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Dragii colegi, prieteni şi parteneri,

A mai trecut un an peste noi. A fost un an greu, dar orice provocare reprezintă până la 
urmă identificarea unor soluţii, prin urmare progres, cunoaştere şi inovaţie. Am găsit 
sprijin la mulţi parteneri instituţionali, companii sau persoane fizice, care au crezut, 
ca de fiecare dată, în misiunea organizaţiei noastre şi pentru aceasta le mulţumim 
tuturor şi sperăm că îi vom avea alături şi în anii ce urmează! 

Anii ce vor veni, vor reprezenta, de asemenea, continue provocări, de a ne găsi calea 
şi resursele pentru finanţarea serviciilor pe care le oferim şi pentru a păstra calitatea 
acestora, ce ne defineşte de cei peste 20 de ani de activitate în ţara noastră. Avem 
nevoie să ştim alături cât mai mulţi prieteni si de aceea, prin intermediul acestui 
Raport, fac un apel către toţi cei care cred şi vor ca toţi copiii să poată beneficia de 
o familie iubitoare, să ni se alăture în această misiune şi vor fi răsplatiţi, peste ani, 
pentru investiţia pe care o fac în viitorul acestor copii! 

Anul 2012 a fost un an foarte important pentru organizaţia noastră implicând 
schimbări, reorganizări, noi admisii de copii sau extinderi de programe dar şi multe 
provocări şi proiecte ambiţioase, toate pentru a ţine pasul şi, cumva, pentru a depăşi 
situaţia pe care o traversăm cu toţii atât pe plan naţional cât şi internaţional, datorită 
prelungitei crize financiare.

A fost însă un an al parteneriatelor foarte importante. SOS Satele Copiilor România a 
devenit membru al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) 
şi membru al Consiliului Director pentru RENASIS (membru al EAPN – Reţeaua 
Europeană AntiSărăcie). A fost aleasă, de asemenea, membru al unui Grup de lucru 
tehnic - Afaceri Sociale şi Incluziune Socială - care a elaborat Analiza 
socio - economică pe baza căreia vor fi definite Priorităţile Naţionale Strategice pentru 
asistenţă în finanţare UE 2014-2020 pentru România. 

De asemenea, au fost semnate noi Acorduri de parteneriat cu Direcţiile Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ce presupun coparticipare financiară la 
serviciile oferite copiilor de căte organizaţia noastră dar şi cu Consiliul Local sector 1 
prin care, începând cu anul şcolar 2012 – 2013, SOS Grădiniţa Bucureşti va funcţiona 
cu finanţare de la stat, fiind inclusă în reţeaua instituţiilor şcolare de stat. 

Toate aceste parteneriate nu fac decât să ne bucure şi  să întărească poziţia 
organizaţiei în segmentul asistenţei sociale dar şi să ne ajute să transmitem mesaje 
importante către instituţiile cu care colaborăm.

Cu toate că a fost un an dificil, din toate punctele de vedere, cred cu tărie că toate 
acţiunile întreprinse în acest an nu au făcut altceva decât să înlesnească proiectele 
şi direcţiile stabilite pentru anul 2013 care se preconizează a fi unul la fel de plin 
de provocări şi schimbări. Însă, când toate acestea duc spre o etapă de consolidare 
şi stabilizare a activităţii pe care o derulăm, nu ar trebui percepute niciodată ca 
o ameninţare ci ca un proces firesc de progres. Fapt pe care atât angajaţii cât şi 
partenerii noştri cred că l-au înţeles şi respectat ca atare.

Mihai Neguţ,
Preşedinte

SOS Satele Copiilor 
România

Mirela Lavric,
Director Naţional

SOS Satele Copiilor 
România
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ANuL 2012 îN IMAgINI



l  Am organizat în fiecare Sat SOS Jocurile 
Olimpice de Iarnă. Copiii au participat la 
întreceri cu săniuţele şi la concursul de 
realizare a oamenilor de zăpadă. 

l  Copiii şi colegii din SOS Satul Copiilor 
Hemeiuş au venit în ajutorul familiilor din 
zonele afectate de iarna grea, oferindu-le 
alimente şi produse de maximă necesitate.

l  În toate cele trei Sate SOS, Ziua Mamei 
a fost prilej de sărbătoare. Din mânuțele 
îndemânatice ale copiilor au ieșit cele mai 
frumoase și colorate cadouri. Pentru unii 
dintre ei a fost primul an când au oferit un 
cadou de 8 martie.

l  Am organizat Ziua curăţeniei de primăvară, 
împreună cu voluntarii de la Oracle.

l  Danone şi 11 bloggeri gastronomici au gătit 
„repede şi sănătos” împreună cu copiii şi 
mamele sociale din SOS Satul Bucureşti.

l  Pe 15 mai am sărbătorit la Sibiu, în Piaţa 
Mare, Ziua Internaţională a Familiei în 
parteneriat cu Nivea şi SOS Maşina cu 
Jucării un eveniment pentru copii şi părinţi.  

l  Copiii au fost fericiţi să participe la toate 
taberele de vară organizate pentru ei.

l  În SOS Satul Copiilor Cisnădie, am organizat 
Grădiniţa de Vacanţă în parteneriat cu 
Romtelecom.

l  12 copii au fost invitaţi de către Procter & 
Gamble într-o tabără de vară, unde au cântat, 
au dansat şi s-au distrat împreuna cu trupa 
lala Band.

l  14 tineri au fost invitaţi de Bucătarul-Şef al JW 
Marriott la “lecţii de Gătit şi Ospitalitate”. 

l  SOS Maşina cu Jucării, proiect susţinut de Fundaţia 
Vodafone, a aniversat 10 ani de activitate.

l  Auchan a organizat în toate hypermarket-urile din 
ţară o campanie de strângere de rechizite pentru 
copiii din satele SOS.

l  Jerry’s Pizza împreună cu clienţii săi s-au implicat în Campania 
de strângere de fonduri pentru începerea anului şcolar.

l Gala Seniorilor 2012, iniţiată de Caritas 
România cu ocazia Anului European al 
Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între 
Generaţii, a fost primul care a premiat excelenţa 
la vârsta a treia. Printre seniorii premiaţi a fost şi 
doamna Gabriela Voinea – voluntar SOS, care a 
pregătit, împreună cu copiii, un program artistic. 

l  A doua ediţie a Balului Caritabil, a fost organizată 
sub patronajul E.S. Domnul Michael Schwarzinger 
Ambasadorul Austriei în România.

l  Când avem grijă unii de alţii, suntem toţi o familie! 
– Campania Nivea care susţine programele SOS 
de prevenire a abandonului familial.

OCTOMbRIE NOIEMbRIE DECEMbRIE

SEPTEMbRIEAuguSTIuLIE

APRILIE MAI IuNIE

MARTIEFEBRuARIEIANuARIE

l  În fiecare Sat SOS i-am sărbătorit pe cei mici pe 
1 iunie. 

l  SOS Mașina cu Jucării a organizat “ Turneul de joacă” 
dedicat  copiilor  din 6 localități din județul Bacău. 

l  Împreună cu voluntarii l’Oreal, Western union şi 
Baumax, am renovat şi reamenajat câteva case, 
terenuri de joacă şi sport din SOS Satul Bucureşti.

l  Moş Niculae, ajutat de Ariston, a organizat o seară 
magică pentru toţi copiii din SOS Satul Bucureşti. 

l  Mega Image a organizat Târgul lui Moş Crăciun 
în SOS Satul Copiilor Bucureşti. 

l  Dr. Oetker a oferit sărbători fericite în familie copiilor 
din SOS Satul Copiilor Hemeiuş şi Cisnădie.
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SOS Satele Copiilor România desfăşoară activităţi în beneficiul copiilor, tinerilor şi familiilor aflate în dificultate, 
precum şi a comunităţilor locale prin cele 7 proiecte implementate la nivel naţional. Toate aceste proiecte 
au la bază conceptele legislative ale asistenţei sociale şi sunt influenţate periodic de modificările survenite.

la sfârşitul anului 2011, a fost adoptată o lege nouă privind Asistenţa socială (legea nr. 292/2011), care 
a relocat sistemul naţional de asistenţă socială pe baze mai solide. De asemenea, legea a făcut precizări 
importante cu privire la sistemul de finanţare. Însă, în lipsa unor reglementări suplimentare, s-au luat măsuri 
pentru a obţine contribuţii financiare de la autorităţile locale pe baza unor acorduri de parteneriat. Cu toate 
acestea, trebuie precizat faptul că suma primită pe lună pentru un copil variază de la 30% la 40% din costul 
real/copil/lună. Astfel, în anul 2012 au fost obţinute finanţări de la 3  Direcții Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului - DGASPC-uri (Sector 1 şi Sector 2 şi Vaslui) şi am primit aprobări de la alte 3 DGASPC-
uri (Neamţ, Sector 3 şi Vâlcea). Au mai fost iniţiate negocieri şi cu alte 5 DGASPC-uri (Sibiu, Bacău, Sector 
6, Cluj, Ilfov) dar rezultatele vor apărea în anul 2013. 

