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În momentul de faţă sistemul român de asistenţă
socială este supus unor ameninţări şi presiuni mari.
Cei 5 ani de austeritate distructivă şi inconsecvenţa
pieţei muncii au dus la sisteme slabe de asistenţă
socială, sănătate şi educaţie. Măsurile de austeritate
introduse de guvernul român au fost printre cele
mai drastice din Europa: salariile bugetarilor au
fost scăzute cu 25%, pensiile cu 15% în 20082009; posturile din sistemul public au fost îngheţate
începând cu anul 2008 (o singură persoana poate fi
angajată când alte 7 persoane îşi eliberează postul în
sistemul public); în 2010 guvernul a crescut TVA-ul de
la 19% la 24%; în 2011 67 de spitale au fost închise;
în 2010, anul de maximă austeritate, România a fost
pe locul 1 în Europa la restructurarea locurilor de
muncă prin blocarea a 78,700 locuri de muncă, 21%
din totalul locurilor încheiate în ţările din UE (potrivit
Eurofund).

• Numărul copiilor în centre de plasament a înregistrat

Consecinţele negative ale crizei financiare, dar şi ale
schimbărilor şi conflictelor politice din ţară noastră
sunt menţionate în proiectul de Strategie Naţională
privind Protecţia Copilului (2014 – 2020) ce ridică un
semnal de alarmă, dar reprezintă şi o bază pentru
acţiuni strategice atât la nivel local, cât şi la nivelul
organizaţiilor care oferă servicii asemenea celor
oferite de SOS Satele Copiilor România:

• La nivel naţional, aproximativ 6000 de copii nu au acte

o ușoară creștere în 2011, tendinţă menţinută şi
în următorii doi ani, în timp ce numărul copiilor din
sistemul de îngrijire familial e în descreştere.

• În

privința copiilor cu vârsta sub 3 ani, deși se fac
eforturi pentru evitarea instituționalizării acestora, există
încă 723 copii în centre de plasament comparativ cu 907
copii în 2004 și 605 în 2007;

• Numărul

copiilor abandonaţi în unități sanitare a
crescut cu 12% din 2010 până în 2012 (din totalul
celor 1474 de copii, 918 fiind nou născuţi);

• 15%

din copiii de etnie rromă cu vârste şcolare nu
merg la şcoală;

• Oportunităţile

copiilor cu dizabilităţi de a accesa
şcoala sunt de două ori mai puţine comparativ cu cei
fără dizabilităţi;
de identitate, ceea ce înseamnă că nici nu au acces la
serviciile de bază din comunitatea lor;

• Un tânăr din cinci nu reuşeşte să termine învăţământul
obligatoriu şi nu are o calificare profesională;

• În sistemul de protecţie a copilului sunt cu 27% mai puţini
angajați comparativ cu 2007.

COPIII PENTRU CARE LUCRĂM
Din diverse motive, uneori părinţii nu
pot avea grijă singuri de copiii lor;
câteodată copiii îşi pierd părinţii sau nu
îi cunosc niciodată. Aceştia sunt copiii
pe care noi îi ajutăm.

www.sos-satelecopiilor.ro
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Cine suntem

SOS Satele Copiilor este o organizaţie prezentă în 133 de ţări, care susţine familiile şi ajută
copiii aflaţi în situaţii dificile să crească în sânul unei familii iubitoare. Într-o lume dominată de
sărăcie, violenţă şi nedreptate, cele mai afectate victime sunt de cele mai multe ori copiii.

Întărim capacitatea familiilor: Centrul de Consiliere şi Sprijin
pentru Copii şi Părinţi ajută familiile dezavantajate să aibă
grijă de copiii lor pentru a evita separarea acestora, prin întărirea
capacităţii lor de a-şi proteja şi îngriji copiii.
Planuri individualizate pentru fiecare copil aflat în grija
noastră: Copiii care au pierdut îngrijirea familiilor biologice sunt
preluaţi de SOS Satele Copiilor şi plasaţi în familii SOS. Acestea
asigură îngrijire individualizată copiilor, promovând dezvoltarea,
educaţia şi sănătatea fiecărui copil.
Oferim copiilor şansa de a-şi exersa drepturile: Bazându-se pe
spiritul Convenţiei ONU privind Drepturile Copiilor, SOS Satele
Copiilor sprijină drepturile copiilor şi crede cu tărie în ideea că un
copil se dezvoltă cel mai bine într-un mediu familial.
Structura operaţională:
SOS Satele Copiilor România este membră a Federaţiei SOS
Kinderdorf International şi a fost înregistrată în România în 1990
ca asociaţie la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, Judecătoria
Sectorului 1, Bucureşti. Toate serviciile sunt acreditate şi licenţiate.

De peste 60 de ani în întreaga lume şi de peste 20 de ani în România,
tot ceea ce facem are la bază interesul superior al copiilor, fiecare
având un plan individual de dezvoltare. Ne concentrăm pe îngrijire,
sănătate, educaţie şi dezvoltarea generală a fiecarui copil în parte.
Oferim suport pe termen lung, astfel încât fiecare copil sau tânăr să
poată dezvolta relaţii benefice pentru el şi să facă faţă obstacolelor
vieţii pe viitor. Aceste măsuri întăresc comunităţile şi întreaga
societate. De asemenea reprezentăm copiii şi în faţa statului şi a unor
organizaţii internaţionale pentru a pune capăt încălcării drepturilor
copiilor şi pentru a îmbunătăţii condiţiile de viaţă ale acestora. Pentru
a realiza tot ce ne propunem avem nevoie de suportul partenerilor şi
donatorilor care oferă astfel o familie iubitoare copiilor vulnerabili şi
o a doua şansă la copilăria pe care aceştia o merită.
Structura Federaţiei SOS Kinderdorf International
(SOS Children’s Villages International)
În toate ţările în care SOS Kinderdorf International funcţionează
există o asociaţie naţională autonomă, stabilită în conformitate cu
prevederile legislative din respectiva ţară. Asociaţiile naţionale
sunt membre ale Federaţiei SOS Kinderdorf International şi împart
aceeaşi viziune, misiune, valori şi brand, beneficiind totodată de
vasta experienţă acumulată de fiecare membru în parte. Asociaţiile
naţionale participă în organismele legislative ale SOS Kinderdorf
International, în conformitate cu statutul internaţional, care fixează
direcţia federaţiei şi conducerea acesteia.
Linii directoare
Viziunea noastră: Fiecare copil aparţine unei familii şi creşte în
iubire, respect şi siguranţă.
Misiunea noastră: Construim familii pentru copiii aflaţi în
dificultate, îi ajutăm să-şi modeleze viitorul şi contribuim la
dezvoltarea comunităţilor lor.
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Valorile noastre:
CURAJ: Acţionăm
ANGAJAMENT: Ne ţinem promisiunile
ÎNCREDERE: Avem încredere unii în alţii
RESPONSABILITATE: Suntem parteneri de încredere
Cadrul extern care ne ghidează munca include, printre altele,
Convenţia ONU privind Drepturile Copiilor, liniile directoare
ONU cu privire la Îngrijirea Alternativă a Copiilor, Obiectivele
de Dezvoltare ONU Millennium, standarde Quality4Children
pentru îngrijirea copiilor şi tinerilor fără familii din Europa, liniile
directoare EU privind drepturile copiilor în Acţiunile Externe
EU, Carta INGO a Responsabilităţii, Comitetul pentru Standarde
Contabile Internaţionale, etc.
Cadrul intern care ne ghidează munca include politicile privind
protecţia copilului, educaţia, incluziunea şi asistenţa de urgenţă,
printre altele. Cadrul umbrelă care ne ghidează munca este politica
program SOS Satele Copiilor. Toate asociaţiile membre SOS
Satele Copiilor, toţi membrii comitetului director, toate birourile,
toţi angajaţii şi persoanele care lucrează pentru sau în numele SOS
Satele Copiilor trebuie să respecte atât politica noastră anti-fraudă
şi anti-corupţie, cât şi Codul de Conduită SOS Satele Copiilor.
Profilul Organizaţiei:
Nume: Asociaţia SOS Satele Copiilor România
Sediul social: Calea Floreasca 165, Sector 1, Bucureşti, România
Servicii: Ajutăm familiile să aibă grijă de copiii lor prin oferirea
serviciilor primare de tipul centrelor de consiliere şi sprijin pentru
copii şi părinţi şi al centrelor de zi. Oferim îngrijire alternativă
de calitate pentru copiii care nu mai pot sta în grija familiilor
biologice prin serviciile de creştere şi îngrijire de tip familial şi a
comunităţilor de tineri.

SOS Satele Copiilor România are 3 Sucursale SOS
în 3 regiuni ale României:
• S ucursala Bucureşti cu 5 unităţi de program: SOS Satul Copiilor
Bucureşti cu 12 case familiale, 2 Comunităţi de Tineri (CT), un
Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi (CCSCP)
si SOS Maşina cu Jucării. Beneficiarii direcţi sunt: 86 de copii
şi tineri în sistem de îngrijire de tip familial (casele familiale şi
comunităţile de tineri) şi 262 de copii şi tineri prin CCSCP care
provin din 3 sectoare din Bucureşti şi din judetul Ilfov;
• S ucursala Bacău cu 3 unităţi de program: SOS Satul Copiilor
Hemeiuş cu 7 case familiale, o Comunitate de Tineri în Bacău şi
un Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi (CCSCP)
în Hemeiuş. Beneficiarii sunt: 60 de copii şi tineri în sistemul de
îngrijire de tip familial (casele familiale şi comunitatea de tineri)
proveniţi din 2 judete: Bacău şi Vaslui şi 212 de copii şi tineri
prin CCSCP proveniţi din 5 comune ale judeţului Bacău;

• S ucursala

Sibiu cu 6 unităţi de program: SOS Satul Copiilor
Cisnădie cu 12 case familiale, două Comunităţi de Tineri în Sibiu,
un Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi (CCSCP)
în Cisnădie, o Grădiniţă SOS şi o Tabără de Vară. Beneficiarii direcţi
sunt: 90 de copii şi tineri în sistemul de îngrijire de tip familial
(casele familiale şi comunităţile de tineri) proveniţi din judeţele
Sibiu, Cluj, Vâlcea şi 195 de copii şi tineri prin CCSCP proveniţi
din 3 localităţi ale judeţului Sibiu.

