de activităţi educaţionale şi, în 
acelaşi timp, de socializare. Încă de la începutul anului, 
copiii au participat la Jocurile de Iarnă organizate în 
Sat, au realizat mărţişoare si felicitări cu ocazia zilei de 
1 Martie şi pentru Ziua Mamei, au participat la ateliere 
de creaţie cu ocazia Paştelui. 

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului a fost 
organizată o petrecere pentru 250 de copii beneficiari 
ai Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi 
Părinţi, colegi şi profesori de la şoala Nr. 12, invitaţi de 
la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 1 şi voluntari.

De asemenea, copiii au continuat să participe la 
cursurile Clubului de Balet şi s-au înscris cu bucurie 
în Clubul de Dans Modern şi  Clubul de Street Dance. 
Copiii au prezentat dansurile învăţate în cadrul 
ONGfest şi în cadrul festivităţilor organizate în Sat. 

În timpul vacanţei de vară, un consultant artistic de 
la Teatrul „Ion Creangă” a organizat un atelier de 
povestiri pentru copiii cu vârste între 6 şi 10 ani. 
Copiii au ascultat poveşti citite într-un mod  interactiv 
si atractiv.

În luna decembrie copiii au primit, dar au şi oferit 
cadouri. Astfel, cu ocazia sărbătorilor de iarnă ei au fost 
în vizită la Mănăstirea Cristiana. Copiii au socializat cu 

bătrânii, au cântat colinde şi au participat la un program 
artistic pregătit sepcial pentru ei.

Prin Programul „Voluntar de profesie” susţinut de 
Fundaţia Vodafone, echipa psiho-pedagogică a avut, 
timp de 6 luni, un nou coleg. Voluntarul i-a ajutat să 
organizeze activităţi pentru copiii ce urmează să 
meargă în Comunitatea de Tineri.

Cu sprijinul Rompetrol şi al Fundaţiei Viitor Plus, am 
dotat Grădiniţa SOS şi o casă familială cu panouri 
solare. Această investiţie ne va ajuta să eficientizăm 
costurile energetice în următorii ani. 

Total copii 2011 50

Copii nou admişi 16

Copii transferaţi în Comunitatea de Tineri 3

Case nou deschise 2

SOS Satul Copiilor Bucureşti este compus din 11 case familiale care pot găzdui până la 
77 de copii, o grădiniţă, un sediu administrativ, un spaţiu multifuncţional pentru activităţi 
socio-educative, terenuri de joacă şi terenuri de sport şi un Centru de Consiliere pentru 
Copii şi Părinţi.

SOS SATuL COPIILOR BuCuREşTI
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Sprijinul educaţional oferit tinerilor a condus la o rată 
maximă de absolvire a liceului şi de admitere la un nivel 
superior de educaţie. 

Suntem mândri de tinerii care sunt studenţi la 
diferite facultăţi. unii dintre ei primesc burse Blue 
Heron.  Avem un student care urmează cursurile a 
2 mastere, un student la Facultatea de Medicină 
Veterinară, un student la Managementul Afacerilor, 
altul la Limbi străine. 

Avem tineri care, în anul 2011, au câştigat diverse 
premii şi certificate cum ar fi: certificatul INOA pentru 
hairstyling profesionist şi certificatul „Cles de la couleur”, 
certificat recunoscut internaţional; premiu la concursul 
„Poveştile Cangurului”, certificatul ECDL. 

Consilierii sunt conştienţi de aspectele caracteristice 
pieţei locurilor de muncă şi încearcă să îi îndrume 
şi să îi sprijine pe tineri pentru a-şi găsi locuri de 
muncă adecvate deşi, din cauza crizei economice, 
acest lucru nu este întotdeauna foarte uşor. Tinerii 
sunt însă conştienţi de provocările existente şi depun 
eforturi pentru a se integra mai uşor pe piaţa muncii 
(lucrează în timpul vacanţelor de vară pentru a câştiga 
experienţă, se implică în acţiuni de voluntariat, etc).

Împreună cu angajaţii şi voluntarii de la Fundaţia 
Inocenti şi Institutul pentru protecţia mamei şi a copilului 
“Alfred Rusescu”, 3 tinere au interacţionat şi au avut 
grijă de copiii aflaţi în nevoie, în cadrul programului 
„Viaţa copilului”. 

un tânăr a efectuat un stagiu de practică de ospătar într-
un restaurant în timpul verii şi a urmat, de asemenea, un 

curs de ospătar, primind astfel o certificare recunoscută, 
iar un altul s-a angajat cu sprijinul organizaţiei „Ateliere 
fără frontiere”. 

unul dintre tineri a accesat un microgrant prin proiectul 
finanțat de Fundația Velux începându-și astfel cariera 
de hair stylist şi aşteptăm ca alţi doi tineri să aplice la 
următorul apel.

Tineri în Comunitate în 2011 15

Dintre care, studenţi 4

Tineri în Programul de Asistare în Viaţa Semiindependentă 5

Tineri care vor fi admişi in Comunitate 3

Tineri care vor intra in Post Asistare 2

Tineri care şi-au întâlnit părinţii pentru prima dată 1

SOS COMuNITATEA DE TINERI 1 BuCuREşTI
SOS Comunitatea de Tineri este continuarea firească a modelului Satului SOS. Copiii 
care au crescut într-o Familie SOS se mută în Comunitatea de Tineri la vârsta de 14-16 
ani şi locuiesc aici până îşi termină studiile şi / sau îşi găsesc un loc de muncă. 
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SOS COMuNITATEA DE TINERI 2 BuCuREşTI
Comunitatea de Tineri este adaptată nevoilor specifice adolescenţilor, aceştia aflându-
se sub îndrumarea permanentă a unei echipe de consilieri, responsabili de cele patru 
direcţii de dezvoltare a tinerilor: găsirea unui loc de muncă, găsirea unei locuinţe, 
stabilitatea emoţională şi deprinderi sociale şi de viaţă .