În acest an am semnat un acord de parteneriat cu DGASPC Sector 1 Bucureşti care include şi finanţarea pentru 
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti. Nu acelaşi lucru se întâmplă însă momentan în 
ţară, unde finanţarea pentru Centrele de Consiliere trebuie obţinută de la fiecare autoritate locală. 

În ceea ce priveşte politicile interne, au fost revizuite metodologiile de organizare şi funcţionare ale 
Comunităţilor de Tineri şi am implementat parteneriatului cu Fundaţia Speranţa Rotterdam cu scopul de a 
oferi burse şcolare pentru copiii din SOS Satele Copiilor şi Comunităţile de Tineri. 

Anul 2012 a constat în stabilirea etapei pentru intensificarea eforturilor în 2013, astfel, SOS Satele Copiilor 
România a devenit membru al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) şi membru al 
Consiliului Director pentru RENASIS (Reţeaua Naţionala ce militează împotriva sărăciei şi pentru Incluziunea 
Socială, membru al EAPN – Reţeaua Europeană AntiSărăcie). SOS Satele Copiilor România a fost aleasă, 
de asemenea, membru al unui Grup de lucru tehnic - Afaceri Sociale şi Incluziune Socială care a elaborat 
Analiza socio-economică pe baza căreia vor fi definite Priorităţile Naţionale Strategice pentru asistenţă îin 
finanţare uE 2014-2020 pentru România.

Ca urmare a aderării la FONPC, pentru prima dată, SOS Satele Copiilor România a implementat şi promovat 
un proiect finanţat de de Federaţie care a implicat abordarea exploatării copilului prin muncă şi conştientizarea 
autorităţilor locale şi judeţene asupra responsabilităţilor lor cu privire la prevenirea şi combaterea acestui 
fenomen. Proiectul a vizat 5 comunităţi din Bacău în care Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi 
Părinţi Hemeiuş îşi desfăşoară activitatea şi a primit sprijin deplin din partea autorităţilor locale şi DGASPC 
Bacău.

2012 – ANuL PARTENERIATELOR
SOS Satele Copiilor România desfăşoară activităţi în beneficiul copiilor, tinerilor şi 
familiilor aflate în dificultate, precum şi a comunităţilor locale prin cele 15 proiecte 
implementate la nivel naţional. Toate aceste proiecte au însă la bază conceptele 
legislative ale asistenţei sociale şi sunt influenţate periodic de modificările survenite.
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l  să obţinem sprijin financiar de la toate DGASPC-urile pentru copiii aflaţi în grija 
noastră dar să şi diversificăm metodele de strângere de fonduri, astfel încât să putem 
creşte procentul de finanţare locală a activităţilor, obiectiv strategic al SOS Kinderdorf 
International aplicabil în special asociaţiilor naţionale din ţările membre uE. 

l  să negociem şi să convingem autorităţile să abordeze în mod distinct, casele 
de tip familial, şi ocupatia de părinte social pe care organizaţia noastră a 
implementat-o, deoarece legile privind asistenţa socială şi protecţia copilului, 
inclusiv standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, sunt încă într-un 
proces de revizuire.  

l  să utilizăm şi să valorificăm pe deplin mecanismul financiar Spaţiul Economic 
European (SEE). Proiectele depuse pentru finanţare se vor concentra asupra 
infrastructurii (renovării şi reducerii costurilor la utilităţi), dezvoltării resurselor 
umane şi serviciilor oferite beneficiarilor. 

l  să urmărim îndeaproape legislaţia privind economia socială, colectând cât mai 
multe informaţii privind iniţiativele existente în acest domeniu. Rezultatul acestor 
eforturi va sta la baza deciziei privind demararea unei afaceri sociale sau a altor 
tipuri de afaceri pe care le putem dezvolta în acest domeniu.

l  să dezvoltăm un concept naţional de asistare copii/tineri în îngrijire de tip familial 
care să introducă şi metode alternative de îngrijire la modelul SOS.

l  să folosim periodic instrumentele de auto-evaluare pentru managementul 
calităţii, la nivel naţional şi în cadrul fiecarui program, iar rezultatele vor fi luate în 
considerare în procesul de bugetare şi planificare.

l  să obţinem autorizaţie ca furnizor de formare profesională pentru cel puţin două 
ocupaţii: părinte social (mamă socială) şi îngrijitor copii (asistent familial) pentru 
a reduce costurile, dar şi pentru a valorifica potenţialul resurselor umane ale 
asociaţiei şi pentru a contribui la creşterea autonomiei financiare pe termen mediu.

l  să ne concentrăm pe motivarea angajaţilor şi dezvoltarea de noi metode pentru 
creşterea satisfacţiei acestora având ca scop final creşterea rentabilităţii precum 
şi furnizarea de servicii de calitate.

În prezent, SOS Satele Copiilor România este unul dintre cei mai mari angajatori ONG cu 175 de angajaţi 
dintre care 108 angajaţi lucrează direct cu copiii şi tinerii. În cele trei sate SOS (complexuri de case de tip 
familial) avem 29 de mame sociale (părinte social conform COR), 23 de asistente familiale/tante (îngrijitor 
copii conform COR),  iar în cele cinci Comunităţi de Tineri lucrează 27 de consilieri, 3 psihologi, 3 asistenţi 
sociali, în proiectele educaţionale având 4 pedagogi sociali şi 5 educatori, iar în Centrele de consiliere 
având 10 asistenţi sociali şi 2 psihologi. Restul angajaţilor fac parte din alte categorii de personal: suport în 
domeniile resurse umane, contabilitate-financiar, administrativ şi de întreţinere.

Anul 2012 a fost pentru SOS Satele Copiilor România un an al performanţei, iar îmbunătăţirea calităţii 
proceselor a fost o activitate continuă.

OBIECTIVE 2013

DESPRE ANGAJAŢII NOŞTRI
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SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA 
PROGRAMul BuCuREŞTI

Parteneri:
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Câţiva indicatori relevanţi pentru anul 2012: 
l  la sfârşitul anului, 44 de copii erau asistaţi în SOS Satul Copiilor Bucureşti,

l  2 copii au fost nou admişi,

l  2 copii au fost reintegraţi în familiile,

l  6 tineri au fost transferaţi, în luna septembrie, în SOS Comunităţile de Tineri,  

l  30 de copii au desfăşurat activităţi extraşcolare, 

l  8 copii au fost premianţi,

l  Raportul copil/angajat la sfârşitul anului a fost de 1,14/1.

Programul nostru a continuat parteneriatele cu organizaţiile Viitor Plus şi React şi am semnat parteneriate noi cu 
Parada, AIESEC, Caritas şi Terre des Hommes. 

Cu ocazia Anului European 2012 dedicat îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii, SOS Satul Copiilor 
Bucureşti şi Confederaţia Caritas au dezvoltat în parteneriat un proiect numit “Punţi între generaţii”, finanţat printr-un 
grant acordat de Fundaţiile VElux.

Ne face plăcere să împărtăşim din frumoasele experienţe de viaţă ale copiilor din SOS Satul Copiilor Bucureşti. 
un astfel de exemplu este al Nicoletei, de 14 ani, elevă în clasa a 9-a la Colegiul National Ion luca Caragiale - 
unul dintre cele mai bune licee din Bucuresti. Acordând mult timp şi energie pregătirii sale şi fiind încurajată şi 
susţinută de mama sociala, efortul Nicoletei a fost răsplătit prin reuşita la examenul de admitere. Din septembrie 
2012, ea s-a mutat în SOS Comunitatea de Tineri 1 unde va fi în continuare susţinută şi îndrumată pentru a deveni 
independentă şi a-şi putea construi o viaţă pe cont propriu. Ţelurile Nicoletei sunt înalte şi, ca urmare a implicării 
sale în promovarea şanselor egale pentru fiecare copil, a fost propusă în anul 2012 pentru Premiul Păcii acordat 
Copiilor . 

urmând planul de protecţie individualizat al fiecărui copil din SOS Satul Copiilor Bucureşti, cu toţii au primit  educaţie 
şi îngrijire de calitate. Echipa psiho-pedagogică a organizat activităţi pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare 
a abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor, a abilităţilor pentru o viaţă independentă, consiliere/terapie pentru 
copii şi adulţi, sprijin şcolar, workshop-uri de pictură şi desen, ateliere de lucru manual, supravegherea copiilor 
în tabere şi vizite la muzee, teatre, filme, parcuri, organizare şi participare la activităţi şi evenimente în Sat şi în 
afara Satului (atelier de decoraţiuni pentru Crăciun, activităţi de curăţenie, ateliere de pictură şi desen), cu şi fără 
voluntari. un numar de 14 preşcolari şi şcolari au participat la sedinţe de terapie cu psihologul Satului şi psihologul 
în supervizare (ca terapeut), în vederea creşterii gradului de atenţie şi reducerii impulsivităţii.