Asociaţia sprijină, de asemenea un număr de 16 tineri, foşti beneficiari
ai Serviciilor SOS în programul de asistare pentru viaţa independentă.
SOS Satele Copiilor România cuprinde 8 departamente operaţionale:
• 3 Sucursale SOS Satele Copiilor în: Bucureşti, Sibiu şi Bacău
• 1 Departament de Dezvoltare Programe
• 1 Departament pentru Strângere de Fonduri şi Comunicare
• 1 Departament Financiar
• 1 Departament de Resurse Umane
• 1 Departament IT
Directorii acestor departamente reprezintă Echipa Naţională de
Management, condusă de Directorul General – doamna Mirela
Carmen Lavric. Directorul General raportează către membrii
Consiliului Director al SOS Satele Copiilor România.
Adunarea Generală este întâia structură decizională. Adunarea Generală
alege Preşedintele şi membrii Consiliului Director. Preşedintele şi
membrii Consiliului Director lucrează pe bază de voluntariat.
Cei 7 membri ai Consiliului Director (5 membri din România
şi 2 reprezentanţi din partea SOS Kinderdorf International)
au între 3 şi 6 ani de experienţă în guvernarea Asociaţiei,
arătându-şi de fiecare dată implicarea în misiunea, valorile şi

politicile Asociaţiei. Membrii Consiliului Director îşi asumă
responsabilitatea pentru aprobarea strategiei organizaţiei,
pentru setarea politicilor şi ghidarea unei bune conduceri a
organizaţiei. Aceştia sunt: Mihai Alexandru Neguţ - preşedintele
organizaţiei, Dumitru Ionescu, Andrea Teunissen-Oprea,
Răzvan Marcu, Nicolae Lupu - membrii Consiliului Director
alături de Caroline Taylor şi Damir Coric - Reprezentanţii SOS
Kinderdorf International.
Echipa Naţională de Management este responsabilă pentru
implementarea deciziilor luate de Adunarea Generală şi de membrii
Consiliului Director sub coordonarea Directorului General.
Angajaţii noştri
În România avem în total 162 de angajaţi, dintre care:

• 6 0% dintre angajaţi au studii superioare;
• 4 8% dintre angajaţii cu studii superioare sunt experţi în
domeniul asistenţei sociale;

• 3 4% dintre angajaţii cu studii medii au experienţă în lucrul
direct cu copiii.

În 2013 procentul fluctuaţiei de personal a fost de 14%, iar pentru 92%
dintre angajaţii noştri s-au făcut evaluari ale performanţei prin procesul
nostru general de evaluare, având ca urmare planuri de dezvoltare
profesională. Toate poziţiile noi pentru care am făcut recrutări au avut
un program personalizat bazat pe orientarea profesională. În anul
financiar 2013 nu au fost raportate incidente de corupţie.
CUM LUCRĂM
Bunăstarea copilului ne ghidează munca. În cadrul SOS
Satele Copiilor credem în dezvoltarea întregului potenţial
al copiilor doar într-un mediu familial suportiv si protectiv,
şi încercăm să transformăm în realitate această credinţă.
Fundamentul programelor SOS Satele Copiilor este fiecare
copil care a pierdut siguranţa unei familii funcţionale. Ne
concentrăm pe îngrijirea fiecărui copil în parte, pe educaţia
si sănătatea lor, încurajând copiii să se implice activ în
deciziile care le influenţează viaţa.

ÎNGRIJIRE

Lucrăm cu familii dezavantajate pentru a preveni crizele ce duc
la dizolvarea familiei. Oferim forme variate de suport pentru
a le întări şi a le stabiliza cât mai mult, astfel încât copiii să
poată creşte în familiile lor naturale. Obiectivul nostru este să
construim abilităţile şi capacităţile părinţilor biologici, familiilor
SOS, asistenţilor sociali sau ale altor persoane de referinţă din
comunitate şi să asigurăm copiilor relaţii pozitive, iubitoare.
Când copiii nu mai pot locui cu familiile lor naturale, oferim
îngrijire alternativă de calitate, cum ar fi familia SOS, bazată pe
dragostea unei persoane care îngrijeşte copiii.
Prin advocacy scopul nostru este să scoatem în evidenţă nevoia
statului şi a altor prestatori de astfel de servicii, de îmbunătăţire
a calităţii îngrijirii tuturor copiilor şi de respectarea tuturor
drepturilor copiilor.

EDUCAŢIE

Suntem convinşi că prin educaţie cercul vicios al excluderii, sărăciei,
violenţei domestice şi a dizolvării familiilor poate fi întrerupt. SOS
Satele Copiilor România lucrează în parteneriat cu autorităţile
locale pentru a creşte capacitatea locurilor pentru copiii vulnerabili
şi pentru a îmbunătăţi standardele educaţiei în comunităţile în care
ne implicăm.

LA NIVEL INTERNAŢIONAL AVEM:
• 5 45 “Sate SOS” pentru un număr de 60.000 copii;
• 6 24 programe de prevenire a separării copiilor

•

de familia biologică unde peste 400.000 de
copii şi părinţii acestora sunt beneficiari;
p
 este 500 de familii de asistenţi maternali;

www.sos-satelecopiilor.ro
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Mesajul Preşedintelui
Dragi prieteni,
Ca în fiecare an, mă adresez vouă cu speranţă, mulţumiri şi recunoştinţă.
Ceea ce am înţeles încă de la prima mea alegere ca preşedinte al SOS Satele Copiilor
România, a fost că această organizaţie este, întâi de toate o stare de spirit.
O stare de spirit unică a copiilor noştri şi a colegilor noştri. O stare de spirit trăită zi de zi,
clipă de clipă.
O stare de spirit formată de generaţii de oameni care au făcut ca această organizaţie să
dureze şi să fie respectată.
De aceea, indiferent de greutăţi şi piedici, indiferent de ce ne place sau nu să credem, nu
trebuie uitat CE SUNTEM şi CE AVEM DATORIA SĂ FIM.
Îmi place să cred că în continuare, la fel ca şi până acum, vom face parte din acea stare
de spirit unică ce se numeşte SOS Satele Copiilor România.
Cu prietenie,
Mihai Alexandru Neguţ
Preşedinte

Mesajul Directorului General
Nevoia pentru serviciile oferite de SOS Satele Copiilor a devenit extrem de mare în ultima
perioadă. Dificultăţile cu care se confruntă familiile vulnerabile s-au acutizat foarte mult în
ultimii ani. Sărăcia continuă să separe copiii de familiile lor sau să copleşească părinţii care
întâlnesc multe provocări. Din păcate, copiii sunt cei care ajung să sufere cel mai mult.
La SOS Satele Copiilor ne-am păstrat ambiţia de a răspunde acestor provocări majore.
Ne-am adaptat planul strategic şi structura organizatorică pentru a ne păstra focusul cât
mai bine, am continuat să întărim parteneriatele cu cei care gândesc asemenea nouă,
cu organizaţiile din mediul public, privat sau caritabil. Spre exemplu, am semnat un
parteneriat important cu Habitat for Humanity prin care vom renova 12 case familiale din
SOS Satul Copiilor Bucureşti, cu sprijin financiar din partea GDF Suez Energy România.
De-a lungul anului am colaborat cu parteneri din mediul corporatist precum Fundaţia
Vodafone, Beiersdorf, Dr. Oetker, IKEA, Menzies Aviation, B&B Collection, Cristalex,
KLG, Cora, Louis Vuitton, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Leaseplan, Eden Red,
Mercedes-Benz Financial Services, Pro Brands, RTC, Roweni International, Garanti
Bank, Vaillant, Roedl & Partner, Voicu&Filipescu, Porsche Finance Group, pentru a
îmbunătaţi viaţa copiilor pe care îi sprijinim. Chiar şi în aceste perioade dificile din punct
de vedere economic, partenerii noştri corporatişti şi miile de donatori individuali au rămas
alături de noi şi pentru suportul lor continuu le sunt recunoscătoare.
De asemenea, ne-am întărit cooperarea atât cu principalii parteneri din mediul instituţional,
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din sectoarele şi judeţele
din care facem admisii, cât şi cu Consiliile Locale din zonele în care ne oferim serviciile.
Parteneriatele noastre sunt solide, cu responsabilităţi clare vis a vis de beneficiarii noştri.
În 2013 ni s-a recunoscut munca depusă prin câştigarea primului proiect finanţat de
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru a efectua
renovări în SOS Satul Copiilor Cisnădie. Tot în 2013 am fost aleasă membru al boardului
Federaţiei ONG-urilor focusate pe protecţia copilului, după ce cu un an înainte Asociaţia
noastră a devenit membră a acestei Federaţii şi a fost realeasă în boardul RENASIS
(Reteaua Naţională Antisărăcie – Includere Socială, membră a Reţelei Europene
Antisărăcie). Sunt mândră că în această perioadă de austeritate relaţiile cu sponsorii,
donatorii, partenerii şi voluntarii noştri se reflectă în sprijinul lor şi ne confirmă expertiza în
oferirea de programe de calitate în ţara noastră, în beneficiul copiilor, tinerilor vulnerabili
şi familiilor lor. Cu acest suport am reuşit să depăşim provocările din munca noastră, am
devenit mai inovativi şi am deschis noi direcţii de acţiune în domeniul protecţiei copilului.
Suntem una dintre cele mai mari organizaţii mondiale
care se ocupă de copiii ce au nevoie de îngrijire sau
riscă să piardă îngrijirea familiei şi ne luăm în serios
responsabilităţile, continuând să ne adaptăm la
schimbările locale şi globale ce apar.
Doresc să le mulţumesc celor 160 de colegi care lucrează
în cadrul SOS şi celor 63 de voluntari care colaborează
cu noi şi ne susţin cauza, precum şi membrilor Asociaţiei
noastre şi membrilor boardului. Le sunt recunoscătoare
pentru efortul depus şi pentru implicarea de care au dat
dovadă şi astept cu nerăbdare să lucrez în continuare cu
ei pentru a oferi o familie iubitoare pentru fiecare copil.
Mirela Lavric
Director General
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Anul 2013 în imagini
IANUARIE
Ca în fiecare an toţi
copiii s-au bucurat în
decembrie de vizita
lui Moş Crăciun.

l

l

Am început
proiectul
“Povestea lui
Dinţisor” – un
parteneriat între SOS
Comunitatea de Tineri
1 Sibiu şi Cabinetul
Stomatologic
dr. Liviu Ioan Radu.
l

IUNIE

IULIE

De 1 Iunie toţi copiii
au fost sărbătoriţi
şi răsfăţaţi cu multe
surprize, momente
artistice şi jocuri
distractive.