Tineri în Comunitate în 2011 15

Dintre care, studenţi 4

Tineri în Programul de Asistare în Viaţa Semiindependentă 3

Tineri care vor fi admişi in Comunitate 4

Tineri care vor intra in Post Asistare 1

În anul şcolar 2010-2011, toţi tinerii au terminat cu bine cursurile cu o singură excepţie. 2 tineri au mers la un nivel 
superior de învăţământ (facultate), şi unul dintre ei a fost acceptat la 2 universităţi. un tânăr a finalizat cursul de 
informatică, iar altul a terminat un curs de cameraman.

Obstacolele principale în integrarea socio - profesională a tinerilor au fost condiţiile socio-economice din România 
şi lipsa calificării cerute pe piaţă. În anul 2012, 3 tineri vor aplica la microgranturile finanțate de Fundația Velux. 

În Comunitatea de Tineri 2, pe tot parcursul anului, au fost implicaţi voluntari pentru a oferi meditaţii la matematică, 
limba română, engleză, geografie şi istorie.
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Pe lângă activităţile educaţionale cuprinse în Curricula pentru Învăţământ Preşcolar, copiii beneficiază de o serie 
de activităţi extracurriculare: muzică, dans, limba engleză, pian, teatru pentru copii şi balet.

Copiii au avut ocazia să arate tot ce au învăţat în cadrul evenimentelor găzduite de Grădiniţă – Sărbătorile de 
Paşte, 1 iunie, 23 iunie, festivitatea de sfârşit de an şcolar, celebrarea toamnei, festivitatea de Crăciun.

Pentru a întruni toate condiţiile în vederea acreditării de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, am efectuat lucrări de renovare la una dintre intrările Grădiniţei şi am amplasat o platformă mobilă 
pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.

SOS GRĂDINIţA BuCuREşTI

Copii înscrişi 70

Copii înscrişi la program prelungit 32

Copii din SOS Satul Copiilor Bucureşti 16

Copii din familii defavorizate 19

Copii din comunitate 35

Grădiniţa Bucureşti şi-a început activitatea în anul 1997. Aici se joacă şi învaţă copii din 
familiile SOS, copii din familii defavorizate susţinute de organizaţia noastră şi copiii familiilor 
din vecinătate. În total, Grădiniţa SOS Bucureşti are o capacitate maximă de 75 locuri. 



11www.sos-satelecopiilor.ro

RAPORT ANuAL 2011

Activităţile principale desfăşurate în cursul anului au fost:

l  În data de 26 martie, în cadul proiectului au fost vizitate mai multe muzee (Muzeul de Literatură Română, Curtea 
Roială şi Muzeul Militar) - au participat 50 elevi, echipa psiho-pedagogică şi 2 profesori.

l  Cu ocazia Paştelui, a avut loc evenimentul „Florile aduc soarele” la Mănăstirea Cristiana – scopul a fost 
implicarea copiilor în evenimente de caritate în care ei au descoperit plăcerea de a oferi.

l  În perioada 28-30 octombrie, a fost organizat cursul „Părinţi mai buni, copii mai buni” în parteneriat cu ISMB. Au 
participat 35 de persoane: profesori, părinţi, mame sociale şi educatori.

l  În luna decembrie, copiii din grupul ţintă şi colegii lor de la şcoala nr. 12 au susţinut un program artistic în cadrul 
Serbării de Crăciun. 

În anul şcolar 2011-2012, ne propunem ca numărul beneficiarilor să ajungă la 60 de copii. 21 dintre ei vor fi din 
grupul nostru ţintă (copii din familii defavorizate sau cu risc crescut de abandon şcolar). 

PROIECTuL EDuCAţIONAL BuCuREşTI
Proiectul educaţional „Parteneri pentru o educaţie de calitate” este dezvoltat de SOS 
Satele Copiilor România în parteneriat cu şcoala nr.12 Bucureşti. Acesta vizează 
îmbunătăţirea relaţiei copil-părinte-şcoală.  

În anul 2011 numărul activităţilor în care au fost implicaţi deopotrivă profesori, copii şi părinţi a crescut. Copiii au 
fost mai motivaţi să meargă la şcoală, abandonul şcolar a scăzut şi părinţii, ca personaje principale responsabile 
pentru creşterea, educaţia şi dezvoltarea copiilor, au fost mai implicaţi în problemele copiilor prin dezvoltarea 
capacităţii lor de a le înţelege nevoile. 

Beneficiari ai Programului în anul şcolar 2010-2011

Copii din clasele V - VIII 20

Copii din clasele I - IV 20

Copii din grupul nostru ţintă 19

Copii cu situaţii şcolare nu foarte bune 21
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Întrucât scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii 
familiilor de a fi autonome şi de a-şi îmbunătăţi abilităţile 
de creştere şi îngrijire a copiilor, în anul 2011 am  oferit: 

CONSILIERE SOCIALĂ - pentru un număr de 119 adulţi - 
consiliere şi sprijin în vederea obţinerii drepturilor prevăzute 
de legislaţia actuală privind protecţia socială, facilitarea 
accesului la servicii medicale pentru copii şi părinţi, acces 
la servicii educaţionale pentru copii, consiliere şi suport în 
vederea găsirii unui loc de muncă, etc; 

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ - pentru un număr de 39 adulţi 
şi 25 copii - în vederea atingerii echilibrului emoţional care 
să-i ajute pe părinţi să facă faţă obstacolelor întâmpinate, 
conştientizării resurselor proprii şi îmbunătăţirea relaţiilor 
părinte-copil sau părinte-părinte; grupuri de suport şi 
dezvoltare personală - facilitarea schimbului de experienţă, 
depăşirea problemelor zilnice, etc; 

GRuPuRI DE EDuCAţIE FINANCIARĂ Cu PĂRINţII - cu 
scopul de a discuta şi de a îmbunătăţi cunoştinţele părinţilor 
cu privire la gestionarea eficientă a bugetului familial.