Am continuat să încurajăm relaţia dintre copii şi familiile lor naturale prin organizarea de vizite la sfârşit de 
săptămână sau în vacanţe la domiciliul familiilor şi prin menţinerea legăturii telefonice periodic. Familiile acestora 
au putut fi astfel consultate în procesul de stabilire a serviciilor primite de copiii lor, încurajând implicarea lor 
permanentă în creşterea şi educarea copiilor, alături de mamele sociale.

Parteneriatul cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului din 
sectoarele 1 şi 2 a continuat în 2012, la acesta adăugându-se semnarea unui parteneriat 
şi cu sectorul 3. 

SOS SATul COPIIlOR BuCuREŞTI
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la începutul anului 2012, SOS Comunitatea de Tineri 
1 avea 17 tineri: 10 fete şi 7 băieţi. În luna septembrie, 
s-au alăturat comunităţii patru noi membri (doua fete şi 
doi băieţi). Trei dintre tineri sunt deja în post asistare 
şi estimăm ca în anul 2013 alţi doi tineri să le urmeze. 

SOS Comunitatea de Tineri 1 numără acum cinci 
studenţi la: Medicină Veterinară, SNSPA, Educaţie 
Fizică şi Sport, limbi Străine şi Cibernetică, iar unul 
dintre ei urmează două masterate având deja un loc de 
muncă în domeniul IT. Patru dintre studenţi au beneficiat 
de burse universitare oferite de către Fundaţia Blue 
Heron. 

În SOS Comunitatea de Tineri 2 locuiesc 12 tineri: 4 
fete şi 8 băieţi. Comunitatea are în acest moment  tot 
cinci studenţi la: limbi Străine, Facultatea de Moaşe şi 
Asistente Medicale, Politehnica şi Medicina Veterinară, 
care au terminat cu succes anul universitar. 

luând în considerare faptul că tot mai mulţi tineri şi-au 
manifestat interesul pentru învăţarea unor limbi străine, 
consilierii au primit ajutorul unui voluntar care a ţinut 
ore de meditaţii pentru limba spaniolă şi limba franceză. 

O altă activitate în care s-au implicat tinerii a fost 
proiectul „Change” organizat de AIESEC, care a 
constat într-un schimb multicultural între adolescenţii 
noştri şi voluntarii veniţi din diferite ţări precum Brazilia, 
Thailanda şi Maroc. Timp de o săptămână, aceştia 
şi-au împărtăşit tradiţiile, mâncarea şi dansurile specifice 
fiecărei zone, într-un mod educaţional non-conformist.

Cu ajutorul voluntarilor de la JW Marriott, tinerii au 
zugrăvit camerele, holurile şi bucătăriile din Comunitate, 
au învăţat cum să verifice sistemul electric şi au făcut 
câteva reparaţii necesare. Alţi tineri au fost implicaţi 
într-o acţiune în cadrul hotelului JW Marriott, unde au 
gătit împreună cu bucătarul-şef, învăţând de la acesta 
trucuri folositoare în bucătărie. 

Doi studenţi din Comunitatea de Tineri 1 au obţinut 
granturi de la Fundaţiile VElux pentru cursuri de make-
up, cursuri de fotografie şi echipament foto, iar alţi doi 
tineri din Comunitatea de Tineri 2 au primit granturi 
din partea Fundaţiilor VElux pentru achiziţionarea 
de echipament foto şi echipament de hairstyle pentru 
locul lor de muncă. O tânără a aplicat pentru grantul 
Fundaţiilor VElux, pe care l-a câştigat, cu scopul de a 
urma un curs de hairstyle şi ulterior a aplicat la un nou 
grant, pentru a-şi deschide o mică afacere.

COMuNITăŢIlE DE TINERI 1 ŞI 2

„“Sunt încântătă că am avut ocazia să vizitez o altă ţară. Am fost foarte curioasă să văd 
cum este într-o altă ţară decât România şi se pare că am avut şansa să mi se întâmple 
acest lucru mai devreme decât mă aşteptam... în prima zi am călătorit cu avionul... care 
a fost ceva nou pentru mine. Excursia a fost emoţionantă şi plină de surprize plăcute.”Ramona S., una dintre tinerele care au 

vizitat Croaţia, cu sprijinul Chevrolet.
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SOS GRăDINIŢA BuCuREŞTI

PROGRAMul EDuCAŢIONAl BuCuREŞTI

la sfârşitul anului şcolar 2011-2012, grădiniţa avea 65 de copii, 40 fiind înscrişi la 
program normal şi 25 la program prelungit.

Programul educaţional desfăşurat în parteneriat cu Şcoala nr.12 Herăstrău a avut ca 
obiectiv principal acordarea de sprijin şcolar pentru copiii în dificultate. O medie de 20 de 
copii de gimnaziu şi 20 de copii de şcoală primară au participat la aceste activităţi, 23 dintre 
ei fiind din grupul nostru ţintă. Dintre toţi beneficiarii, 250 de copii au participat la activităţi 
organizate de proiectul Maşina cu Jucării.

În vară, am semnat un protocol de colaborare cu Consiliul local al Sectorului 1 Bucureşti, referitor la transferul 
grădiniţei din sistemul privat în cel al învăţământului de stat, parte a sistemului naţional de învăţământ. Începând 
cu anul şcolar 2012-2013, grădiniţa este finanţată în totalitate din bugetul local.

Grădiniţa a mai beneficiat şi de o finanţare prin grantul oferit de IKEA România, ce a constat în achiziţii de mobilier 
şi alte bunuri necesare asigurării celor mai bune condiţii copiilor din grădiniţă, precum şi sprijin educaţional 
suplimentar pentru copiii din grupul ţintă al organizaţiei noastre.

Activităţile de sprijin şcolar din acest an au fost organizate de şase profesori. Monitorizarea tuturor activităţilor (cu copii, 
părinţi şi profesori) a fost realizată atât de directorul şcolii cât şi de coordonatorul proiectului. 

Principalele activităţi desfăşurate au fost: de curăţare a parcurilor cu ocazia Zilei Pământului, tabăra de socializare din 
Bucovina şi evenimentul organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului. 

Obiectivele propuse în acest proiectului au fost realizate: rezultatele şcolare ale copiilor s-au îmbunătăţit, relaţia dintre copii-
părinţi-profesori a fost mai bună şi am avut succes în creşterea gradului de conştientizare a importanţei programului. 

Ne-am propus să continuăm parteneriatul cu Şcoala nr.12 Herăstrău, drept urmare a fost scrisă o nouă aplicaţie pentru 
Proiectul educaţional aferent anului 2013. 

Acest proiect îşi propune, de data aceasta, să încheie parteneriate şi cu alte instituţii de învăţământ (liceul Hristo Botev 
şi Grădiniţa SOS), în scopul dezvoltării unei reţele puternice de parteneri pentru obţinerea unei educaţii egale şi de 
calitate pentru toti copiii. 
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Grupul ţintă al Centrului de Consiliere a fost de 385 
de copii şi părinţii lor (93 de familii). Serviciile pe care 
le-am furnizat acestora au fost: consiliere psihologică 
şi socială, sesiuni de informare, îndrumare pentru 
familii, sprijin financiar şi material în funcţie de nevoile 
lor, educaţie pentru sănătate, socializare şi activităţi 
în timpul liber pentru copii, dezvoltarea abilităţilor 
socio-emoţionale pentru copii, activităţi de dezvoltare 
a abilităţilor parentale, inserţia socială şi profesională 
pentru părinţi, suport prin granturile oferite de Fundaţiile 
VElux pentru dezvoltarea activităţilor cu potenţiale 
câştiguri. Părinţii au fost încurajaţi şi ajutaţi să participe 
la diferite activităţi împreună cu copiii lor: tabere, 
excursii, vizite, sprijin şcolar etc. 20 de voluntari ne-au 
oferit sprijinul lor la diferite evenimente şi activităţi.

În acest an am avut multe 
şi importante realizări:

• 85% dintre copii au fost înscrişi la şcoală, 

•  58% dintre copii au fost înscrişi la grădiniţe (26 de 
copii au fost înscrişi la Grădiniţa SOS),

•  221 de copii au primit haine de iarnă şi au participat la 
activităţi socio-educaţionale (excursii, tabere, piese 
de teatru, filme, concerte de muzică clasică, vizite la 
grădina zoologică, circ etc.),

•  părinţii au participat la 14 sesiuni de dezvoltare 
personală şi de grup facilitat de către psihologul 
centrului nostru,

•  93 de adulţi au primit sprijin pentru obţinerea şi 
menţinerea unui loc de muncă, 

• 29 de tineri şi părinţi au primit consiliere profesională, 

•  19 adolescenţi au participat la un program organizat 
la Athenee Palace Hilton Bucureşti de Ziua 
Internaţională a Tineretului, cu scopul de a obţine mai 
multe informaţii despre locurile de muncă în domeniul 
serviciilor de ospitalitate,

•  13 familii beneficiare şi-au dezvoltat mici afaceri 
generatoare de venit în urma aplicaţiilor depuse 
pentru granturile Fundaţiile VElux, 

•  10 familii şi-au îmbunătăţit nivelul de trai în urma 
câştigării granturilor şi un total de 61de familii şi-au 
îmbunătăţit nivelul de trai prin programul nostru, 

• 50 de copii şi părinţi au primit asistenţă medicală, 

•  28 de familii au fost sprijinite pentru a avea acces 
la educaţie, prin acoperirea cheltuielilor generate de 
transportul copiilor lor la şcoală şi grădiniţă.