Picnic şi grătar la
iarbă verde în SOS
Satul Bucureşti cu
ajutorul lui Bade
Olotu, familiei Van Der
Sijp şi a prietenilor lor.
l

50 de voluntari ai
IKEA South East
Europe au participat
alături de copii la o
acţiune de decorare
a camerelor din
casele SOS.

Finalul campaniei
“Luna Inimilor
Deschise” din
magazinul Cora
Pantelimon ne-a
adus multe bucurii.

l

l

l SOS Maşina cu
Jucării a desfăşurat
un turneu de joacă în
judeţul Galaţi.

FEBRUARIE
“După faptă şi
rasplată” – angajaţii
Credit Europe
Bank Romania
şi-au testat calităţile
de fundraiseri în
beneficiul copiilor
de la SOS.
l

AUGUST

OCTOMBRIE

Peste 2000 de km
parcurşi pe bicicletă
de Sebastian
Schmitz, directorul
firmei Cabanova,
s-au transformat în
60 de biciclete noi
pentru copiii din cele
3 sate SOS.

Prima casă din
SOS Satul Copiilor
Bucureşti a intrat în
proces de renovare
cu sprijinul Habitat for
Humanity România,
al GDF SUEZ
Energy România şi al
voluntarilor.

l “Making it in
today’s world!”
- proiect derulat
în parteneriat cu
SOS Satele Copiilor
Ungaria şi finanţat
prin programul
Uniunii Europene
“Tineret în Acţiune”.

l Am împlinit
20 de ani de la
deschiderea
primelor două sate
SOS din România:
în Bucureşti şi în
Cisnădie.

l

MARTIE
În ediţia 2013
a Balului Vienez
organizat de
JW Marriott
Bucharest Grand
Hotel, SOS Satele
Copiilor România
a devenit unul
dintre beneficiarii
evenimentului.

l

l

De 8 martie
fiecare copil din
Satele SOS şi-a
sărbătorit Mama.

l

APRILIE

MAI

Sesiuni de formare
pentru beneficiarii
proiectului Microgranturi “Paşi
către autonomie”
în Hemeiuş şi în
Bucureşti.

Pe 15 mai am
sărbătorit Ziua
Internaţională a
Familiei împreună cu
Nivea Romania.

l SOS Satul Copiilor
Bucureşti şi voluntari
de la MT&T Property
Management au
participat la
“Ziua Curăţeniei”.

www.sos-satelecopiilor.ro

La iniţiativa
doamnei Rosemaria
Schwartzinger, am
plantat 12 brăduţi
în curtea SOS Satul
Copiilor Bucureşti

SEPTEMBRIE

l
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NOIEMBRIE
l

l

l

l În SOS Satul
Copiilor Hemeiuş
am inaugurat o nouă
casă SOS finanţată
de Orkla Norvegia.

Copiii din SOS
Satul Copiilor
Cisnădie şi Bucureşti
s-au bucurat de vizita
doamnei Rosemaria
Schwarzinger.
l

S-a lansat proiectul
“Totul începe
acasă”, finanţat
de GDF Suez
Energy România şi
Fundaţia GDF Suez
şi implementat de
echipa Habitat for
Humanity România.

l Tinerii din SOS au
participat la proiectul
internaţional FIT FOR
MOBILITY în Polonia
l Copiii noştri
au participat la
evenimentul “Ziua
Ştafetei - Acum
decid eu” organizat
de Fundaţia Terre
des hommes.

l La început de an
şcolar copiii au primit
rechizite de la RTC
în cadrul campaniei
„Schimbă o viaţă”.

Voluntarii Porsche
Finance Group cu
sprijinul ViitorPlus
au realizat panouri
solare pentru casele
din SOS Satul
Copiilor Bucureşti.
l

l SOS Maşina cu
Jucării a împlinit 11
ani de activitate.

l

DECEMBRIE
Bazarul de Crăciun organizat prin bunăvoinţa
şi implicarea doamnei Rosemaria Swarzinger Ambasador Onorific SOS, la reşedinţa sa.

l Am încheiat anul cu serbări pline de veselie
şi emoţie în toate cele 3 Sate SOS şi cu multe
cadouri pentru copii.

A fost un an plin şi nu am fi realizat atât
de multe lucruri frumoase fără ajutorul
sponsorilor şi donatorilor noştri.
www.sos-satelecopiilor.ro
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O şansă la o familie iubitoare
Criza economică globală a afectat sever bunăstarea familiilor şi copiilor. Încercarea de a
supravieţui financiar eşuează de multe ori, ajungându-se la sărăcie. Costurile psihologice ale
sărăciei pot include umilire, disperare, ruşine şi eşec. Aceste sentimente de neputinţă şi lipsa
de speranţă cresc vulnerabilitatea familiilor şi subminează încrederea oamenilor în abilităţile
lor de “părinţi buni”. Rezultatul determină o nevoie de suport pe care SOS Satele Copiilor
România îl oferă prin serviciile de ajutorare a familiilor pentru a rămâne împreună sau, dacă e
cazul, prin oferirea unei alternative de îngrijire, cum este familia SOS.

Problemele

Sărăcia determină de multe ori oamenii să plece la muncă în afara ţării, iar separarea familiei are un impact major asupra dezvoltării
copiilor rămaşi în ţară, crescându-le nivelul stresului emoţional. În plus, criza economică a redus abilitatea autorităţilor de a susţine
familiile afectate. Astfel, e nevoie de întărirea măsurilor de protecţie socială. Familiile sărace, vulnerabile – inclusiv minoritaţile etnice
– riscă să fie excluse de la serviciile publice. Reducerea serviciilor de suport nu face decât să încurajeze problema, deşi statul are datoria
de a susţine familiile fără locuinţă, siguranţa hranei, acces la sistemul public de sănătate şi educaţie.

Răspunsul nostru

Organizaţia SOS Satele Copiilor este convinsă că pentru o dezvoltare sănătoasă a unui copil are nevoie de mediul unei familii iubitoare.
Însă nu toate familiile sunt capabile să aibă grijă corespunzător de copiii lor, sărăcia fiind de obicei un factor cheie. Răspunsul SOS
Satele Copiilor la această problemă a fost dezvoltarea unor măsuri cu rolul de întărire a familiei. Aceste “Programe de Întărire a
Familiei” oferite de către SOS Centrele de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi asigură servicii de consiliere şi asistare
inclusiv în căutarea unui loc de muncă pentru părinţi. SOS Satele Copiilor colaborează cu parteneri locali în oferirea acestor servicii.
Dacă un copil nu poate creşte în sânul familiei sale sau dacă acest lucru nu este în interesul superior al copilului, autorităţile iau măsurile
necesare pentru plasamentul copilului într-un sistem de îngrijire alternativă. În aceste cazuri copiii pot ramâne alături de fraţii şi surorile
lor într-o familie SOS, care le asigură afecţiunea şi relaţiile stabile de care au nevoie, baza sigură de pornire în viaţă. Unul dintre
motivele curente pentru care copiii ajung în grija unei familii SOS este pierderea unuia sau a ambilor părinţi, alcoolul cu problemele
asociate, dar şi sărăcia sunt cauze ale neglijării şi abandonului copiilor.

Încurajăm relaţiile dintre fraţii biologici

SOS Satele Copiilor se ghidează după anumite principii solide. Unul dintre ele se referă la creşterea fraţilor biologici împreună, excepţie
făcând situaţia în care acest lucru nu e în interesul superior al copilului. Ataşamentul sigur faţă de un frate sau o soră poate atenua relaţia
nesigură cu părinţii şi poate asigura suportul şi ajutorul de care copiii au nevoie pentru a procesa şi întelege propria istorie de viaţă.
Suntem conştienţi de importanţa relaţiei dintre părinţi şi copii, însă şi relaţia dintre fraţi trebuie să devină o prioritate. De aceea, serviciile
ce vizează bunăstarea copiilor şi tinerilor trebuie să facă tot ce este posibil pentru menţinerea fraţilor biologici împreună.
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Ce am făcut în 2013