În anul 2011, am continuat implementarea Proiectului de 
microgranturi “Paşi către autonomie” finanțat de Fundația 
Velux. 19 aplicaţii ale familiilor beneficiare ale Centrului 
au fost aprobate. 13 familii au primit granturi în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de trai. 6 familii au depus aplicaţii 
şi au primit răspuns pozitiv pentru dezvoltarea de activităţi 
antreprenoriale: prestarea de servicii de instalator sanitar, 
economist, frizer, ferme de animale sau păsări, etc.

SOS CENTRuL DE CONSILIERE şI SPRIJIN 
PENTRu COPII şI PĂRINţI BuCuREşTI
Proiectul  se adresează unui număr de 300 de copii, cu vârsta cuprinsă  între 0-18 ani, care 
provin din familii defavorizate, cu risc crescut de separare de familie. Cazurile sunt identificate 
de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Sector 2. În 
luna septembrie, a fost semnat acordul de colaborare între SOS Satele Copiilor România şi 
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Bucureşti.

Prin serviciile oferite se încearcă responsabilizarea părinţilor faţă de creşterea şi îngrijirea copiilor, 
identificarea resurselor proprii, creşterea încrederii în sine, prioritizarea nevoilor, dobândirea 
curajului de a face primul pas în procesul de depăşire a situaţiei de criză în care se află.

Copii menţinuţi în familie 384

Familii beneficiare 98

Familii care au devenit autonome (ieşite din Proiect) 5 18 copii

Familii ieşite din Proiect din alte motive (atingerea parţială a 
obiectivelor, schimbarea domiciliului, etc) 24 98 copii

Copii înscrişi la şcoală 226

Copii înscrişi la grădiniţă 61 26 înscrişi în 
Grădiniţa SOS

Familii pentru care au obţinut drepturile sociale cuvenite 81

Părinţi care şi-au găsit un loc de muncă (din 123 apţi) 59

Familii înscrise la medicul de familie 66
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În anul 2011, SOS Maşina cu Jucării a aniversat  
9 ani de activitate şi a continuat să-i bucure prin 
joc atât pe copiii din Bucureşti cât şi pe cei din alte 
zone ale ţării. 

Astfel, în Bucureşti, activităţile s-au adresat copiilor 
din 5 centre de zi şi rezidenţiale: Centrul de zi 
JOYO, Centrul de zi şi rezidenţial „Sf. Măcrina”, 
Centrul de zi „Eu şi prietenii mei”, Centrul de zi 
„uşa deschisă”, Centrul de zi şi rezidenţial „Sf. 
Iustinian” şi copiilor din 9 şcoli care au avut ocazia 
să afle care sunt drepturile lor prin proiectul 
educaţional „Am drepturi, dar şi responsabilităţi!”. 

În acelaşi timp, în perioada mai-octombrie, au 
avut loc activităţi de joc în 3 parcuri din Bucureşti 
(Parcul Sebastian, Parcul Titan şi Parcul 
Bazilescu ) şi evenimente care au marcat Ziua 
Internaţională a Familiei şi Ziua Internaţională a 
Copilului.

2011 a însemnat, de asemenea, dezvoltarea unui 
parteneriat cu organizaţia “Prietenii Copiilor”, 
pentru  proiectul social similar – „Ludobus” – 
din Republica Moldova. Parteneriatul a constat 
într-un schimb de experienţă care a avut loc în 
Republica Moldova.

SOS MAşINA Cu JuCĂRII
SOS Maşina cu Jucării, proiect al SOS Satele Copiilor România, activează din 2002 
ca un serviciu mobil social de tip Playbus, specializat în educaţie prin joc. Din iunie 
2006, Fundaţia Vodafone România sprijină financiar proiectul SOS Maşina cu Jucării, 
acoperind 100% bugetul său anual.

În anul 2011, beneficiarii proiectului SOS Maşina cu Jucării au fost în principal copiii 
cu vârste cuprinse între 3 şi 15 ani. Copiii provin din diferite medii sociale, mulţi dintre 
ei având situaţii socio-economice precare şi probleme de integrare şi adaptare în 
comunitate, prezentând, în acelaşi timp, risc crescut de abandon şcolar. 

Activităţi de educaţie prin joc organizate 211

Număr de copii beneficiari 8782

Număr de adulţi participanţi 3392

Sesiuni de training organizate (pentru voluntari, profesori, bibliotecari, 
profesionişti protecţia copilului) 4
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PROGRAMuL SOS SATuL COPIILOR CISNĂDIE

Parteneri:
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SOS SATuL COPIILOR CISNĂDIE

Cauzele principale pentru plasamentul copiilor în 
satul SOS au fost următoarele: abuzul, neglijarea, 
exploatarea copilului. 

Echipa psiho-pedagogică din Sat a dezvoltat o serie 
de activităţi pentru copii ţinând cont de nevoile dar şi 
de dorinţele acestora. Astfel, 16 copii au participat la 
activităţile Clubului de pirogravură şi traforaj, iar alţi 
6 copii au frecventat clubul „Micii tâmplari”. Lucrările 
realizate în cadrul cluburilor au fost vândute în perioada 
sărbătorilor de Paşte şi de Crăciun.

De asemenea, am organizat activităţi de vacanţă în cadrul 
„Clubului mâinilor pricepute” unde copiii participanţi au 
realizat picturi pe sticlă şi obiecte de artizanat. 

Copiii noştri au participat la diferite concursuri organizate 
de şcoli sau în Sat după cum urmează: “Cibiniada” – 
un concurs sportiv internaţional unde am obţinut multe 
medalii şi cupe; „Cupa oraşului Cisnădie” - copiii au 
participat la concursul de atletism; „Cupa şcolarului” -  
4 copii au participat la competiţia de handbal şi 2 copii 
la competiţia de tenis de masă; „Cangurul” - 1 copil 
a participat în competiţia şcolară pentru matematică; 
„Desene pentru Japonia - 12 copii au participat la 
concursul de desen naţional pentru Japonia.

În anul şcolar 2010- 2011, copiii din Satul Cisnădie au 
obţinut rezultate bune şi foarte bune. Astfel, gradul de 
promovare în iunie 2011 a fost de 93,18%, iar în august 
de 100%. 