SOS CENTRul DE CONSIlIERE ŞI SPRIJIN 
PENTRu COPII ŞI PăRINŢI BuCuREŞTI
În anul 2012, serviciile oferite de Centrul de Consiliere în perioada 2008 – 2011, au fost 
analizate de către un evaluator extern. Concluziile şi recomandările au fost următoarele: 
„Activităţile de prevenire a Proiectului din Bucureşti se desfăşoară în conformitate cu 
legislaţia naţională şi cu politica socială privind protecţia copilului. Centrul a reuşit să 
menţină copiii în familiile lor naturale în perioada de evaluare, mixul de servicii de consiliere 
şi sprijinul financiar  fiind cel mai eficient în susţinerea implicării părinţilor în creşterea şi 
educarea copiilor lor. Proiectul a dezvoltat parteneriate formale importante cu organizaţii 
publice relevante domeniului de activitate, permiţând programului să diversifice şi să-şi 
îmbogăţească serviciile oferite în beneficiul copiilor în situaţii de risc, precum şi familiilor lor.”



11www.sos-satelecopiilor.ro

RAPORT ANuAL 2012

MAŞINA Cu JuCăRII
Anul acesta, am sărbătorit 10 ani de existenţă a proiectului Maşina cu Jucării , proiect 
susţinut de Fundaţia Vodafone. Am organizat cu aceasta ocazie un eveniment de mare 
amploare în Parcul “Orăşelul Copiilor”, unde ne-am bucurat de prezenţa multor copii şi 
nu numai, părinţi şi bunici deopotrivă.  
Grupul ţintă al proiectului Maşina cu Jucării în anul 2012 
a constat în copii cu vârste cuprinse între 3 şi 5 ani (4 
106 de fete şi 4 071 de băieţi) din diverse medii sociale, 
cei mai mulţi prezentând o serie de dificultăţi: o situaţie 
socio-economică precară cu risc de abandon şcolar, 
discriminare sau alte probleme legate de adaptare 
la comunitate. Maşina cu Jucării a organizat, pe tot 
parcursul anului, 207 activităţi prin jocuri educative.

Copiii nu au fost însă singurii care au beneficiat de 
aceste activităţi. 2 035 de părinţi / bunici / profesori / 
specialişti din domeniul protecţiei copilului / parteneri 
au fost încurajaţi să se joace cu copiii lor şi să-şi 
consolideze relaţia. Maşina cu Jucării a organizat şi 3 
sesiuni de formare socio-educativă pentru voluntari şi 
specialiştii din domeniul protecţiei drepturilor copilului 
(pedagogi, asistenţi sociali, psihologi şi profesori).

Maşina cu Jucării a organizat activităţi educative atât 
în Bucureşti cât şi în alte zone ale ţării. În Bucureşti, 
a organizat activităţi în 6 centre de zi şi centre 
rezidenţiale: Centrul de zi JOYO, Centrul de zi “Eu şi 
prietenii mei”, Centrul de zi “Deschide uşa”, Centrul de 
zi şi rezidenţial “Sfânta Iustinia Marina”, complexele de 
servicii sociale “Sfântul Nicolae” şi “Sfântul Iosif” şi, de 
asemenea, în 11 şcoli prin proiectul „Am drepturi, dar 
am şi responsabilităţi!”. Scopul acestui proiect a fost de 
a creşte gradul de conştientizare a copiilor cu privire la 
drepturile şi responsabilităţile lor.

În lunile iunie-octombrie 2012, Maşina cu Jucării a 
organizat activităţi prin joc în mai multe parcuri din 
Bucureşti (Parcul Sebastian, Parcul Plumbuita, Parcul 
Crângaşi, Parcul Herăstrău şi Parcul Bazilescu).

În timpul verii, Maşina cu Jucării a realizat tradiţionalul 
turneu prin ţară, de data aceasta în judeţele Vaslui şi 
Bacău, în parteneriat cu SOS Satul Copiilor Hemeiuş şi 
World Vision Vaslui, activităţi la care au participat     1 
634 de copii şi 152 de adulţi.

În acest an, Maşina cu Jucării a avut oportunitatea să 
colaboreze cu instituţii publice şi ONG-uri, dezvoltând 

noi programe şi metode pentru educaţie prin joc. Am 
organizat o tabără de vară pentru toţi copiii care nu au 
avut posibilitatea să-şi petreacă vacanţa de vară într-
un mod educativ şi distractiv. Am dezvoltat o activitate 
specială pentru adolescenţi în cadrul proiectului „O 
săptămână altfel”, o săptămână dedicată educaţiei 
non-formale. Parteneriatul cu Teatrul Ţăndărică ne-a 
ajutat să promovăm activităţile culturale în zonele 
defavorizate ale Bucureştiului, dezvoltând 10 activităţi 
de agrement în parcuri cu ocazia teatrului ambulant. 
Cu organizaţia Romani CRISS am organizat activităţi 
de joacă pentru copiii romi.

Nici Ziua Internaţională a Familiei, 15 mai, nu a fost 
uitată. Maşina cu Jucării a pregătit, la Sibiu, ateliere de 
joacă pentru copiii şi parinţii care au venit în Piaţa Mare. 
Evenimentul a fost sponsorizat de Beiersdorf România 
şi a avut ca scop încurajarea familiilor de a-şi petrece 
timp de calitate cu copiii lor.

„M-am distrat foarte mult azi şi cea mai mare dorinţă a mea este să am Maşina cu 
Jucării aici pentru o mie de ori ca să mă pot juca cu ei şi să mă distrez.” (Silvia, 10 ani, 

Pădureni, judeţul Vaslui).

Partener:
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SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA 
PROgRAMuL SIbIu

Parteneri:
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Câţiva indicatori relevanţi pentru anul 2012:
•  la sfârşitul anului, 70 de copii erau asistaţi în SOS Satul Copiilor Cisnădie,

•  20 de copii au fost nou admişi,

•  1 copil a fost reintegrat în familie,

•  2 tineri au fost transferați în Comunitatile de Tineri din Sibiu,

•  58 de copii au desfăşurat activităţi extraşcolare,

•  12 copii au fost premianţi,

•  Raportul copil/angajat la sfârşitul anului a fost de 1,76/1.

SOS SATul COPIIlOR CISNăDIE
Principalele cauze care au condus la integrarea copiilor în sistemul SOS au fost abuzul 
asupra lor, neglijarea, exploatarea. Am continuat parteneriatele cu DGASPC Vâlcea, 
DGASPC Cluj şi DGASPC Sibiu, localităţi din care provin cei mai mulţi copii admişi.

Toţi copiii nou admişi au fost înscrişi la medicul 
de familie şi la şcolile din Cisnădie respectiv la 
SOS Grădiniţa Cisnădie, în funcţie de vârsta lor. 
În anul şcolar 2012-2013 au fost înscrişi 57 de 
copii în şcolile din Cisnădie. 

Cea mai mare parte din copiii satului au fost 
incluşi în proiecte de activităţi desfăşurate de 
către educatorii satului. Participarea la aceste 
programe a fost făcută atât din dorinţa copiilor 
şi nevoile lor, cât şi la oferta echipei psiho-
pedagogică; o parte din copii a continuat să 
participe la grupele precedente din ultimii ani; 
la grupul de traforaj-pirogravat au participat 16 
copii împărţiţi în 4 grupe de copii şi îşi continuă 
activitatea din 2011. Începând cu luna octombrie 
2012, grupele îşi desfăşoară activitatea în 
parteneriat puternic cu Clubul Studenţilor din 
Cisnădie şi o parte din produsele copiilor a fost 
vândută pe piaţă, în perioada Sărbătorilor de 
Paşte şi de Crăciun.

Copiii au participat la toate activităţile şi 
serbările pe care le-am organizat: Ziua Mamei, 
Ziua Copilului, „la revedere, vară!”  - la sfârşitul 
vacanţei de vară, Sărbătorile de Iarnă şi 
bazarurile organizate în Piaţa Mare a Sibiului, 
la Forumul German, în incinta supermarket-ului 
Carrefour Sibiu şi in piaţa realizată cu ajutorul 
companiei Dr.Oetker.

În cursul anului 2012, copiii din Satul SOS 
Cisnădie au obţinut rezultate bune şi foarte 
bune la şcoală. În anul şcolar 2011-2012, 49 de 
copii au fost înscrişi şi procentul de absolvire a 
fost de 98.18%, iar în luna august procentul a 
fost de 100%. 