SOS Satele Copiilor România – Sucursala Bucureşti

SOS Satul Copiilor Bucureşti

La împlinirea a 20 de ani de la inaugurarea Satului Bucureşti,
cadoul mult dorit a venit prin intermediul programului „Totul
începe acasă”, derulat de GDF SUEZ Energy România şi Habitat
for Humanity, prin care au fost demarate lucrări de reabilitare
termică pentru cele 12 case de tip familial.
Şi pentru că 20 de ani semnifică mai mult decât un număr,
semnificaţia a fost subliniată, încă o dată, la întâlnirea anuală a
foştilor beneficiari. Pe data de 11 octombrie, foşti beneficiari şi
angajaţi SOS Satele Copiilor România au sărbătorit 20 de ani de
la deschiderea Satului SOS din Bucureşti. Pentru tinerii care astăzi
au propria familie a fost un prilej să-şi amintească de copilărie,
de casa familială în care au crescut şi care pentru ei a reprezentat
căminul la care se întorc ori de câte ori li se face dor de “casa
părintească”. Într-o atmosferă caldă, familială, s-au depănat
10
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La sfârşitul anului, 59 de copii locuiau în cele 12 case familiale. Pe
parcursul anului, 21 de copii au fost admişi, în vreme ce 6 tineri au fost
transferaţi la Comunităţile de Tineri din Bucureşti. După o perioadă
de adaptare, în care s-a pus accentul pe închegarea relaţiilor dintre
copii şi adultul din casă, copiii se simt astăzi “ca acasă”. Pentru toţi
copiii au fost întocmite planuri individuale de protecţie şi planuri de
intervenţie specifică, s-a acordat o atenţie sporită consolidarii relaţiei
copiilor cu familia naturală şi extinsă sau cu persoanele importante
pentru ei. În sfera stabilităţii emoţionale, psihologul proiectului
împreună cu un voluntar au desfăşurat două grupuri de terapie ce au
avut ca scop dezvoltarea şi optimizarea personală, unul a fost dedicat
copiilor preşcolari şi unul copiilor şcolari mici. În acest sens, toţi
copiii şi-au îmbunătăţit abilităţile de socializare şi adaptare corectă
la normele de conduită specifice vârstei, şi-au exprimat emoţii, trăiri,
sentimente. S-au înregistrat progrese privind dezvoltarea abilităţilor
de comunicare, de gestionare a stresului şi a abilităţii de a rezolva
probleme, precum şi în sfera controlului impulsivităţii, prin utilizarea
jocurilor Mind Lab, un program de pregătire a copiilor pentru a face
faţă provocărilor vieţii.
În urma unui program de meditaţii susţinut de pedagogul
proiectului, unii copii de şcoală gimnazială au înregistrat progrese
semnificative, reuşind să finalizeze cu succes anul şcolar. Un copil
cu o situaţie şcolară problematică în anul şcolar precedent, a reuşit
să obţină, pe primul semestru, medii care să îi ofere posibilitatea
de a primi bursă la şcoală. În cadrul programului de sprijin şcolar,
în care au fost implicaţi 11 copii, s-a urmărit, în principal, întărirea
informaţiilor teoretice prezentate în învăţământul formal şi
adaptarea acestora la nivelul de înţelegere individual al copiilor.
Nouă copiii au beneficiat de servicii logopedice cu specialişti
externi, înregistrând progrese semnificative în domeniul limbajului,
a dicţiei şi a cunoştinţelor specifice învăţământului primar.
Toţi copiii cu nevoi adiţionale au înregistrat progrese
comportamentale şi şcolare prin intermediul activităţilor în care
au fost implicaţi, a efortului depus de mamele sociale, asistentele
familiale, specialişti şi voluntari.
În 2013 Fundaţia Terre des hommes, împreună cu partenerii săi, a
organizat pe 20 noiembrie - dată aniversară a semnării Convenţiei
drepturilor copiilor - evenimentul dedicat copiilor “Ziua Ştafetei
- Acum decid eu”. Obiectivul principal a constat în a le facilita
copiilor participarea la deciziile importante din viaţa lor şi a
comunităţii în care trăiesc. Copiii au fost încurajaţi să se gândească
la viitorul lor, să se implice în luarea deciziilor care îi privesc direct,
să îşi răspundă la o importantă întrebare pentru viaţă: „Ce vreau
să devin când voi fi mare?“ În acest an, 5 copii îngrijiţi în cadrul
SOS Satul Copiilor Bucureşti au reuşit să experimenteze pentru o
zi diverse profesii precum: pilot, make-up artist şi ambasador. În
data de 21 noiembrie, tinerii implicaţi în proiect au participat la

amintiri şi au povestit despre planuri de viitor. Emoţionaţi, tinerii
au mulţumit tuturor celor care, prin efortul lor, au contribuit la
formarea adulţilor responsabili care sunt astăzi. Pentru noi, ei sunt
poveştile de succes care ne motivează să scriem în continuare
povestea SOS Satele Copiilor România, începută acum 20 de ani.
Printre evenimentele marcante ale anului, amintim deschiderea a două
case familiale, nou amenajate şi utilate, în care funcţionează două
familii SOS. În casa 6, ne primesc cu bucurie 4 copii veniţi în luna
iunie, iar în casa 9, alţi 6 copii proveniţi din două fratrii ne întampină cu
veselie şi îmbrăţişari ori de cate ori ne văd prin curtea Satului sau mergem
în căsuţa lor în vizită. La plecare, ne întreabă cu zâmbetul pe buze « Când
mai veniţi la noi ?». În sfârşit, simt şi ei că au o familie, că sunt mulţi
oameni care îi iubesc necondiţionat şi la care pot apela ori de câte ori
întâmpină o problemă sau au de povestit un eveniment din viaţa lor.

festivitatea organizată de Fundaţia Terre des homes la Reşedinţa
Ambasadei Franţei, unde au fost felicitaţi pentru iniţiativa lor,
li s-au oferit diplome şi au avut posibilitatea de a relaţiona şi cu
ceilalţi copii implicaţi în proiect, care au exersat diverse profesii.
Activităţile de socializare şi petrecere a timpului liber, de formare
a deprinderilor de viaţă au fost extrem de diversificate şi au
reprezentat un prilej de relaxare şi bună dispoziţie. Vacanţa de
vară a debutat cu tabăra de creaţie “Vara pe uliţă”, scopul fiind
dezvoltarea unor abilităţi la copii, prin derularea unor ateliere
de olărit, modelaj, sculptură în lemn, ţesut, împletituri textile,
podoabe populare, măşti populare, păpuşi. Tabăra de formare a
deprinderilor de viaţă a fost realizată în apropierea localităţii Rânca,
renumită pentru faptul că stă la baza Transalpinei, şoseaua cea mai
înaltă şi mai frumoasă din România, una din căile de trecere din
Oltenia în Ardeal. Toţi participanţii la tabără şi-au propus să creeze
o comunitate mică prin care să demonstreze abilitaţi de organizare
şi relaţionare, gestionarea resurselor în medii austere, unde sunt
provocaţi să creeze, prin eforturi comune, o convieţuire bazată pe
raporturi pozitive.
Dar parcă nicio vacanţă nu este completă fară o ieşire la mare...
aşa că toţi copiii au avut ocazia să meargă în staţiunile de la ţărmul
mării, împreuna cu echipa psihopedagogică sau mama SOS.
Atelierul de creaţie s-a desfăşurat lunar, iar sesiunea din iarnă a
constat în realizarea de ornamente pentru sarbători, obţinute prin
tehnica „serveţelului” pe suport de lut şi pastă ceramică, îmbogăţite
cu accesorii care au dat strălucire şi exuberanţă. Obiectele au fost
admirate în cadrul expoziţiilor şi târgurilor de Crăciun la care am
participat sau au fost oferite prietenilor programului nostru.
În prezent, ne bazăm pe sprijinul a 46 de voluntari activi, care
prin implicarea lor au reuşit să răspundă nevoilor copiilor. Aceştia
au desfăşurat activităţi de sprijin şcolar, de dezvoltare a unor
abilităţi (pictură, balet, origami, croşetat, fotbal, dans modern),
de socializare şi timp liber, în interiorul şi exteriorul proiectului
implicându-i pe copii în diverse activităţi. 6 voluntari de la
Asociaţia Shakespeare School au derulat ateliere de învăţare a
limbii engleze prin metode adaptate vârstei, pentru copiii cu
vârsta între 4 şi 11 ani. Alţi voluntari de la Şcoala Europeană au
desfăşurat, săptămânal, sprijin şcolar pentru elevii din învăţământul
primar. Voluntarii activi suplinesc diverse activităţi derulate de părinţii
sociali sau specialişti, echilibrându-se astfel nevoile caselor familiale.
Clubul de balet susţinut de peste 15 ani de voluntara noastră, doamna
Gabriela Voinea, precum şi alţi tineri talentaţi, au fost beneficiarii
burselor Talentino, oferite de Fundaţia Speranţa din Olanda şi KLG.
Tinerii propuşi pentru transferul în cadrul Comunităţii de Tineri 1
şi 2 Bucureşti au finalizat programul de pregătire pentru această
schimbare în viaţa lor. Au beneficiat de un program de pregătire
adaptat nevoilor atât în Satul Bucureşti cât şi în Comunitatea de
Tineri, acest lucru facilitând integrarea cu succes a acestora în noul
mediu de viaţă.
În ceea ce priveşte personalul, 13 mame, 8 asistente familiale,
personalul de suport (pedagog, psiholog, manager de caz,
coordonator mame/tante/asistente familiale, coordonator
departament management de caz/educaţional), personalul
administrativ şi de întreţinere format din 9 persoane au participat
la activităţi de formare conform planului de formare aprobat.
Mamele şi asistentele familale au beneficiat de supervizare
individuală şi de grup, specialiştii au participat la şedinte lunare
de intervizare si 32 dintre angajaţi au urmat cursul de comunicare
“Tehnici de comunicare eficientă”.
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SOS Comunităţile de Tineri 1 şi 2 Bucureşti
Comunităţile de Tineri ne dau prilejul, în fiecare an, să ne mândrim
cu tinerii noştri care obţin rezultate deosebite fie la şcoală, fie la un
loc de muncă, fie în plan personal şi ne surprind plăcut prin modul
în care evoluează şi ne reprezintă.

Tinerii din ambele Comunităţi de tineri au reprezentat organizaţia
noastră la târgurile organizate cu ocazia Marţişorului şi a
Crăciunului, unde diferitele obiecte confecţionate de ei au fost
apreciate de cumpărători.