Total copii 2011 57

Copii nou admişi 13

Copii transferaţi în Comunităţile de Tineri 6

Copii reintegraţi în familia biologică 7

SOS Satul Copiilor Cisnădie este cel de al doilea Sat – pe lângă cel din Bucureşti - 
pe care SOS Satele Copiilor România l-a deschis în anul 1993. Satul este compus 
din 12 case familiale care pot găzdui până la 84 de copii, o grădiniţă, un sediu 
administrativ, o tabără, terenuri de joacă şi terenuri de sport şi un Centru de Consiliere 
pentru Copii şi Părinţi. 
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Rezultatele şcolare ale tinerilor din anul şcolar 2010-2011 
au fost bune şi foarte bune. Astfel, promovabilitatea a fost 
de 100%. 2 tineri au terminat liceul şi au absolvit examenul, 
fiind admişi la facultăţi de stat, forma de învăţământ la 
zi. 3 tineri din Comunitatea de Tineri 1 sunt studenţi  - 1 
student la Facultatea de Medicină; 1 student la Facultatea 
de Inginerie; 1 studentă la Facultatea de Artă şi Literatură. 
Toţi 3 beneficiază de bursă Blue Heron. 

În 2011, 9 tineri au avut locuri de muncă în timpul 
vacanţei de vară. Domeniile în care au activat au fost: 

alimentaţie publică, vânzări şi sport. O parte dintre ei 
continuă să lucreze cu jumătate de normă şi în timpul 
anului şcolar.

Toţi tinerii au fost implicaţi în activităţi de voluntariat de 
tip ecologic: „Let’s do it România”, „Prietenii Deltei” si 
activităţi de ajutorare: „Bucuria de a dărui cadouri”.

În 2012, 3 tineri intenţionează să aplice la microgranturile 
finanțate de Fundația Velux şi un tânăr îşi doreşte să 
aplice la Politica de Casă, la sfârşitul etapei de asistare.

Comunitatea de Tineri SOS este continuarea firească a modelului Satului SOS. Astfel, 
SOS Comunitatea de Tineri 1 Sibiu a primit primii tineri în anul 2001. 

COMuNITATEA dE TINERI 1 SIbIu

Tineri în Comunitate în 2011 12

Dintre care, studenţi 2

Tineri în Programul de Asistare în Viaţa Semiindependentă 5

Tineri care vor fi admişi in Comunitate 1

Tineri care vor intra in Post Asistare 1
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Rezultatele şcolare ale tinerilor au fost bune şi foarte bune. 
O adolescentă a susţinut exemenele pentru admiterea la 
liceu, iar o altă tânără urmează cursurile unui master. O 
tânără este membru de lungă durată a Clubului Rotary. 
Alţi 3 tineri sunt implicaţi în activităţi sportive (unul dintre ei 
este membru la CSu Sibiu – Clubul de Handbal). 2 tineri 
au primit calificarea de ospătar. 

Tinerii s-au implicat într-o serie de activităţi: au promovat 
campania „Susţine familia, ajută-i să rămână împreună”, 
au participat la bazarele organizate de sărbători şi la 
ONGfest, au participat la proiectul naţional „Let’s do it, 
România”. În acelaşi timp, ei au continuat tradiţia de 
a dărui şi au mers la Asociaţia „Sf. Nicolae”, în cadrul 
activităţii „Bucuria de a dărui”. 

SOS COMuNITATEA dE TINERI 2 SIbIu
Comunitatea de Tineri este adaptată nevoilor specifice adolescenţilor, aceştia aflându-
se sub îndrumarea permanentă a unei echipe de consilieri. SOS Comunitatea de Tineri 
2 Sibiu a fost înaugurată în 2005 .

Tineri în Comunitate în 2011 15

Dintre care, studenţi 2

Tineri în Programul de Asistare în Viaţa Semiindependentă 6

Tineri care vor fi admişi în Comunitate 1

Tineri care au intrat în Post Asistare 2

Tineri asistaţi în afara Comunităţii 1
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În anul 2011 grădiniţa a obţinut acreditarea şi includerea în sistemul naţional de educaţie. De asemenea, grădiniţa 
a primit o subvenţie de 10.000 de lei de la Primăria Cisnădie, ca urmare a deciziei Consiliului Local.
Principalele activităţi desfăşurate au fost:

l  Bazarurile „Cadouri cu suflet de copil făcute special pentru tine” organizate în diferite centre comerciale sau alte 

locaţii din Sibiu, cu ocazia Mărţişorului, Paştelui şi Crăciunului;

l Carnavalul de primăvară - martie;

l Acţiunea „Învaţă să faci un cadou” - aprilie;

l Aniversarea Zilei Internaţionale a Familiei -  mai;

l Simpozionul pentru părinţi „Vreau să cresc sănătos” - mai;

l Aniversarea Zilei Internaţionale a Copilului - iunie;

l Programul opţional „Grădiniţa de vară” - iunie;

l Ore pentru părinţi „ Educaţi în acest mod” - noiembrie –decembrie;

l  Comisia metodică pe tema „Mănânc sănătos şi cresc frumos şi mare”, desfăşurată în parteneriat cu Centrul de 

Sănătate Public Sibiu - decembrie.

SOS GRĂDINIţA CISNĂDIE

Copii înscrişi la Grădiniţă 73

Copii înscrişi la program prelungit 13

Copii din SOS Satul Copiilor Cisnădie 13

Copii din familii defavorizate 29

Copii din comunitate 31

Grădiniţa SOS Cisnădie şi-a început activitatea în anul 1993. Aici se joacă şi învaţă copii din 
familiile SOS, copii din familii defavorizate susţinute de organizaţia noastră precum şi copiii 
din comunitate.
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PROIECTuL EDuCAţIONAL SIBIu

În cadrul proiectului s-au desfăşurat următoarele acţiuni: „Vino în orăşelul meu”, „Prietenul meu calculatorul” (20 
de elevi şi-au îmbunătăţit cunoştinţele de utilizarea a calculatorului), „Icoana din sufletul copilului”.