Totodată, copiii au participat la diferite concursuri 
organizate de şcolile unde aceştia învaţă. Ei 
au câştigat şapte premii şi menţiuni. Opt copii 
au participat la concursul „Smart Sanitary”, 
concursul de matematică „Cangurul” şi la 
campionatul de fotbal organizat în parteneriat de 
Şcoala nr. 2 din Cisnădie, SOS Comunitatea de 
Tineri 1 şi 2 Sibiu şi SOS Centrul de Consiliere 
şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie.
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COMuNITATEA DE TINERI 1 ŞI 2

SOS Comunitatea de Tineri 1 se mândreşte cu 2 masteranzi la: Tehnologia Informaţiilor şi la Informatică; iar SOS 
Comunitatea de Tineri 2 se mândreşte cu 3 studenţi la Istorie, la TCM şi la Teatru.

În anul 2012, două tinere din Comunitatea de Tineri 1 Sibiu au ieşit din faza post-asistare şi alţi doi tineri au intrat în 
faza de post-asistare. Aceştia au aplicat la granturile Fundaţiilor Velux; un tânăr din Comunitatea de Tineri 2 Sibiu şi-a 
pregătit şi el aplicaţia pentru granturile Fundaţiilor Velux, care va fi depusă în anul 2013.

un obiectiv comun pentru cele două comunităţi a fost acela ca toţi tinerii cu vârsta de 18 ani sau mai mari să 
lucreze cel puţin o lună în timpul vacanţei de vară, obiectiv care a fost realizat. 

Tinerii din ambele Comunităţi de Tineri au fost implicaţi în multe acţiuni ca voluntari sau în acţiuni de caritate - “Ziua 
Familiei”, “Dăruind devii mai bun”, “Bucuria de a dărui”. 

Activităţile comune au avut un rol important în dezvoltarea abilităţilor de socializare şi a oferit ambelor Comunităţi 
de Tineri şanse mai mari de reuşită în demersurile lor. În lunile iunie şi septembrie, tinerii au participat la activităţi 
organizate la Păltiniş, Târgu Mureş şi Ţara Haţegului. Anul acesta, un tânăr a participat la un eveniment al 
companiei Chevrolet organizat în Croaţia, selecţia făcându-se pe criterii merituorii, iar un altul a participat la un 
proiect organizat în Chişinău de Fundaţia Culori. 

Printre activităţile şi proiectele implementate cu succes în cele două Comunităţi s-au numărat: proiectul 
“Tineret în Acţiune”, unde coordonatorii au participat la un program de schimb de experienţă şi campania 
“Povestea lui Dinţişor“ derulată de tinerii din Comunitatea de Tineri 1 în parteneriat cu cabinetul stomatologic 
al Dr. liviu Ioan Radu. Acest cabinet stomatologic oferă consultaţii şi tratamente gratuite tinerilor noștri. 
Campania s-a desfăşurat cu scopul educării copiilor preşcolari şi şcolari pentru a adopta comportamente 
alimentare sănătoase, învăţarea regulilor de igienă dentară în special şi a igienei în general.

la 31 decembrie 2012, 24 de tineri au fost prezenţi în ambele Comunităţi de Tineri 
din Sibiu (12 băieţi şi 12 fete). Au fost admişi patru tineri din SOS Satul Copiilor 
Cisnădie şi o altă fată din comunitatea locală. 
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SOS GRăDINIŢA CISNăDIE

PROIECTul EDuCAŢIONAl CISNăDIE 

În anul şcolar 2011 - 2012 au fost 59 de copii înscrişi la SOS Grădiniţa Cisnădie (18 
copii la grupa mică, 17 copii la grupa mijlocie şi 24 de copii la grupa mare), dintre 
care 13 copii au venit din SOS Satul Copiilor Cisnădie şi 16 copii din familiile asistate 
de către SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie.

Planificarea activităților pentru proiectul educaţional „Împreună pentru viitor” a fost 
realizată de echipa de proiect, luând în considerare nevoile copiilor, profesorilor și 
părinților, cu scopul de a asigura calitatea educației centrate pe nevoile de dezvoltare 
ale copiilor.

Copiii benficiari ai Centrului de Consiliere sunt înscrişi la program prelungit pentru a oferi părinţilor posibilitatea 
de a-şi găsi un loc de muncă. 
Cele mai importante activităţi desfăşurate în acest an au fost:

•  Carnaval la Grădiniţă – unde toţi copiii s-au bucurat de facepainting şi costumaţii adecvate;

•  Serbarea Mamei – cu ocazia căreia copiii au pregătit un spectacol, iar fiecare mamă a primit câte o felicitare şi 
o Diplomă de „Cea mai bună mamă”, ambele realizate de mânuţele copiilor;

•  Şcoala Altfel – fiind în apropierea Paştelui, copiii au participat la acţiuni caritabile (Învaţă să dăruieşti), vizite la 
Muzeul de Istorie Naturală şi în Parcul Măgura din Cisnădie, au realizat decoraţiuni de Paşte şi s-au implicat în 
campania Povestea lui Dinţişor (program de igienă orală);

•  1 Iunie – eveniment organizat în parteneriat cu Grădiniţa nr. 4 din Cisnădie în care copiii au participat la cele mai 
distractive jocuri pregătite special pentru ei;

•  Serbarea Toamnei şi Serbarea de Crăciun - au fost evenimentele care au încheiat acest an. În cadrul acestor 
serbări copiii au pregătit poezii şi diferite obiecte specifice fiecărei perioade. Cu ocazia Serbării de Crăciun, 
copiii au primit cadouri de la Moş Crăciun. Ambele serbări au fost organizate cu sprijinul Chevrolet.

•   „Grădiniţa de vară” - un alt eveniment foarte important, organizat în prima parte a vacanţei de vară, unde copiii 
au venit cu mare plăcere, având în vedere activităţile organizate special pentru ei. Proiectul a fost organizat şi 
implementat cu ajutorul companiei Romtelecom, care a sprijinit şi s-a implicat activ în acţiuni desfăşurate în aer 
liber, încurajând astfel petrecerea timpului liber departe de calculator şi televizor.

Activitatea de monitorizare în cadrul proiectului a fost realizată pe parcursul anului de către persoana responsabilă 
de proiect în școală (director) și de către coordonatorul de proiect, prin discuții cu elevii, profesorii și părinții și prin 
participarea la o parte dintre activitățile desfășurate. Acesta a monitorizat prezența copiilor la școală, participarea 
la activități extracurriculare și la activitățile școlare de sprijin, precum şi rezultatele școlare ale copiilor, progresele 
înregistrate în dezvoltarea comportamentului social, menţinerea relaţiei părinte - școală și, nu în ultimul rând, 
calitatea procesului de educație care are loc în școală.

În urma proiectului s-a observat o îmbunătățire a  participării școlare a copiilor precum şi a comportamentului în 
incinta instituţiilor frecventate dar şi creșterea calităţii actului educațional ce are loc în școală. De asemenea, în 
ceea ce priveşte preșcolarii care merg la grădiniță, s-a observat că au învățat foarte repede să socializeze și să 
colaboreze cu alți copii și au deprins aptitudini și abilități de grup specifice vârstei lor, necesare înscrierii la școală.

Astfel, s-a observat că acești copii, care au frecventat grădiniţa, s-au adaptat mult mai uşor cerinţelor de la şcoală, 
în comparație cu generațiile anterioare de copii care nu au frecventat grădinița (în cazul nostru copiii beneficiari 
de la Seviş).

În proiect au fost implicaţi pe parcursul anului un număr total de 54 de profesori şi 720 de copii, dintre aceştia 40 
de copii fiind beneficiari ai Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie.
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Scopul principal al proiectului SOS Tabăra de Vară Cisnădie este de a oferi o alternativă de petrecere a timpului liber 
specific vacanţei de vară, pentru copiii şcolari din medii sociale defavorizate din întreaga ţară.
Pe parcursul vacanţei de vară din 2012, obiectivele urmărite pentru fiecare serie de tabără au fost:
•   oferirea de condiţii optime de cazare şi masă pentru toţi copiii beneficiari ai serviciilor  SOS Tabăra de Vară Cisnădie, 

pe toată perioada şederii lor în tabără;
•   implicarea copiilor în activităţi educative şi recreative.

Pentru realizarea acestor obiective s-au desfăşurat următoarele activităţi:
•   activităţi educative (diverse jocuri de grup, activităţi pentru dezvoltarea de deprinderi de viaţă independentă);
•   activităţi recreative (jocuri, concursuri, întreceri sportive); 
•   activităţi distractive (carnaval, seară de dans, concurs “Miss şi Mister”).    

Activităţile educaţionale desfăşurate în acest an au fost susţinute din punct de vedere financiar de CAF America, în 
urma câştigării unui grant de 2.000 uSD.

In anul 2012  au fost organizate 8 serii de tabără - 1 serie a fost organizată în timpul 
vacanţei de primăvară, iar celelalte 7 serii în timpul vacanţei de vară. 230 de copii au 
beneficiat de o săptămână de educaţie non-formală în SOS Tabăra de Vară Cisnădie. 
Aceşti copii provin din familiile beneficiare ale Centrelor de Consiliere şi Sprijin pentru 
Copii şi Părinţi pe care organizaţia le implementează la nivel naţional, dintre cazurile 
semnalate de DGASPC-uri sau din familii cu probleme speciale.