Începând cu luna septembrie 2013, ambele Comunităţi de
Tineri au acelaşi coordonator, fapt ce a adus mai multă unitate
în abordarea instrumentelor de lucru cu tinerii şi a contribuit la
strângerea relaţiei între cele doua echipe de consilieri. Deşi sunt
două Comunităţi de Tineri, vorbim despre o singură echipă de
specialişti, formată din 9 consilieri, un psiholog şi un coordonator,
care lucrează în beneficiul tinerilor.

Pe timpul verii, au participat la un curs de formare a
deprinderilor de viaţă independentă organizat de Asociaţia
Portico, parteneră a organizaţiei noastre, în cadrul proiectului
Dog Town. De asemenea, tinerii sunt incurajaţi să se angajeze
pe perioada verii şi 2 dintre ei şi-au găsit joburi dând dovadă de
multă seriozitate şi implicare.

În Comunitatea de Tineri 1, locuiau la data de 31 Decembrie 2013
un numar de 14 tineri dintre care 4 sunt studenţi.
Comunitatea de Tineri 2 avea la data de 31 decembrie 2013 un număr
de 12 tineri dintre care 2 fete şi 10 băieţi. 5 dintre tineri sunt studenţi
în domenii diverse: telecomunicaţii, limbi străine, drept, geografie,
turism si management. Un tânăr din comunitatea noastră a obţinut la
Testele Naţionale note mari şi a intrat la unul dintre cele mai bune licee.
Alex, în varstă de 18 ani, clasa a XII-a, în urma cu aproape doi ani, se
afla într-o situaţie şcolară foarte dificilă. Ajutat de echipa psihopedagogică
şi de consilierul lui, a reuşit să facă progrese considerabile. În prezent,
rezultatele tânărului sunt foarte bune, în ultimele şase luni, el situându-se
printre primii trei elevi din clasă. De curând, el a participat la concursul
„Chimia - prieten sau duşman” cu un proiect despre nanotehnologie,
reuşind să se califice la faza naţională. De asemenea, tănărul s-a implicat
într-un proiect desfăşurat de Agenţia Naţională Antidrog, la nivelul
liceelor. În viitorul apropiat, tânărul doreşte să poată urma cursuri
de perfecţionare a limbii engleze şi să urmeze o cariera în domeniul
automatică sau cibernetică, iar pentru acest lucru se pregăteşte intens.
In iulie 2013, 3 tineri au mers în Polonia pentru o săptămână în
cadrul programului „Tineret în Acţiune”, acest lucru constituind
recompensa pentru rezultatele şcolare foarte bune pe care le-au
obţinut în timpul anului şcolar.
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Tinerii din ambele Comunităţi au mers în tabără la Costineşti unde
s-au relaxat la sfârşitul anului şcolar.
În timpul anului, tinerii din ambele comunităţi au participat la
diferite activităţi în blocurile unde locuiesc, dezvoltând o bună
relaţie cu vecinii.

SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi, Bucureşti
La începutul anului 2013 a fost încheiat un acord de parteneriat între SOS Satele Copiilor, Primăria Buftea şi DGASPC Ilfov, în scopul
iniţierii de servicii de prevenire în oraşul Buftea pentru cel puţin 50 de copii. A fost angajat un nou asistent social şi a fost creată o echipă
mobilă a Centrului de Consiliere, cu punct de lucru la Buftea, împreună cu reprezentanţii autorităţii locale. În noua comunitate am
susţinut 65 de copii din 16 familii. Beneficiarii Centrului au fost pe parcursul anului 2013 405 copii şi tineri (368 de copii şi 37 de tineri
peste 18 ani) și părinții lor, în total 90 de familii. Au ieşit din program ca familii independente 19 familii cu 85 de copii. La finalul anului
2013 erau asistaţi 262 de copii şi tineri din 63 de familii. Pentru dezvoltarea capacităţii beneficiarilor a fost continuat sprijinul pentru
dezvoltarea de activități generatoare de venituri, prin proiectul Velux. Astfel, 9 familii au avut proiecte în desfaşurare; părinţi şi tineri au
fost susţinuţi pentru a accesa servicii de consiliere vocaţională şi de integrare în câmpul muncii, cursuri de formare profesională pentru
11 tineri şi părinţi, consiliere socială și psihologică, informare, îndrumare/acompaniere a familiilor, educație pentru sănătate, activități
de socializare, activități de dezvoltare a abilităților socio-emoționale pentru copii şi grupuri de educaţie parentală pentru părinţi.
IKEA România a fost alături de SOS Satele Copiilor în cadrul proiectului “Oportunități egale pentru copii vulnerabili - Educație și grijă,
o șansă pentru o viață mai bună”, desfășurat în perioada septembrie 2012 – august 2013. În cele 12 luni ale proiectului, SOS Centrul de
Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți a sprijinit un număr total de 415 copii provenind din 101 familii defavorizate.

Ei s-au alăturat copiilor, angajaţilor, voluntarilor la activitatea de
curăţenie generală marcată prin evenimentul „Ziua curăţeniei”din
satul Bucureşti, prilej de a socializa cu fraţii mai mici din casele
sociale şi de a-şi vizita mamele sociale.
În continuare, echipele psihopedagogice vor promova, în rândul
tinerilor, valorile umane cele mai de preţ şi vor insista pe întărirea
rolului educaţiei în viaţa tinerilor şi a importanţei educaţiei formale
şi nonformale a acestora.
Mulţumim partenerilor care ne-au fost alături în cadrul
evenimentelor din an: Atelierul cu de toate, Liceul Henri
Coandă, Şcoala de muzica, Şcoala Europeană, Facultatea
de Ştiinţele Educatiei, Muzeul Satului, Mark Twain
International School, Asociaţia Shakespeare School pentru
Educatie. Aceştia, dar şi alţii s-au bucurat de serbările
pregătite cu mult entuziasm de copii, cu ocazia Zilei Mamei,
Zilei Familiei, Zilei Copilului şi a Crăciunului.
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SOS Maşina cu Jucării

SOS Maşina cu Jucării aduce jocul şi experienţele educaţionale
în comunităţi în care resursele şi facilităţile de joacă sunt limitate
sau nu există, implicând în activităţile sale atât grupuri mici de
participanţi, cât şi grupuri mari. Astfel, prin intermediul diverselor
activităţi educativ recreative, copiii işi dezvoltă imaginaţia, atenţia,
memoria, capacitatea de concentrare, creativitatea, încrederea în
sine, simţul dreptăţii şi egalităţii, abilităţile motrice..
Cu ajutorul financiar al Fundaţiei Vodafone România, în anul 2013,
SOS Maşina cu Jucării a organizat 200 de activităţi de educaţie prin
joc care au implicat 10140 beneficiari (7942 copii şi 2198 adulţi).
Împreună cu partenerii noştri - instituţii publice, ONG-uri sau alte
organizaţii - am susţinut activităţi ludico-educative în centrele de zi
şi rezidenţiale din Bucureşti şi activităţi cu proiectul educaţional „Am
drepturi dar sunt şi responsabil!” în şcolile din Bucureşti. Pe timpul
verii, am organizat o şcoală de vară „Să învăţăm jucându-ne!” şi
am fost prezenţi în 5 parcuri din Bucureşti organizând aici activităţi
recreativ educative săptămânale. Tot în sezonul cald SOS Maşina cu
Jucarii a susţinut două circuite de joacă în judeţele Galaţi, Tulcea,
Botoşani şi Suceava, deplasându-se în 17 locaţii diferite.
Momentele importante ale anului au fost marcate prin organizarea
unor evenimente speciale: Ziua Internaţionala a Familiei, Ziua
Internaţională a Copilului, sărbatorile de Paşte, începerea anului
şcolar, aniversarea a 11 ani de existenţă a SOS Maşina cu Jucării
etc. Ne-am implicat în programul “Să ştii mai multe, să fii mai

„
„
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bun!” demarat de Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi
Sportului, am prezentat o metodă nonformală proprie în cadrul
evenimentului aniversar „Centenarul Cercetaşilor români” şi am
fost solidari cu ideea festivalului „Street Delivery” de a aduce arta
şi educaţia în stradă, organizând un atelier pentru copii.
Copiii care au participat la aceste activităţi au avut vârsta între
3 şi 15 ani, provenind din medii sociale diferite, mulţi dintre
ei confruntându-se cu probleme precum: situaţie economicosocială precară, risc de abandon şcolar ridicat, discriminare şi alte
probleme legate de integrarea şi adaptarea în comunitate. Începând
cu acest an, ne-am adresat şi unei noi categorii de beneficiari şi
anume copiii cu cerinţe educaţionale speciale (sindrom Down,
autism, retard) organizând 3 activităţi de joacă pentru aceştia.
În ceea ce îi priveşte pe adulţi, în 2013 SOS Maşina cu Jucării a
susţinut 2 sesiuni de formare în domeniul animaţiei socio-educative
la care au participat profesionişti care lucrează în domeniul protecţiei
şi educaţiei copilului (pedagogi, asistenţi sociali, psihologi, educatori,
voluntari etc) şi 2 seminarii adresate mamelor sociale din cadrul
SOS Satul Copiilor Bucureşti, prin care am încercat să le transmitem
mamelor idei despre cum ar putea petrece timpul liber într-un mod
educativ şi plăcut cu copiii aflaţi în grija lor.
Impactul pe care îl are SOS Maşina cu Jucării în comunitate reiese
cel mai bine din impresiile pe care beneficiarii le împărtăşesc la
finalul activităţilor:

Cea mai frumoasă zi din acest an şcolar! Ideea dumneavoastră este extraordinară!
Jocurile sunt pe cât de simple, pe atât de ingenioase şi de amuzante. M-am jucat şi eu!
(coroniţa pe care mi-am facut-o este cea mai frumoasă!) Îmi pare rău că nu mai sunt copil!
Felicitări din tot sufletul, mi-ar plăcea să mai colaboram!

cadru didactic, Lieşti, jud Galaţi

Mie mi-a plăcut foarte mult şi cred că n-o să uit niciodată săptămana asta!
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copil participant la Şcoala de vară.