De asemenea, părinţii au devenit mai responsabili în privinţa asistării şi monitorizării copiilor în timpul procesului 
de învăţare.

Nu în ultimul rând, profesorii şi-au îmbunătăţit abilităţile pentru a dezvolta activităţi centrate pe elev, precum şi  
capacitatea de relaţionare şi de colaborare între ei.

Proiectul educaţional din Sibiu este implementat în parteneriat cu şcoala Constantin 
Noica, care are 720 elevi înregistraţi. Dintre aceştia 20 sunt din grupul nostru ţintă, copii 
beneficiari ai Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie.

Copii care şi-au îmbunătăţit comportamentul 6

Copii care şi-au îmbunătăţit rezultatele şcolare 20

Copii cu nevoi speciale de educaţie care şi-au îmbunătăţit abilităţile 
psiho-motorii 6

Elevi din diferite şcoli care au învăţat comportamente sociale pozitive în 
educaţia rutieră 80

Elevi din grupul ţintă care şi-au îmbunătăţit comportamentul social 20

Elevi din grupul ţintă care au primit o gustare zilnică după orele de şcoală 20

Copii cu vârsta preşcolară care au participat la activităţile din grădiniţă 12
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SOS TABĂRA DE VARĂ CISNĂDIE
În anul 1997 a fost inaugurată Tabăra de Vară de la Cisnădie. Tabăra este concepută 
pentru copiii din familii cu posibilităţi financiare reduse (al căror venit net este mai mic 
decât salariul mediu pe economie), iar bugetul de cheltuieli al taberei este integral 
suportat de către SOS Satele Copiilor România.

Serii de tabară în 2011 8

Beneficiari în 2011 250

Copiii care au fost în Tabăra de Vară în acest an provin 
din familiile defavorizate identificate de Centrele de 
Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi şi de Direcţiile 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba şi Mureş.

Tabăra de vară este un loc unde se leagă prietenii între 
copiii din Sat şi cei din tabără. De asemenea, este un 
loc unde copiii învaţă să socializeze şi să trăiască în 
comunitate (chiar şi numai pentru câteva zile), pentru 

a fi persoane mai bune, mai iubitoare şi mai tolerante. 
Participarea copiilor din alte zone ale ţării are o contribuţie 
importantă pentru dezvoltarea copiilor din Sat, pentru că 
îi ajută să se integreze în comunitate prin participarea la 
jocurile şi competiţiile sportive organizate.

Pentru anul 2012, ne-am propus alte 8 serii de tabără 
pentru 264 beneficiari, oferindu-le astfel şi altor copii 
posibilitatea de a participa la activităţi educaţionale 
non-formale.
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Pe parcursul anului 2011, SOS Centrul de Consiliere 
şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi a desfăşurat o serie de 
activităţi sub formă de cluburi şi jocuri educative cum ar 
fi: Clubul de pictură, Clubul de lucru manual, activităţi 
educaţionale şi de stimulare cognitivă.

Pentru tineri, Centrul a organizat activităţi cu scopul de 
a-i pregăti pentru viaţa independentă. De asemenea, în 
cadrul acestor întâlniri, tinerii au scris o piesă de teatru 
având drept tematică viaţa cotidiană a adolescenţilor. 
Această piesă de teatru a fost jucată de trei ori în 
perioada februarie – martie 2011.

În total, un număr de 226 de copii şi tineri au participat 
la activităţile Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru 
Copii şi Părinţi.

În cadrul Programului de microgranturi “Paşi către 
autonomie” finanțat de Fundația Velux 4 familii au obţinut 
finanţarea pentru proiectele depuse în acest an, în timp ce 2 
familii au finalizat deja cu succes implementarea proiectelor.

SOS CENTRuL DE CONSILIERE şI SPRIJIN 
PENTRu COPII şI PĂRINţI CISNĂDIE

Apărut în anul 2004, ca proiect comunitar al SOS Satul Copiilor Cisnădie şi acreditat 
drept Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie în anul 2008, 
proiectul se adresează copiilor aflaţi în dificultate şi părinţilor acestora ce au domiciliul 
în Cisnădie, Colonia Seviş, Cisnădioara şi Municipiul Sibiu. 

Copii menţinuţi în familie 326

Familii beneficiare 118

Familii care au devenit autonome (ieşite din 
Proiect) 21 78 copii

Familii ieşite din Proiect din alte motive 
(atingerea parţială a obiectivelor, schimbarea 

domiciliului, etc)
5 6 copii

Copii înscrişi la şcoală 183 17 premianţi

Copii înscrişi la grădiniţă 41 33 înscrişi în Grădiniţa SOS

Familii pentru care s-au obţinut drepturile 
sociale cuvenite 71 17 familii le-au onţinut în acest 

an

Părinţi care au un loc de muncă 76 2 şi-au schimbat locul de muncă

Copii înscrişi la medicul de familie 326 13 copii nou înscrişi în acest an

Copii care au beneficiat de o masă caldă 69

Părinţi participanţi la întâlnirile de grup 98
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SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA
BACĂu

Parteneri:
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Total copii 2011 20

Copii nou admişi 3

Copii transferaţi în Comunitatea de Tineri 3

În anul 2006, SOS Satele Copiilor România şi-a extins proiectele şi în cea de-a treia 
regiune a ţării, Moldova, prin preluarea proiectului Poiana Florilor al organizaţiei Child 
Development Trust înfiinţat în anul 1997 cu sprijinul lui J. F. J. Van Veggel. Pe lângă cele 
6 case familiale, în Sat se mai găsesc: un sediu administrativ, un Centru de Consiliere 
pentru Copii şi Părinţi şi terenuri de joacă şi de sport. 

Principalele motive pentru plasarea copiilor în sistemul SOS 
au fost: abuzul şi neglijenţa părinţilor, sărăcia şi abandonul. 

un grup de 11 copii (cazuri identificate de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui) au fost în vizită de probă, în timpul vacanţei 
de iarnă, pentru a fi pregătiţi în vederea admisiei în 
Sat. Astfel, la începutul anului 2012, aceşti copii vor 
fi admişi, după ce decizia instanţei judecătoreşti va fi 
eliberată şi vor fi cazaţi în cele două case familiale noi.