SOS TABăRA DE VARă CISNăDIE
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În prezent, SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru 
Copii şi Părinţi Cisnădie este singurul centru de acest gen 
acreditat şi licenţiat din judeţul Sibiu, oferind consiliere 
psihologică individuală şi socială, suport material şi 
activităţi de grup pentru copii şi părinţi.

Grupul ţintă al proiectului nostru sunt copiii din familii aflate 
în dificultate din Cisnădie, Ferma Seviş, Sibiu şi Roşia. 
Pentru aceste familii, găsirea unui loc de muncă stabil care 
să asigure un venit decent este un lucru greu de realizat şi 
necesită mult timp. Familiile au nevoie de sprijin din toate 
punctele de vedere, chiar şi de suport pentru a asigura un 
minim de condiţii normale de viaţă lor şi copiilor lor. Din 
cauza lipsei de informaţii şi a unei educaţii precare, părinţii 
nu dau importanţă calităţii relaţiilor de familie, efectelor 
devastatoare ale separării copilului de familia sa, nevoilor 
emoţionale ale copilului, încrederii de sine a copilului, 
importanţei unei vieţi sociale sau modului în care ar trebui 
copilul pregătit pentru o viaţă independentă.

Pe baza acestor nevoi, SOS Centrul de Consiliere şi 
Sprijin pentru Copii şi Părinţi a avut şi are un rol important 
în ajutarea şi susţinerea unui număr semnificativ de 
familii care trec prin diverse situaţii de criză. În acest mod, 
separarea copilului de familia sa este evitată şi, în acelaşi 
timp, se încearcă dezvoltarea responsabilităţii părinţilor 
faţă de copiii lor şi creşterea solidarităţii între familiile 
sprijinite de proiect şi familiile din restul comunităţii. 
Proiectul nostru este un model de bună practică, fapt care 
ne determină să împărtăşim experienţa noastră şi cu alte 
instituţii. 

la sfârşitul lunii decembrie 2012, am avut în evidenţă un 
număr de 269 de copii, 145 de adulţi şi 89 de familii. 

Pe parcursul anului 2012 un număr de 427 de copii din 
148 de familii (238 adulţi) au fost asistaţi; 56 de familii 
cu 145 de copii au ieşit din proiect ca autonomi; un 
total de 4 familii cu 19 copii au ieşit din proiect din alte 
motive, cum ar fi: mutarea într-un alt oraş, familiile şi-au 
îndeplinit parţial obiectivele, copiii au fost separaţi de 
familiile lor.

În scopul de a dezvolta capacitatea familiei, în anul 2012, 
am sprijinit părinţii pentru a învăţa cum să-şi crească şi 
să-şi educe copiii, cum să obţină diferite drepturi sociale, 
cum să-şi găsească un loc de muncă, cum să aibă 
acces la resursele comunităţii, cum să facă primii paşi în 
depăşirea situaţiei lor de criză, cu alte cuvinte, încercăm 
să-i învăţăm cum „să se ajute”. 

62 de familii şi-au păstrat drepturile sociale, conform 
legislaţiei; 67 de părinţi şi-au păstrat locul actual de 
muncă, 3 părinţi şi-au schimbat locul de muncă pentru 
unul mai bine plătit şi 20 de părinţi au fost angajaţi cu 
contract de muncă; 8 părinţi au primit sprijin şi îndrumare 
din partea medicului de familie şi / sau specialist; 62 de 
familii şi-au îmbunătăţit condiţiile de viaţă (prin reparaţii, 
renovări, cumpărarea de produse de uz casnic etc.), 10 
familii au găsit apartamente cu chirie şi 1 familie a primit  
locuinţă socială.

În timpul anului 2012, SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin 
pentru Copii şi Părinţi a desfăşurat activităţi sub formă 
de cluburi şi jocuri educative: clubul de pictură, clubul 
de artizanat, jocuri educative şi de stimulare cognitivă, 
sporturi, abilităţi pentru o viaţă independentă pentru tineri, 
excursii, drumeţii. În cadrul întâlnirilor de grup, adolescenţii 
au reuşit să scrie o parodie inspirată de „Romeo şi Julieta” 
pe care au pus-o în scenă. De asemenea, au mai jucat o 
altă piesă de teatru, numită „Vinovat sau nevinovat?”.

SOS CENTRul DE CONSIlIERE ŞI SPRIJIN 
PENTRu COPII ŞI PăRINŢI CISNăDIE

Rezultatele studiului de fezabilitate realizat în anul 2011 în Sibiu au arătat că sunt foarte 
multe localităţi care au nevoie de serviciile specializate ale Centrului de Consiliere şi 
Sprijin pentru Copii şi Părinţi. Aceste servicii sunt adresate strict familiilor aflate în situaţii 
de risc, care ar putea să-şi abandoneze copiii din aceste motive.
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SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA
BACău

Parteneri:
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Câţiva indicatori relevanţi pentru anul 2012:
•   la sfârşitul anului 2012, 32 de beneficiari erau asistaţi în SOS Satul Copiilor Hemeiuş 

•   14 copii au fost nou admişi

•   1 copil a fost reintegrat in familie

•   3 tineri au fost transferaţi in Comunitatea de tineri Bacău

•   32 de copii  au desfăşurat activităţi extraşcolare 

•   8 copii  au fost premianţi

•   Raportul copil/angajat la sfârşitul anului a fost de 1,54/1

Anul acesta, cu sprijinul Fundaţiei Speranţa Rotterdam, am echipat şi dotat cluburile de tâmplărie şi croitorie, iar 
copiii au fost foarte încântaţi de noile activităţi propuse. Ei au învăţat să coasă şi să tricoteze, să facă diverse tipuri 
de colaje cu teme specifice dar şi să picteze şi să realizeze diferite obiecte artizanale.

În perioada Sărbătorilor de Paşte, copiii s-au bucurat să-şi ajute mamele sociale la pregătirea mâncărurilor 
tradiţionale, urmare a lecţiilor de gătit pe care le-au urmat în cadrul Clubului de gastronomie. 

De asemenea, am reuşit să construim un pavilion din lemn care a devenit foarte repede punct de atracţie pentru 
majoritatea copiilor din Sat. Cu toate acestea, nu au fost uitate nici meciurile de fotbal şi nici concursurile de 
atletism, tenis sau volei.

Nu au lipsit nici acţiunile de voluntariat. Atât persoanele fizice cât şi companiile (DHl, Romanian Scouts 
Association, Banca Comercială Română) s-au implicat în activităţi specifice Satului şi i-au ajutat pe copii să îşi 
dezvolte abilităţile pentru o viaţă independentă.

În luna august, copiii au fost încântaţi să participe la activităţile organizate de 9 voluntari din Organizaţia Cercetaşii 
României. Timp de o săptămână, aceştia au pregătit o serie de programe şi jocuri pentru copii, învăţându-i multe 
lucruri interesante.

Nu în ultimul rând, în perioada sărbătorilor de iarnă, copiii noştri au înregistrat un CD cu colinde şi au participat cu 
momente artistice la festivităţi şi serbări de Crăciun, primind la final cadouri din partea organizatorilor.

SOS SATul COPIIlOR HEMEIuŞ
una dintre realizările majore ale acestui an a fost faptul că s-au încheiat acorduri de 
parteneriat cu DGASPC Vaslui şi DGASPC Neamţ, în urma cărora SOS Satul Copiilor 
Hemeiuş va primi co-finanţare pentru serviciile oferite copiilor admişi din respectivele judeţe. 
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SOS COMuNITATEA DE TINERI BACău
la sfârşitul anului 2012 în Comunitatea de Tineri Bacău, au fost în total 8 beneficiari dintre care: 
6 adolescenţi (2 fete şi 4 băieţi), 2 studenţi la Inginerie Chimica si Alimentara si la Filologie şi 3 
beneficiari ai Programului de Asistare pentru viaţa semi-independentă (2 băieţi şi 1 fată). 
unul dintre tineri a aplicat la grantul Fundaţiilor Velux şi urmează cursuri de desen pentru a-şi dezvolta abilităţile 
artistice, realizându-se astfel pe plan financiar.

un tânăr beneficiază de bursă şcolară Blue Heron şi îşi doreşte să se înscrie la o scoală postliceală sanitară, 
începând de anul viitor.

În luna septembrie, am primit 3 tineri în Comunitatea de Tineri - 1 fată şi 2 băieţi. 

În luna decembrie, s-au finalizat lucrările de reparaţii ale clădirii care găzduieşte Comunitatea de Tineri astfel 
că, în Ajunul Anului Nou, tinerii s-au întâlnit şi au pregătit o masă specială prin care să sărbătorească cele două 
evenimente.

Cu ajutorul financiar primit din partea Fundaţiei Speranţa Rotterdam, am înfiinţat un club artistic de obiecte 
decorative utilizând tehnica şerveţelului, origami, quilling şi am pictat diferite tablouri cu care am participat la o 
expoziţie de Crăciun.
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În cursul anului, un total de 457 de copii şi 243 de adulţi 
reprezentând 143 de familii din localităţile implicate în 
proiect au beneficiat de serviciile noastre. 