SOS Satul Copiilor Cisnădie

Aflat în partea de nord-est a oraşului Cisnădie, într-o zona deluroasă
cu pomi fructiferi şi gospodării frumoase, Satul SOS din Cisnădie îşi
desfăşoară activitatea de 20 de ani în strânsă legatură cu comunitatea
locală. Viaţa social-economică a oraşului Cisnădie a influenţat de
multe ori şi evoluţia Satului nostru, acesta fiind o mândrie a localităţii.
În anul 2013, în Satul SOS au locuit 75 de copii, până în luna iulie,
apoi 70, dupa ce tinerii care au absolvit clasa a VIII-a s-au mutat în
Comunităţile de tineri din Sibiu. Viaţa economico-socială de zi cu zi
a oferit şi oferă în continuare posibilitatea găsirii de locuri de muncă
pentru tinerii care pleacă din sistemul SOS.
Copiii care sunt admişi în Sat au un istoric diferit: fie provin
din familii dezorganizate cu parinţi alcoolici sau în penitenciar,
fie provin din familii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă
în străinatate, sunt decăzuţi din drepturi sau sunt orfani. Echipa
psihopedagogică, împreună cu mamele SOS, oferă în permanenţă
sprijin copiilor pentru a se putea integra şi adapta la noua viaţă din
cadrul Satului. Întotdeauna admiterea unor copii noi, constituie un
moment de bucurie, are loc o mică festivitate de primire organizată
de către mama SOS împreună cu copiii din casa ce-i va fi cămin
copilului pentru o perioadă însemnată de timp.

şi Elevilor din Cisnădie, au condus la formarea şi dezvoltarea
personalităţii copiilor cât şi la îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură
generală. Trebuie să amintim aici: Cercul de informatică, Cercul de
limba engleză, Cercul de auto şi aero modele, Cercul de jurnalism
şi foto, care au fost frecventate cu plăcere de către un număr mare
de copii din Satul nostru.
Alte activităţi au avut caracter ocazional şi au fost planificate să se
desfăşoare în vacanţele şcolare sau cu ocazia anumitor evenimente.
Astfel de activităţi au fost: jocuri şi concursuri pe diferite teme,
întreceri sportive, drumeţii, excursii, serbări prilejuite de evenimente
ca Ziua mamei, Ziua copilului, Paşte, Crăciun. În vacanţa de vară,
au avut loc competiţii sportive în care s-au întâlnit copiii noştri cu
copii din oraşul Cisnădie, sau cu alţi copii din sistemul de protecţie
din ţară. Au avut loc întreceri sportive la fotbal, baschet, tenis de
masa, iar rezultatele se văd în cupele şi medaliile obţinute, însă
marele câştig a fost socializarea şi distracţia copiilor.
În cadrul şcolilor frecventate de copiii noştri, aceştia au obţinut
rezultate remarcabile. Au fost obţinute un număr de 20 de premii
şi menţiuni din 54 de copii şcolari, iar 10 copii au obţinut diplome
la diverse concursuri sportive.

Activităţile pedagogice desfăşurate în 2013, au avut ca scop
sprijinirea copiilor pentru a face faţă cerinţelor şcolare şi pentru
a-şi petrece timpul liber în mod placut şi educativ.

În anul 2013, doi sponsori au finanţat reparaţia capitală a unui
microbuz, iar un alt sponsor a finanţat renovarea scărilor de la
clădirea administraţiei.

Obiectivele pe care le-am avut în vedere la planificarea şi
desfăşurarea activităţilor au fost: lărgirea orizontului de cultură,
dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor copiilor; formarea şi
dezvoltarea unor deprinderi de viaţă independentă; dezvoltarea
capacităţii de socializare şi formarea unui comportament social
adecvat. Activităţile de sprijin şcolar a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale, cercurile pentru dezvoltarea abilităţilor şi
aptitudinilor copiilor organizate în parteneriat cu Clubul Copiilor

Copiii şi tinerii noştri au avut acces nelimitat la serviciile de sănătate
publică sau private, la toate programele educaţionale oferite.
Ne mândrim cu un Sat frumos şi curat şi care se află într-un
important proces de renovare. În urma câştigării unui proiect
finanţat de Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, în Sat s-au renovat băile din toate casele
familiale iar pe viitor ne dorim înlocuirea sistemului de încălzire
şi termoizolarea clădirilor.
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SOS Comunităţile de Tineri 1 şi 2 Sibiu
Anul 2013 a fost întâmpinat de tinerii noştri, cu speranţă, cu multe
vise, planuri şi obiective de atins.

La finalul anului 2013 erau asistaţi în cadrul proiectului SOS
Comunităţile de Tineri Sibiu 20 de tineri dintre care 5 studenţi.
În etapa Programul de Asistare în Viaţa Semi-Independentă sunt
în prezent asistaţi 9 tineri, care se pregătesc pentru viaţa adultului
independent şi autonom.

Povestea celor 3 fraţi din Cisnădie
Unul dintre cele mai importante principii ce stau la baza ocrotirii
copiilor în SOS Satele Copiilor, este acela că fraţii şi surorile să
crească împreună, să trăiască experienţe de viaţă asemenătoare
şi să-şi construiască un viitor comun. Reîntregirea fratriilor
este o prioritate pentru noi deoarece ştim cât este de importantă
menţinerea legăturii cu familia biologică.

Laura, Irina si Emil, sunt trei copii care au rămas fără îngrijirea
părinţilor după plecarea acestora la muncă în străinatate. Intraţi în
sistemul de protecţie al statului, fraţii au fost separaţi, fetiţele fiind
duse într-un Centru de plasament iar baiatul în plasament familial,
rupându-se în acest fel legătura dintre cei 3 fraţi.
Printr-o întamplare fericită, fetiţele au ajuns după o perioadă de un
an de şedere într-un Centru de plasament, la SOS Satul Copiilor
Cisnădie. Aici au găsit o familie care le-a primit cu braţele
deschise şi le-a făcut să se simtă iubite, ocrotite şi apreciate. Dar
bucuria fetiţelor nu era deplină, adesea chipul lor luminos fiind
umbrit de tristeţe si îngrijorare. Căutând sursa momentelor de
nefericire a celor două fetiţe, am aflat că mai au un frate mai mic
pe care nu-l mai văzuseră de multă vreme şi de care le era foarte
dor. Pornind de la această informaţie, asistentul social din Satul
16
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SOS a luat legatura cu Centrul de plasament de unde au venit Irina
şi Laura la noi, în încercarea de a da de urma fratelui mai mic.
Singura informaţie care exista la Centrul de plasament, era că cel
mai mic dintre cei 3 fraţi se afla în grija unui asistent maternal. Cu
sprijinul DGASPC Sibiu a fost contactată familia care îl avea pe
Emil în plasament. Poate că nu întâmplător, această familie locuia
în Cisnădie. Au avut loc întâlniri repetate ale asistentului social cu
asistentul maternal şi vizite ale asistentului maternal împreuna cu
Emil în Satul SOS Cisnădie, pentru a-şi cunoaşte surorile. După 9
luni de aşteptare şi numeroase demersuri, cei trei fraţi au putut fi
din nou împreună, sub acelaşi acoperiş, în aceeaşi familie, crescuţi
de aceeaşi persoană şi anume, de una dintre mamele SOS din
Satul Copiilor din Cisnădie.
Bucuria revederii dintre fraţi, grija şi dragostea cu care fetiţele l-au
înconjurat pe fraţiorul lor mai mic, ne-au confirmat încă o dată
temeinicia principiului că fraţii şi surorile să crească împreună.
În prezent, toţi cei 3 fraţi beneficiază de toată grija, atenţia şi
dragostea mamei SOS, cresc şi se dezvoltă armonios alături de alţi
4 copii care le-au devenit “fraţi de casă”, sunt sănătoşi, merg la
grădiniţă, se joacă şi se bucură de o copilarie fericită.

Toţi tinerii din Comunitatea de Tineri 2 au promovat anul şcolar cu
rezultate bune şi foarte bune, doi tineri au participat la olimpiade
şi alte concursuri şcolare.O tânară a absolvit masterul şi lucreaza în
domeniul finanţelor, un tânăr este anul doi la master (programator
calculatoare), profesând în acest domeniu, iar un altul este student
anul doi la istorie. O tânără este anul doi la asistenţă medicală. În
perioada vacanţei de vară 6 tineri au avut loc de muncă, iar patru
tineri au desfăşurat activităţi de voluntariat.
În vederea răspunderii nevoilor individuale ale tinerilor şi a creşterii
şanselor de dobândire a abilităţilor de viaţă independentă, echipa de
consilieri acordă permanent sprijin şi suport , căutând noi alternative .
Astfel, s-au realizat 3 transferuri şcolare şi alţi 5 tineri au urmat cursuri
de reconversie profesională, prin bursele Talentino oferite de Fundaţia
Speranţa din Olanda şi compania KLG.
Pe perioada întregului an, tinerii au beneficiat de oportunităţi de
petrecere a timpului liber, activităţi de grup, activităţi de formare
şi dezvoltare deprinderi de viaţă independentă alături de echipa
de consilieri, psiholog, asistent social şi coordonator proiect . La
fel sunt şi activităţile desfăşurate împreună cu partenerii: “Job
Opportunities” (parteneriat Hilton), “Cadouri cu suflet de copil
meşteşugite special pentru tine” (parteneriat Carrefour), “Bucuria
de a dărui” (parteneriat As. Filantropica Sf Nicolae), “ Culoare