Copiii din Sat au avut rezultate bune la şcoală şi au 
depus toate eforturile pentru a obţine note mari. un 
copil a participat la Olimpiadă - faza judeţeană, dar 
au mai fost 5 copii care şi-au exprimat intenţia de a 
participa în 2012 la astfel de concursuri, solicitând 
sprijinul profesorilor pentru meditaţii suplimentare.

Programul de activităţi pentru vacanţa de vară a fost unul 
variat. La începutul verii, datorită sprijinului financiar oferit 

de angajații şi compania RBS, copiii din Sat şi tinerii din 
Comunitatea de Tineri au fost în tabără la mare; toţi copiii 
au luat lecţii de înot; a fost organizată o excursie de o 
zi prin Moldova; la sfârşitul lunii august, copiii au fost 
în excursie de 3 zile în zona Maramureşului; s-au mai 
organizat cluburi de pictură, cusut şi traforaj.

Copiii au învaţăt, de asemenea, să lucreze la calculator 
şi au învăţat să picteze şi să deseneze. Pentru atelierele 
de pictură au fost folosite atât tradiţionalele blocuri de 
desen, cât şi măştile din ipsos pe care le realizează an 
de an. În acelaşi timp, copiii au mers la cluburi sportive 
pentru diferite activităţi.

Toţi copiii au avut posibilitatea să participe la Clubul de 
Informatică organizat de şcoala Grigore Tăbăcaru. Ofertele 
de la Palatul Copiilor din Bacău au fost şi ele primite cu 
entuziasm. Astfel, câţiva copii au ales să participe la Clubul 
de Informatică, alţii la Clubul de desen. 5 dintre băieţi au 
continuat să participe la atelierele de traforaj din Sat.

SOS SATuL COPIILOR HEMEIuş
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Copiii care au crescut într-o Familie SOS se mută în Comunitatea de Tineri la vârsta 
de 14-16 ani şi locuiesc aici până îşi termină studiile şi îşi găsesc un loc de muncă. 
Comunitatea de Tineri Bacău şi-a început activitatea în anul 2009.

SOS COMuNITATEA DE TINERI BACĂu

Tineri în Comunitate în 2011 8

Dintre care, studenţi 1

Tineri în Programul de Asistare în Viaţa Semiindependentă 1

Tineri care vor fi admişi in Comunitatea de Tineri 4

Rezultatele şcolare ale tinerilor au fost bune şi foarte bune. Procentul de promovabilitate a fost de 
100%. În acelaşi timp, 83% dintre tineri au beneficiat de burse de studiu.

Dintre tinerii care se puteau angaja, 4 au lucrat în timpul verii, o tânără lucrează cu contract de muncă 
permanent şi alţi 3 tineri au lucrat pe perioade scurte de timp, în cadrul unui festival organizat în oraş.

Avem o tânără care a aplicat cu succes la microgranturile finanțate de Fundația Velux şi a dezvoltat 
un micro-salon pentru înfrumuseţare.

Pentru anul 2012, proiectul are ca obiectiv finalizarea lucrărilor de renovare a clădirii. Acest lucru va 
permite admisia în Comunitate şi a altor tineri, din afara sistemului SOS.
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În vederea dezvoltării capacităţii familiilor, echipa a 
oferit diverse servicii pentru copii şi părinţi cum ar fi: 

SuPORT PSIHO-SOCIAL – 66 de copii au mers în 2 
tabere organizate la Zărneşti şi Cisnădie. 33 de copii au 
fost informaţi cu privire la efectele abandonului şcolar 
şi exploatării prin muncă. 307 copii au învăţat tehnici 
de origami, modelare de  baloane dar şi de exprimare 
emoţională, prin teatru de păpuşi. 40 de copii au finalizat 
un program de 5 zile de dezvoltare a abilităţilor de viaţă 
independentă. 29 de copii  au finalizat un program de 
formare de 12 zile numit  “Life skills education” susţinut 
de echipa de proiect.

SuPORT PENTRu ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂţII – 166 
de copii au primit tratament şi consiliere pe tema 
îngrijirii sănătăţii; 431 de copii au fost înregistraţi 
la un medic de familie şi beneficiază de control 
medical periodic.

SuPORT EDuCAţIONAL – 120 de copii au fost 
sprijiniţi cu rechizite, cărţi şi caiete, pentru a merge la 
şcoală. 316 copii au fost menţinuţi sau înscrişi la şcoală 
sau grădiniţă.

De asemenea, părinţii au primit suport pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai, produse de igienă (91 
de familii),  lemne de foc (3 familii), pachete cu alimente 
(122 de familii) şi tichete sociale (87 de familii). Pe baza 
evaluării realizate de echipa de specialişti, familiile au 
beneficiat de consiliere socială şi psihologică în funcţie 
de nevoile identificate.

SOS CENTRuL DE CONSILIERE şI SPRIJIN 
PENTRu COPII şI PĂRINţI HEMEIuş

În anul 2011, SOS Proiectul de Întărire a Familiei Hemeiuş a fost acreditat drept Centru 
de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi. Beneficiarii Centrului sunt copiii şi familiile 
acestora din 5 comunităţi din judeţul Bacău: Hemeiuş, Săuceşti, Racova, Gîrleni şi 
Letea Veche. În 2011, sediul Centrului a fost finalizat.

Copii menţinuţi în familie 432

Familii beneficiare 139

Familii care au devenit autonome 
(ieşite din Proiect) 21 62 de copii

Familii ieşite din Proiect din alte motive 
(atingerea parţială a obiectivelor, schimbarea 

domiciliului, etc)
11 familii 29 de copii
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 Venitul brut a fost de 537.416 EuRO însemnând 85% din cel planificat anual (635.697 EuRO) în timp ce venitul 
net a fost 397.634,2 EuRO, însemnând 91,41% din cel planificat anual (435.000 EuRO). În ceea ce priveşte 
subvenţiile de la stat, valoarea lor a fost de 185.511 EuRO. 