În dorinţa de a stabili relaţii active cu partenerii noştri, 
am organizat două evenimente în cadrul campaniei 
„Festivalul drepturilor copilului”, organizat şi finanţat de 
Federaţia ONG-urilor pentru Copil. Primul eveniment a 
fost dedicat Zilei Internaţionale a Familiei, iar al doilea 
„Toleranţă zero la exploatarea copiilor prin muncă”, a 
fost organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului. 

SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi 
Părinţi Bacău a organizat, în SOS Tabăra de Vară 
Cisnădie, două tabere tematice, care au fost dedicate 
şcolarilor şi adolescenţilor din cadrul proiectului. Tabăra 
pentru şcolari a fost numită „Minte sănătoasă în corp 
sănătos”, iar tabăra dedicată adolescenţilor a fost 
numită „Adolescentul între vis şi realitate”. Copiii au fost 
însoţiţi de doi asistenţi sociali şi un voluntar care s-au 
ocupat de întregul program dedicat beneficiarilor.

Serviciile care au fost oferite familiilor şi copiilor au 
constat în sprijin pentru o dietă echilibrată, sprijin în 
educaţie şi sănătate cu scopul de a-şi îmbunătăţi 
condiţiile de viaţă, dar şi în acţiuni de advocacy pentru 
a le asigura drepturile. Astfel, furnizarea de alimente 
şi sprijin în nutriţie, cu scopul de a asigura o dietă 
echilibrată pentru copii, a fost posibilă pentru 141 de 
familii beneficiare care au primit tichete sociale în 
perioada ianuarie - aprilie, în funcţie de gradul de risc 
pentru fiecare familie, dar şi pentru acele familii în care 
copiii prezentau un risc crescut de malnutriţie din cauza 
situaţiei de criză. În acelaşi timp s-au făcut demersuri 
pentru a stabili identitatea a 10 copii, 7 copii din Gârleni 
şi 1 copil din Săuceşti, cu vârste cuprinse între 4 şi 
17 ani, prin contactarea instituţiilor responsabile cu 
înregistrarea informaţiilor, având în vedere că mamele 
lor nu aveau acte de identitate.

la începutul anului şcolar au fost oferite pachete cu 
produse de igienă, în funcţie de nevoile individuale ale 

şcolarilor, identificate şi transmise de către profesorii 
acestora echipei Centrului, pentru a răspunde unor 
cerinţe primare de educaţie sanitară. Astfel, un total de 
150 de copii, şcolari şi preşcolari, au primit rechizite, 
uniforme şcolare şi echipament sportiv.

Beneficiarii Centrului au participat, la programul „Paşi 
spre autonomie” al Fundaţiilor Velux, unde 20 de 
familii au primit sfaturi şi informaţii privind metodele de 
creştere a veniturilor familiale din agricultură (producţia 
de legume), croitorie şi tâmplărie.

În cursul anului 2012,  26 de familii, 87 de copii şi 50 de 
adulţi au devenit autonomi. Au depăşit criza socială, prin 
reangajare (10 adulţi), obţinerea pensiei de invaliditate 
(2 adulţi) sau pensia pentru limită de vârstă (2 adulţi). 
Câţiva dintre ei au desfăşurat activităţi generatoare de 
venit prin programul „Paşi spre autonomie”. De exemplu, 
o mamă singură a înfiinţat un mic atelier de croitorie 
şi tricotaj, iar 6 familii s-au angajat în dezvoltarea şi 
comercializarea de produse. 8 familii cu 30 de copii 
şi 17 adulţi au fost scoşi din registrele Centrului de 
Consiliere, fără să-şi îndeplinească obiectivele, prin 
schimbarea domiciliului (3 familii) şi ca urmare a lipsei 
de cooperare (5 familii).

SOS CENTRul DE CONSIlIERE ŞI SPRIJIN 
PENTRu COPII ŞI PăRINŢI BACău

În anul 2012, SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bacău a oferit 
servicii beneficiarilor din cele 5 zone rurale din Bacău, Racova, Gârleni, Hemeiuş, letea 
Veche şi Săuceşti, localităţi în care activăm din anul 2009.
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Venitul brut local a fost de 2.290.652 lei din care 162.385 lei reprezintă bugetul donaţiilor în produse. 
Principalii finanţatori şi parteneri ai proiectelor noastre au fost companiile: Menzies Aviation, Beiersdorf Romania, Dr. Oetker, Cristalex, IKEA, Mega Image, 
B&B Collection, MT&T Property&Facility Management, Chevrolet, firma de avocatură Voicu&Filipescu, Auchan, KlG Europe, Romtelecom, Credit Europe 
Bank, Western union, Hasbro, GFK, Garanti Bank, JW Marriott, Edenred, loius Vuitton, l’Oreal, Daikin, B2B Advertising, Adorama RoWeNi International, 
D&B,  Coface, Happy Tour, Anchor Grup, ASGO TElECOM, BASF, Philips, Samsung, precum şi fundaţii corporatiste sau finanţatoare Fundaţia Vodafone, 
united Way, Ambasada Austriei, Fundaţia Speranţa Rotterdam.

în luna noiembrie am organizat a 2 - a ediţie a Balului Caritabil – eveniment organizat sub patronajul E.S. domnul Michael Schwarzinger, Ambasadorul 
Austriei în România. Soţia ambasadorului, doamna Rosemaria Schwarzinger, şi cunoscutul avocat Gabriel Biriş au acceptat în cadrul evenimentului invitaţia 
de a deveni ambasadori SOS Satele Copiilor România. Invitaţii la bal au avut ocazia de a susţine misiunea SOS Satele Copiilor si prin intermediul a doua 
licitaţii. Prima licitaţie a avut drept miza un set cu cele mai importante lucrări, cu autograf, ale reputatului istoric Neagu Djuvara, oferite de catre Asociaţia 
Editorilor din România. Al doilea obiect al licitaţiei a fost un tricou al echipei de fotbal Manchester united, semnat de echipa şi oferit de Chevrolet România. 
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul doamnei Irina Bârla Managing Partner Multimedia Consulting.

În luna februarie, restaurantul Champions din cadrul JW Marriott Bucharest Grand Hotel a derulat campania „You eat, we give!” donând către SOS Satele 
Copiilor România câte un euro pentru fiecare client al său. 

“Când avem grijă unii de alţii, suntem toţi o familie!” - acesta este mesajul sub care, în perioada 20 noiembrie – 31 decembrie, NIVEA a derulat o 
campanie la punctul de vânzare prin care, pentru orice cutie de NIVEA Creme cumpărată, compania a donat 1 leu pentru programele de prevenire a 
abandonului familial derulate de  SOS Satele Copiilor România.

Campania de Crăciun a beneficiat anul acesta şi de susţinerea companiei Tarom. Pe toate zborurile interne şi externe operate de Tarom în luna decembrie,  
pasagerii au primit felicitări realizate de copiii din SOS.

Fundaţia Vodafone este în continuare finanţator şi partener al proiectului SOS Maşina cu Jucării, iar United Way al SOS Centrul de Consiliere şi 
Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti. 

Pe parcursul a 3 ani, CAF America va oferi anual câte un grant pentru educaţia copiilor şi tinerilor din organizaţia noastra.

Dr. Oetker a oferit şi în 2012 “Sărbători fericite în familie!” tuturor beneficiarilor noştri. Pe lângă susţinerea financiară, copiii şi tinerii noştri s-au bucurat de 
donaţiile în produse primite din partea Dr. Oetker atât de Paşte cât şi de Crăciun.

Chevrolet România a continuat parteneriatul cu SOS Satele Copiilor România, donând organizaţiei 10.000 de euro.

Fundaţia Auchan pentru Tineri a ales să susţină, în prima sa operaţiune internațională de acest gen, asociaţiile SOS Satele Copiilor din mai multe ţări ale 
lumii printre care şi România. Fundaţia Auchan a acordat organizației o sponsorizare în valoare de 6.000 de euro pentru a contribui la finanţarea serviciilor 
educaționale.

Prin proiectul ”Educație și grijă, o șansă pentru o viață mai bună”, SOS Satele Copiilor  România cu sprijinul companiei suedeze IKEA şi-a propus să ofere 
îngrijire socială și suport educativ pentru 350 de copii defavorizați. Proiectul va beneficia din partea IKEA de un buget de 30.000 de euro.

”Fără școală, fără prieteni, fără viitor!” - acesta este sloganul campaniei desfășurată  de SOS Satele Copiilor România în luna septembrie cu ocazia 
începutului de an şcolar. Campania s-a bucurat de susţinerea financiară primită din partea mai multor companii şi a numeroase persoane fizice cât şi de 
implicarea Jerry’s Pizza şi Auchan prin clienţii acestora.