şi suflet de copil” (parteneriat CMI Dr, Radu Liviu). “Fit for
Mobility” este un proiect internaţional desfăşurat în Polonia,
finanţat de Tineret în Acţiune, în care SOS Satele Copiilor
Romania a fost partener alături de alte 3 asociaţii din Germania,
Cehia şi Polonia. Trei dintre tineri, alături de alţi 6 tineri SOS
România şi insoţiţi de coordonatorul Comunitaţii de Tineri1
au participat la activităţile de promovare: cetăţenie activă si
cetăţenie europeană şi s-au familiarizat cu limba si cultura
celorlalte ţări.
“Making it in today’s world” este un alt proiect finanţat prin
Fondurile Europene prin Tineret în Acţiune, în care SOS Satele
Copiilor România a fost promotor, iar SOS Satele Copiilor
Ungaria a fost partener. În cadrul acestui proiect de educaţie
nonformal, facilitat de SOS Satele Copiilor – Sucursala Sibiu,
tinerii participanţi şi-au format şi dezvoltat abilităţi, competenţe,
deprinderi necesare încadrării pe piaţa muncii.
Clădirea Comunitaţii de Tineri 1 a fost izolată termic în 2013
sporind astfel confortul locuirii şi eficientizând costul cu utilităţile.
Curtea din spatele clădirii a fost renovată şi amenajată ca spaţiu de
petrecere a timpului liber pentru tineri.
Întreaga echipa s-a preocupat de dezvoltarea profesională,
participând la cursuri, seminarii, conferinţe, crescând astfel
calitatea serviciilor oferite în cadrul proiectului.
Sărbătorile aduc mereu bucuria timpului petrecut în familie,
alături de mamele sociale sau părinţii biologici, fraţi şi surori.
Tinerii asistaţi în cadrul SOS Comunităţile de Tineri din Sibiu sunt
încurajaţi de echipă să îşi petrecă o parte din vacanţele şcolare
şi sărbători alături de familia socială sau biologică, simţind astfel
magia clipelor petrecute împreună.
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Poveste despre Familia R.
Familia R. este beneficiară a proiectului SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie din august 2012, ca urmare
a solicitării Primariei din comuna Roşia. D-na R. împreună cu soţul său au trei copii minori. Venitul familiei în momentul intrării în
proiect se compunea din ajutor social, alocaţie de susţinere, alocaţiile de stat pentru copii şi din muncă prestată ocazional de către tată
prin gospodăriile din comună.
La sfârşitul anului 2012 a apărut oportunitatea pentru familie de a accesa o sumă de bani nerambursabilă, în cadrul Proiectului “Micro
Granturi Paşi către Autonomie” finanţat de Fundaţiile Velux din Danemarca. Părinţii s-au arătat interesaţi să aplice pentru un grant
pentru creşterea animalelor. Din momentul semnării contractului de sponsorizare familia s-a arătat extrem de responsabilă. Părinţii au
fost conştienţi încă de la început, că acest grant va ajuta la depăşirea situaţiei sociale precare în care se află familia. Afacerea cu animale
se află într-o continuă dezvoltare. Dacă familia a început cu 3 scroafe gestante achiziţionate, acum există în gospodărie 23 de porci.
În ce priveşte copiii, aceştia n-au renunţat nici un moment la şcoală, mai mult unul dintre copii, care a terminat clasa a VIII-a anul trecut,
este elev la un liceu din Sibiu, lucru la care părinţii nici n-ar fi putut visa înainte. Se ştie că majoritatea copiilor din mediul rural care
termina 8 clase, nu continuă şcoala la oraş din cauza situaţiei financiare extrem de precare a familiei.
Toţi cei trei copii şi ambii părinţi au participat activ la întâlnirile de grup sau alte activităţi derulate de către CCSPC în comunitate.
În prezent venitul familiei se constituie din salariul tatălui, ca muncitor necalificat, alocaţiile de stat pentru copii şi din vânzarea purceilor.
Condiţiile de locuit s-au îmbunătăţit faţă de momentul intrării în proiect. Locuinţa familiei nu este mare, dar se poate observa cu uşurinţă
că este curat întreţinută şi dispune de utilităţi. Familia R. a fost conştientă de faptul că avea nevoie de sprijin în depăşirea situţiei precare
în care se afla, însă fără dorinţa lor de a depăşi această situaţia, orice sprijin ar fi fost de prisos.

SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Parinţi Cisnădie
În cursul anului 2013 centrul de consiliere a asistat în total 92 familii - provenite din Sibiu, Cisnădie şi Roşia - cu 149 adulţi şi 280 copii.
La sfârşitul anului 2013 aveam în asistare un număr de 195 de copii şi tineri şi 57 de familii.
Rezultate:
280 copii au rămas în familiile lor; 70 copii au beneficiat de tichete sociale acordate de SOS şi 37 copii au beneficiat de tichete valorice
acordate de Fundaţia OvidiuRo; 25 de copii s-au bucurat de o masă caldă la o cantină socială; 19 copii preşcolari au frecventat Grădiniţa
SOS în anul şc. 2012/2013; 20 din cei 27 copii premianţi sau cu rezultate şcolare deosebite au participat la activitatea “Hoinărind cu
premianţii”; 185 copii şi tineri au participat în total la diferite activităţi. Toţi copiii preşcolari au primit rechizite şcolare.
Dezvoltarea capacităţii familiilor:
36 adulţi au participat la întâlnirile de grup sociale şi psihologice; 75 familii şi-au menţinut drepturile sociale; 17 familii şi-au obţinut
drepturi sociale (alocaţii, ajutor social, pensie de urmaş, subvenţie de încălzire etc.); 40 părinţi şi-au menţinut locul de muncă, 2 părinţi
şi-au schimbat locul de muncă cu unul plătit mai bine, iar 17 părinţi s-au angajat; 10 adulţi au beneficiat de decontarea unor servicii
medicale; 50 de familii şi-au îmbunătăţit condiţiile de locuit, 2 familii au primit o locuinţă socială; 7 familii au obţinut microgranturi
oferite de Fundaţiile Velux.
Colaborarea cu partenerii:
Au avut loc 25 întâlniri pe cazuri şi 33 deplasări în teren împreună cu partenerii; au fost organizate 2 întâlniri de reţea; s-au demarat
discuţiile privind cofinanţarea serviciilor. Se doreşte extinderea serviciilor în Chirpăr şi Vurpăr unde deja s-au început discuţiile cu
autorităţile locale.
În 2013 am participat la seminarii, întâlniri de reţea, simpozioane, târguri, bazaruri, evenimente locale şi am beneficiat de sprijinul unui
număr de 18 voluntari.
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SOS Satele Copiilor România – Sucursala Bacău

SOS Comunitatea de Tineri Bacău
SOS Comunitatea de Tineri Bacău funcţionează de la începutul anului 2013, într-o clădire situată în municipiul Bacău, unde sunt
găzduiţi un număr de 14 (7 fete şi 7 băieţi) tineri cu vârste între 14 şi 23 ani. Avem şi două studente care locuiesc în căminul universităţii
“V. Alecsandri” din Bacău, pregătindu-se astfel pentru a deveni independente şi autonome. O tânără beneficiază de bursa Blue Heron şi
îşi doreşte să-şi menţină performanţa şcolară.
De formarea şi dezvoltarea acestor tineri se ocupă cu pasiune şi responsabilitate un colectiv format din 4 consilieri şi un coordonator
al Comunităţii de Tineri. Echipa de specialişti acordă o atenţie deosebită formării deprinderilor de viaţă independentă şi îi sprijină pe
tineri să se integreze socio-profesional. Pe perioada vacanţei de vară, un tânăr a lucrat part-time, în vederea pregătirii adecvate pentru
a răspunde cerinţelor unui loc de muncă. 2 tineri au obţinut granturi Velux, o oportunitate pentru ei de a-şi forma şi dezvolta spiritul
antreprenorial. Planul de vacanţă a cuprins diverse activităţi de petrecere a timpului liber: tabăra de la Salatruc, Gura Râului, excursie
în Maramureş, iar un tânăr a participat la tăbara internaţională organizată în Polonia.
Toate evenimentele importante din an au fost marcate de tinerii noştri prin activităţi organizate intern, dar şi extern, prin participarea la
târgul de Paşte, ce a avut loc la Arena Mall Bacău. Cel mai însemnat moment din an a fost în luna septembrie, cu ocazia sărbatoririi a 4
ani de funcţionare a Comunităţii de Tineri Bacău.