La această sumă se adaugă 3.596 EuRO, venit net realizat prin SC Primăvara Copiilor SRL, înființată conform 
art. 47 din Ordonanța privind asociațiile și fundațiile.

Aceste rezultate au fost posibile datorită menținerii și dezvoltării parteneriatelor cu următoarele companii: Dr. Oetker 
- partener al deschiderii oficiale a SOS Satul Copiilor Hemeiuş, Beiersdorf pentru Centrele de Consiliere şi Sprijin 
pentru Copii şi Părinţi, Menzies Aviation pentru Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti şi 
pentru Comunităţile de Tineri Bucureşti (educaţie), Provident pentru Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi 
Părinţi Bucureşti, Romtelecom pentru Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti ( Mese în Familie 
de Paşte), SOS Grădiniţa Bucureşti şi SOS Satul Copiilor Bucureşti (Mese în Familie de Crăciun),  Hasbro USA pentru 
SOS Satul Copiilor Cisnădie, Marriott USA şi Daikin pentru SOS Grădiniţa Cisnădie, Louis Vuitton pentru Tabăra de 
Vară Cisnădie, RBS pentru SOS Satul Copiilor Hemeiuş şi Comunitatea de Tineri Hemeiuş (sprijin financiar pentru a 
merge în tabăra de vară).

Ca în fiecare an, SOS Maşina cu Jucării a fost finanţată integral de către Fundaţia Vodafone. În plus, Fundaţia 
Vodafone a acordat finaţare şi pentru Proiectul de Întărire a Familiei Cisnădie.

Am fost beneficiarii a două noi campanii de cause related marketing. La începutul anului, a fost semnat un 
contract cu GFK România iar în noiembrie, partenerul nostru Nivea a început o campanie de cause related 
marketing cu scopul de a strânge fonduri pentru susţinerea familiilor defavorizate din Proiectele de Întărire a 
Familiei. Astfel, pentru fiecare cremă Nivea cumparată până la sfârşitul anului 2011, Beiersdorf a donat 1 RON.

Împreună cu partenerul nostru Chevrolet am organizat 3 evenimente în cadrul cărora s-au donat 4 maşini Chevrolet 
pentru programele SOS Satul Copiilor Cisnădie, Comunităţile de Tineri Sibiu şi Comunităţile de Tineri Bucureşti.

În aprilie am organizat primul Bal de Caritate – în parteneriat cu Casa de avocatură Muşat şi Asociaţii. Evenimentul 
a avut ca scop strângerea de fonduri necesare dotării noilor case din SOS Satul Copiilor Hemeiuş, şi a reparării 
celor vechi. 

Celelalte 2 evenimente importante ale acestui an au fost Aniversarea a 20 ani de existenţă celebrată în 
SOS Satul Copiilor Cisnădie şi Deschiderea Oficială a SOS Satul Copiilor Hemeiuş. Invitaţi importanţi au 
luat parte la ambele evenimente: reprezentanţi ai Kinderdorf International, Excelența Sa Michael Schwarzinger, 
ambasadorul Austriei în România, Ambasadorul FIFA pentru SOS Gică Popescu, autorităţile locale şi reprezentanţi 
ai companiilor partenere.

În anul 2011 s-au implementat următoarele campanii de strângere de fomduri: Campania 2%, Campania de 
Paşte, Campania de Back to School, Campania de Crăciun, Campania 20%. Partener media a fost B2B.

Pe lângă campaniile tradiționale de felicitări de Paște și de Crăciun anul 2011 a adus și primele solicitări din partea 
companiilor pentru obiecte realizate de copii și tineri cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie. Totodată, Dr. Oetker a 
organizat o licitaţie cu obiecte realizate de copii cu ocazia aniversării a 13 ani de activitate în România. 

 Venitul obţinut din cutiile de donație a fost 15.673 EuRO. În ceea ce priveşte donaţiile în produse, partenerii majori 
au fost: Chevrolet, Samsung, Nivea, Roweni, Dr. Oetker, Bosch. Valoarea produselor s-a ridicat la 35.000 euro.

CAMPANII DE STRÂNGERE DE FONDuRI 
şI COMuNICARE



*valorile sunt exprimate în RON

Opinia auditorului Ro..dl & Partner
În opinia noastră situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a asociației 
SOS Satele Copiilor România la 31.12.2011 și performanța 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 situațiile financiare.

VenitURi SOS SAtele COPiilOR ROMâniA
Venituri SOS KDI cheltuieli programe 11,974,956 72.3%
Venituri pt. construcții 698,599 4.2%
Venituri de la Fundații (Velux, SOS Elveția) 457,461 2.8%
Venituri din campanii PR&FR 2,382,393 14.4%
Venituri Grădinița București 163,148 1.0%
Venituri de la Guvern (subvenții, alocații de stat, granturi) 799,573 4.8%
Alte venituri (dobânzi bancare, vânzări active, diferențe favorabile de curs) 95,986 0.6%
 16,572,116

VenitURi lOCAle  
Venituri din campanii PR&FR 2,382,393  69.2%
Venituri Grădinița București 163,148  4.7%
Venituri de la Guvern (subvenții, alocații de stat) 799,573  23.2%
Alte venituri (dobânzi bancare, vânzări active, diferențe favorabile de curs) 95,986  2.8%
 3,441,100  

CHeltUieli
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 611,034 4.1%
Cheltuieli cu bugetul familial 1,426,504 9.5%
Cheltuieli curente 2,470,212 16.4%
Cheltuieli cu obiecte de inventar 269,000 1.8%
Cheltuieli medicale 293,200 1.9%
Cheltuieli de transport 409,293 2.7%

Cheltuieli cu formarea personalului 385,955 2.6%
Cheltuieli administrative 607,055 4.0%
Cheltuieli pt. campaniile 
de PR & FR și publicitate 508,972 3.4%
Cheltuieli de personal 7,026,065 46.6%
Cheltuieli cu amortizarile 985,921 6.5%
Alte cheltuieli 77,244 0.5%
 15,070,457 
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Aplicaţiile câştigătoare au primit finanţări pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai, pentru deschiderea 
unei mici afaceri, pentru urmarea de cursuri de calificare 
şi pentru deschidere de ferme de subzistenţă.

un număr de 102 copii vor beneficia de aceste 24 de 
proiecte. 