Iată şi câteva dintre evenimentele organizate anul acesta:
•  Let’s Talk CSR: evenimentul organizat în luna aprilie de către SOS Satele Copiilor România în parteneriat cu revista Cariere. Conferinţa s-a adresat 

specialiştilor de comunicare din companii, specialiştilor CSR şi managerilor de resurse umane. Dintre prezentări menţionăm: „Dr. Oetker-SOS Satele 
Copiilor România – un Parteneriat de Suflet” prezentat de doamna Ştefania Sofronie – Manketing Manager, Dr. Oetker, „CSR la Vodafone” prezentat de 
doamna Angela Galeţa – Project Manager CSR-Senior, Vodafone România.

•  Ziua Familiei din 15 mai, am serbat-o anul acesta în Piața Mare din Sibiu împreună cu Nivea, SOS Maşina cu Jucării, cu copii şi părinţi din Sibiu, cu 
familii susţinute de SOS Satele Copiilor România prin Programul Sibiu,şi cu mulţi prieteni. Am pictat, ne-am jucat, am făcut multe poze și ne-am bucurat 
de această sărbătoare. 

•  Finance for non-finance: conferinţa a avut loc la JW Marriott Bucureşti în luna noiembrie în parteneriat cu revista Cariere. Pe agenda conferinţei au fost 
următoarele teme: “Tratamentul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare” prezentată de domnul Gabriel Biriş, „Implementarea responsabilităţii sociale la IMM-
uri” prezentată de doamna Alina Petric (uNDP).

Ca în fiecare an, şi în 2012 ne-am bucurat de ajutorul şi implicarea voluntarilor care au participat la diferite activităţi în toate 
programele organizaţiei. Iată şi câteva exemple:
•  la începutul vacanței de vară, voluntarii de la Western union, au refăcut suprafaţa terenului de joacă din SOS Satul Copiilor Bucureşti, acesta devenind 

mai sigur şi mai prietenos. 

•  Prin intermediul inițiativei Citizen Day, l’Oreal și-a propus să-i implice pe angajați în activități de ajutorare a celor mai puțini norocoși. 76 de voluntari de 
la l’Oreal România au dedicat o zi desfășurării de activități de întreținere şi reparaţii a SOS Satul Copiilor București, unde au vopsit balustradele caselor 
familiale, au plivit și au vopsit spațiile de joacă, au reparat terenul de baschet și au construit colectoare solare destinate încălzirii apei menajere pentru 
casele din Sat. Pe lânga aceste activităţi, în luna decembrie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, l’Oreal România a făcut o donaţie în produse tuturor tinerilor 
din organizaţie. 

•  În luna iunie, 60 de voluntari de la Baumax au alocat o zi desfășurării unor activități în SOS Satul Copiilor București. Voluntarii de la Baumax  au zugrăvit 
camerele micuților din 4 case familiale, au renovat și înfrumusețat spațiile de joacă, au plantat flori, schimbând aspectul Satului.

•  Voluntarii de la JW Marriott Bucharest Grand Hotel împreună cu tinerii din Comunitatea de Tineri 1 Bucureşti au zugrăvit, au reparat, au făcut curat şi au 
efectuat o verificare a sistemului electric.  Comunitatea de Tineri 1 din București are o nouă înfățișare! 

•  la sfârșitul lunii septembrie, angajații DHl România s-au implicat în activități de voluntariat în cele 3 Sate SOS.

le mulţumim tuturor voluntarilor pentru implicare şi sprijin oferit copiilor şi tinerilor beneficiari ai programelor noastre. Nu în ultimul rând, le mulţumim 
voluntarilor persoane fizice, care pe termen lung, se implică în dezvoltarea abilităţilor copiilor noştri, oferindu-le sprijin la diferite materii, la limbi străine, la 
activităţi artistice şi la sport.

CAMPANII DE STRâNGERE DE FONDuRI 
ŞI COMuNICARE
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dl&Partner
În opinia noastră situaţiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative poziţia financiară a asociaţiei SOS SATELE 
COPIILOR ROMÂNIA la 31.12.2012 şi performanţa sa financiară, fluxurile sale de trezorerie pentru anul care s-a încheiat la acea dată, în 
conformitate cu OMFP 1969/2007 şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare.

VENITURI SOS SATELE COPIILOR ROMâNIA
Venituri SOS KDI cheltuieli programe  11,972,638  76.3%
Venituri de la Fundatii (Velux, SOS Austria)  352,604  2.2%
Venituri din campanii PR&FR  2,301,550  14.7%
Venituri Gradinita Cisnadie  103,257  0.7%
Venituri de la Guvern (subventii, alocatii de stat, granturi)  917,689  5.8%
Alte venituri (dobanzi bancare, vanzari active, diferente favorabile de curs)  46,773  0.3%
  15,694,510  

* Valorile sunt exprimate în lEI.

VENITURI LOCALE
Venituri din campanii PR&FR  2,301,550  68.3%
Venituri Gradinita Bucuresti  103,257  3.1%
Venituri de la Guvern (subventii, alocatii de stat)  917,689  27.2%
Alte venituri (dobanzi bancare, vanzari active, diferente favorabile de curs)  46,773  1.4%
  3,369,269  

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile  659,244  4.5%
Cheltuieli cu bugetul familial  1,426,050  9.6%
Cheltuieli curente  2,320,928  15.7%
Cheltuieli cu obiecte de inventar  7,818  0.1%
Cheltuieli medicale  267,996  1.8%
Cheltuieli de transport  413,907  2.8%
Cheltuieli cu formarea personalului  105,624  0.7%
Cheltuieli administrative  460,706  3.1%
Cheltuieli pt campaniile de PR & FR si publicitate  917,955  6.2%
Cheltuieli de personal  7,131,109  48.2%
Cheltuieli cu amortizarile  675,611  4.6%
Alte cheltuieli (cu vanzare de mijloace fixe, curs valutar etc)  403,338  2.7%
  14,790,285  
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Pentru implementarea proiectului „Paşi spre autonomie” al Fundaţiilor Velux, anul 
2012 a început cu lansarea celui de-al patrulea apel pentru aplicaţii, în urma căruia 40 
de cereri de aplicaţii au fost primite de la beneficiarii organizaţiei noastre - familii şi tineri 
din Comunităţile de Tineri şi 3 aplicaţii de la partenerii ONG-uri (Centrul Român pentru 
Copiii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual – FOCuS, Fundaţia Internaţională pentru Copil şi 
Familie, Confederaţia Română Caritas).

PROgRAMuL DE MICROgRANTuRI AL 
FuNDAŢIIlOR VElux

Evaluarea aplicaţiilor a condus la aprobarea unui 
număr de 39 de aplicaţii, incluzând cele 3 ONG-uri 
şi semnarea a 36 de contracte. 16 dintre acestea 
au fost finalizate la sfârşitul anului 2012 şi alte 20 
vor fi finalizate la începutul anului 2013.

În luna iulie 2012, a fost lansat al cincilea apel 
pentru propuneri adresate doar ONG-urilor. În 
urma invitaţiei, două propuneri au fost primite de la 
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru 
Protecţia Copilului şi Fundaţia Motivation. Ambele 
proiecte au fost aprobate, urmând ca acordurile 
de parteneriat să fie semnate la începutul lunii 
ianuarie 2013. În luna noiembrie 2012 al şaselea 
şi ultimul apel pentru propuneri al acestui proiect 
a fost lansat. Spre deosebire de celelalte apeluri, 
noutatea a constat în faptul că au fost invitate 
să participe şi Direcţiile Generale de Asistenţa 
Socială şi Protecţia Copilului.

la sfârşitul anului 2012 statistica proiectelor 
depuse a fost următoarea: 100 de aplicaţii primite 
de la familii şi tineri (41 de aplicaţii au fost primite 

de la Bucureşti, 51 de aplicaţii de la Bacău şi 8 
aplicaţii de la Sibiu) şi 9 aplicaţii de la ONG-uri 
partenere şi instituţii publice, 97 de aplicaţii au 
fost aprobate şi 92 de contracte au fost semnate 
(3 beneficiari au renunţat la aplicaţie înainte de 
semnarea contractului iar 2 contracte nu au fost 
încă semnate), totalul de beneficiari direcţi şi 
indirecţi ai proiectului fiind aproximativ 15 000; 
53 de contracte cu familii / tineri beneficiari şi 6 
contracte cu ONG-uri au fost finalizate cu succes.

În luna septembrie, întâlnirea anuală din cadrul 
Parteneriatului a avut loc la Bucureşti, cu participarea 
organizaţiilor SOS Danemarca, SOS Bulgaria şi SOS 
România. la întâlnire a participat un evaluator extern 
contractat de Fundaţiile VElux. În urma recomandărilor 
făcute de evaluator, am iniţiat un proces de identificare 
de consultanţi pentru a oferi formare pentru beneficiari 
în domeniul antreprenoriatului şi al creşterii de animale 
şi legume. Astfel, au fost contactate Camera Agricolă 
Judeţeană Bacău şi câteva organizaţii, inclusiv 
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (Institutul 
Economiei Sociale).
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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 
Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, 
Bucureşti, 014459 
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.