Până la sfârşitul lunii decembrie 2011, un număr de 
29 proiecte au fost finalizate (27 de tineri şi familii şi 
2 organizaţii) dintr-un total de 54 de proiecte. Pentru 
celelalte proiecte, am semnat acte adiţionale în vederea 
prelungirii contractului.

În anul 2011, SOS Satele Copiilor Danemarca a 
organizat 2 sesiuni de formare (în Bulgaria şi în România) 

susţinute de un consultant extern. Participanţii la cele 
două seminarii au fost asistenţii sociali, managerii de 
proiect şi coordonatorii din SOS Satele Copiilor România 
şi SOS Satele Copiilor Bulgaria, precum şi managerul 
de proiect din SOS Satele Copiilor Danemarca. 

Microgranturile primite de către grupul ţintă au 
contribuit la îmbunătăţirea semnificativă a situaţiei 
aplicanţilor (tineri şi familii). În cea mai mare parte a 
proiectelor finalizate, familiile au făcut paşi importanţi 
pentru a ajunge la independenţă, depăşindu-şi 
problemele. 

Pentru anul 2012, vor fi lansate 2 noi apeluri pentru 
a sprijini beneficiarii în finalizarea proiectelor şi în 
realizarea obiectivelor propuse.

PROgRAMuL dE MICROgRANTuRI 
AL FuNDAțIEI VELuX
În 2011, Programul „Paşi către autonomie” a continuat cu implementarea celor 2 apeluri 
de aplicaţii din 2010 şi lansarea celui de al treilea apel în ianuarie 2011.

Aplicaţii primite 32

Beneficiari SOS (tineri şi familii) 31

Organizaţii 1

Contracte semnate 24

Buget Total 47 095 euro

Rezultate 2011



29www.sos-satelecopiilor.ro

RAPORT ANuAL 2011

În acest moment asociaţia implementează 3 programe la nivel naţional în Bucureşti, Sibiu şi Bacău oferind servicii de îngrijire 
de tip familial (Sate SOS), servicii de consiliere (Programe de Întărire a Familiei) şi servicii educaţionale (Grădiniţe SOS, 
Maşina cu Jucării, Tabăra Socială, Proiecte Educaţionale).

CUM ne POţi AjUtA!
l  Copiii cresc şi se dezvoltă zi de zi, de aceea donaţiile periodice sunt cel mai bun mod de a ajuta. Înscrie-te în 

SOS Clubul Prietenilor şi optează pentru donaţii lunare.

l  Dacă preferi să faci o singură donaţie şi eşti interesat de mai multe informaţii despre SOS Satele Copiilor eşti 
binevenit să ne vizitezi sau să ne contactezi.

l  Cooperăm bucuroşi cu toate acele companii interesate să susţină proiectele SOS şi să-şi implice angajaţii în 
acţiuni de responsabilitate socială.

l  Facilităţile fiscale din România permit companiilor să efectueze sponsorizări către SOS Satele Copiilor România. 
Sumele aferente se scad din impozitul pe profit datorat, dacă aceste cheltuieli sunt în limita a 3 la mie din cifra 
de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat.

l  Persoanele fizice ne pot susţine şi ele redirecţionând 2% din impozitul pe venit până la data de 15 mai sau, lunar, 
prin redirecţionarea unei sume fixe din salariu.

dESPRE NOI
Organizaţia SOS Satele Copiilor România ocroteşte şi sprijină astăzi, la peste 20 de 
ani de la înfiinţare, peste 1000 de copii care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea 
familiilor biologice.

 Date fiscale necesare donaţiei:
SOS Satele Copiilor România 
Cod fiscal: 7108752
Cod IBAN: 
RO67ugbI0000512002108RON 
GARANTIBANK Bucureşti, 
Sucursala Nerva Traian România



SOS Satele Copiilor România este membră a SOS Kinderdorf International, una dintre 
cele mai mari organizaţii non-profit din lume, cu sediul central în Austria. Înfiinţată în 
1949, SOS Kinderdorf International acţionează în 133 de ţări, oferind 1800 de programe 
şi servicii unui număr de peste 1 milion de beneficiari.

SOS KINDERDORF INTERNATIONAL

Biroul Naţional de Coordonare 
Str Nataţiei nr 66B, 013325, Sector 1, 
Bucureşti 
Tel: 021. 668.00.90,
E-mail: fundraiser@sos-satelecopiilor.ro
www.sos-satelecopiilor.ro

SOS Satul Copiilor Cisnădie
Str. Hermann gmeiner Nr. 3-7
Cisnădie, Jud. Sibiu 
Cod poştal: 555300
Tel: 0269. 561.816
Fax: 0269. 564.921

 SOS Satul Copiilor Hemeiuş
Str. Gării Nr. 45
Hemeiuş, Jud. Bacău 
Cod poştal: 607235
Tel: 0234. 21.78.48
Fax: 0234 21.78.47

SOS Satul Copiilor Bucureşti
Calea Floreasca Nr. 165, 
Sector 1, Bucureşti
Cod poştal: 14459
Tel: 021. 233.09.74
Fax: 021.233.09.75

Serviciile de îngrijire pe termen lung oferite de SOS Kinderdorf International au devenit un model de sprijin al 
copiilor care, din diverse motive, nu mai pot trăi alături de familiile biologice. Pentru activitatea desfăşurată, SOS 
Kinderdorf International a fost nominalizată, în ultimii ani, pentru Premiul Nobel pentru Pace.

În octombrie 2002, Preşedintele Helmut Kutin a primit Premiul umanitar Conrad N. Hilton – cel mai important 
premiu pentru servicii umanitare, în numele SOS Kinderdorf International.