SOS Satul Copiilor Hemeiuş

În cadrul Satului SOS din Hemeiuş, funcţionează 7 case familiale
în care sunt ocrotiţi un număr de 46 de copii cu vârste cuprinse
între 3 şi 15 ani.
În fiecare casă familială, locuiesc pâna la 7 copii, alături de “mama
SOS”. În activitatea de îngrijire, creştere şi educare a copiilor,
mama SOS, este ajutată de către o asistentă familială, care
înlocuieşte mama, atât în zilele de repaus săptămânal, în timpul
concediului de odihnă cât şi în alte situaţii neprevăzute.
Mama SOS mai beneficiază de ajutorul permanent şi calificat al unui
asistent social, al echipei psihopedagogice formată din: pedagog
si psiholog, care, fiecare în domeniul lui de pregătire, contribuie la
dezvoltarea, educarea şi formarea pentru viaţă a copiilor.
O casă SOS este compusă din bucătărie, cămară, sufragerie, 4
dormitoare pentru copii, o cameră a mamei SOS şi 3 grupuri sanitare.
În SOS Satul Copiilor Hemeiuş cu facilităţile mai sus enumerate,
îşi desfăşoară activitatea în prezent un număr de 21 salariaţi din
care 7 sunt mame sociale şi 5 sunt asistenţi familiali.
Finalizarea anului de învăţământ 2012-2013, s-a făcut cu rezultate
bune, procentul de promovabilitate fiind de 98%. Ne lăudăm şi cu
premianţii: Premiul I: 4 copii, Premiul III : 2 copii, Menţiuni: 5 copii.
Copiii sunt interesaţi de meditaţii în timpul orelor de pregătire.
Primesc constant suport şcolar la realizarea temelor, inclusiv
suport cu ajutorul pedagogului şi psihologului.
Realizarea unei bune integrări sociale a copiilor în grupul
de copii din Sat şi din afara Satului se realizează prin:
• activităţi pedagogice permanente, sportive şi de educaţie muzicală
realizate de profesorul de la clubul de sport şi profesorul de la
Grupul Vocal “Steluţele Hemeiuşului” care prezintă în mod
frecvent spectacole în comunitate la evenimente şi sărbători de
peste an, membrii acestuia realizând şi primul colind interactiv;
• jocuri şi activităţi de timp liber ( şah, fotbal, tenis de masă, tenis
de camp, înot, fotbal în cadrul unui club sportiv profesionist)
unde participă toţi copiii;
• continuarea activităţilor la cluburile de pictură, tâmplărie, cusut
pe pânză şi realizarea de lucrări pe suport de hârtie (tablouri,
felicitări, obiecte decorative, braţări, bijuterii);
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• activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber- discuţii
tematice, drumeţii, excursii, tabere, vizionări de spectacole,
plimbări prin parc;
• pregătirea tinerilor pentru a trece în Comunitatea de Tineri, în
organizarea timpului şi deprinderea abilităţilor pentru: gestionarea
bugetului propriu, prepararea hranei, asigurarea şi menţinerea
igienei proprii, camerei, casei, organizarea timpului liber.
În vederea asigurării unor condiţii optime în dezvoltarea întregului
personal s-au efectuat cursuri de perfecţionare şi de formare cum
ar fi: perfecţionarea comunicării în limba engleză, operare PC,
managementul proiectelor, iniţiere în anteprenoriat, curs de consilier
vocaţional, curs educaţie parentală, curs formator, curs educator
specializat, curs metode şi tehnici de comunicare eficientă.
Anul 2013 a fost unul dintre cei mai bogaţi
în evenimente deosebite.
Anul 2013 a adus susţinători ai Satului SOS la activităţi iniţiate
de acesta astfel: RTC România, GarantiBank, Orkla România,
Directia Silvică Bacău, TNT Bacău, HIT Park Hemeiuş, Primăria
Hemeiuş.
Primăvara anului 2013 a debutat cu grădini de zarzavat pentru
fiecare casă SOS din Sat. Aici mamele şi copiii au învăţat cum să
cultive, îngrijească şi să recolteze legumele.
Luna mai a prilejuit inaugurarea oficială a casei „ORKLA” prin
prezenţa echipei SOS Norvegia împreună cu reprezentanţii Orkla
Norvegia în calitate de finanţator al constructiei casei SOS şi Orkla
Food România.
Bursele „Talentino” oferite în fiecare an de Fundaţia Speranţa din
Olanda şi de compania KLG au asigurat în Satul SOS Hemeiuş
tuturor beneficiarilor , finanţarea pentru clubul de felicitari şi obiecte
decorative, atelierul de tâmplărie şi uneltele pentru grădinărit.
Locurile de joacă şi terenul de sport construite în anul 2013 au
constituit pentru întreg personalul satului bucuria de a-i vedea pe
copii cum socializeaza şi îşi petrec timpul liber făcând sport.
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În vederea gestionării eficiente a resurselor au avut loc 270
întâlniri individuale cu părinţii; 38 familii au fost consiliate în
ceea ce priveşte igiena corporală şi a locuinţei; pe problematica
violenţei domestice, au beneficiat de consiliere 10 familii,
dintre acestea, pentru 3 s-a cooperat, în vederea acordării de
servicii specializate cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Bacău.
CCSPC a organizat în cadrul proiectului „Paşi către autonomie”
– proiect finanţat de Fundaţiile Velux din Danemarca, pentru 25
beneficiari, furnizarea pro bono a unui curs de iniţiere în domeniul
creşterii animalelor şi cultivării plantelor de către Camera Agricolă
Judeţeană Bacău.
Prin întreaga activitate desfaşurată în program, considerăm că am
asigurat bunăstarea şi confortul impuse de standardele europene
copiilor din proiecte. Prin activităţile desfăşurate, în acţiunile pe
care le-am organizat atât la nivelul Satului, cât şi în fiecare familie
în parte, am contribuit la crearea de deprinderi practice, pentru
câştigarea autonomiei tuturor copiilor/tinerilor.
Rămânem centraţi pe interesul superior al copiilor şi drepturile
acestora, precum şi pe o mai bună integrare şi dezvoltare a întregului
Sat SOS în comunitatea locală, a Comunei Hemeiuş şi cea Judeţeană.

POVESTEA LUI BOGDAN

SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii Bacău
În anul 2013, serviciile SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru
Copii şi Părinţi Bacău au fost implementate în 5 comune din
judeţul Bacău, respectiv Racova, Gîrleni, Hemeiuş, Letea Veche
şi Săuceşti. În fiecare comună centrul de consiliere beneficiază de
câte un spaţiu pentru întâlnirile cu beneficiarii, pus la dispoziţie de
către unităţile şcolare locale. Echipa centrului de consiliere este
formată din 3 asistenţi sociali.

În anul 2013 au beneficiat de serviciile centrului un număr
cumulativ de 391 copii, 8 tineri, 243 adulţi, respectiv 124 familii
din comunele Racova, Gîrleni, Hemeiuş, Letea Veche şi Săuceşti
în timp ce la finele anului 2013 erau asistaţi un numar de 212 copii
şi tineri şi 72 de familii.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, un grup de 22 de copii beneficiari,
organizaţi şi însoţişi de echipa CCSPC, au colindat la sediul unor instituţii
locale şi judeţene, precum primăriile comunelor Hemeiuş, Gîrleni,
Blăgeşti, primăria mun. Bacău şi la sediul Consiliului Judeţean Bacău.
În anul 2013, membrii echipei CCSPC au participat la programe
de formare profesională, precum „Disciplinare pozitivă” furnizat
de Salvaţi Copiii, Filiala Iaşi si consiliere vocaţională, furnizat de
Pro Vocaţia.
În acest an, a fost acreditat SOS Centrul de Zi Hemeiuş şi s-a
semnat o convenţie de parteneriat cu Primăria Hemeiuş.

Au avut loc şi reprezentaţii susţinute de formaţia de teatru
marionete “Iedul cu trei capre” pentru copiii de gradiniţă şi pentru
copiii din ciclu primar în unitatea şcolară “Grigore Tăbăcaru”, cu
ocazia Zilei de 1 Iunie, organizată de echipa SOS Satul Copiilor
Hemeiuş.

Acordarea suportului pentru hrană şi nutriţie în asigurarea unei
alimentaţii echilibrate a copiilor, s-a realizat pentru cele 141
familii beneficiare. S-au acordat 175 tichete sociale unui număr
de 20 familii, în cuantum de 15 sau 20 lei, potrivit gradului de risc
stabilit pentru fiecare familie în parte. 35 familii au primit sprijin
pentru nutriţie sub formă de pachete cu hrană. 15 copiii, au primit
sprijin pentru o îmbrăcăminte adecvată varstei lor. 124 familii,
au beneficiat de sprijin pentru igienă, constând atât în detergenţi,
cât şi în produse de igienă personală, toate acestea fiind donaţii în
produse primite din partea sponsorilor noştri.

În vacanţa de vară s-au desfăşurat activităţi de animaţie
socio-educativă, coordonate de asistenţii sociali, în cadrul cărora
20 copii şi-au format deprinderi de comunicare prin joc, origami şi
modelaj baloane, în 3 din cele 5 comune partenere. Pentru un grup
de 15 copii de vârstă preşcolară, a fost organizată o activitate de
animaţie socio-ducativă în cadrul unui club de animaţie.

În anul 2013, 38 familii, 139 copii şi 64 adulţi au devenit autonomi.
Aceştia, au depăşit situaţia de criză în care se aflau prin întemeierea
de gospodării, în cadrul proiectului „Paşi către autonomie”.

La nivelul SOS Centrul de consiliere şi sprijin pentru copii şi
părinţi Bacău am organizat o tabără tematică, adresată copiilor
de vârstă şcolară , care s-a desfăşurat la SOS Tabăra Cisnădie –
„Tabăra Breslaşilor”, în care s-au desfăşurat activităţi tematice.

22

www.sos-satelecopiilor.ro

Mă numesc Bogdan şi m-am născut în oraşul Mediaş. Deşi am doar 21 de ani, viaţa mea a avut multe curbe şi am fost
nevoit să trăiesc lângă oameni atât de diferiţi. Din pricina problemelor pe care le aveau, părinţii mei m-au abandonat la
vârsta de 3 ani. La această vârstă un copil ar trebui să fie lângă părinţii lui, însă eu nu am avut această şansa.
Am fost mutat în mai multe centre sau în familii de plasament, unde am trăit şi bune şi rele. Au fost în jurul meu şi
oameni care mi-au purtat de grijă şi mi-au oferit afecţiune. Am învăţat multe lucruri în acel timp. După o perioadă, părinţii
m-au luat din nou acasă. Nu am mai mers la şcoală, iar după trei ani din nou am fost dat în plasament. Din nou am fost
despărţit de sora mea. Eu am fost mutat într-un centru de plasament din Sibiu.
La vârsta de 21 ani eram elev în clasa a Xa la un liceu din Sibiu cu profil arhitectură. Îmi doream mai mult, ştiam că pot
mai mult. Timpul liber mi-l petreceam şi mi-l petrec şi astăzi pictând, desenând sau modelând. Cine îmi vede lucrările
mă apreciază pentru talent.
O doamnă profesoară de la liceul unde învăţam a contactat asociaţia SOS Satele Copiilor România din dorinţa de a mă
ajuta să mă dezvolt. Aşa am început din nou să mă simt ACASĂ, în cadrul SOS Comunitatea de Tineri 1 Sibiu, unde
astăzi locuiesc. Aici am primit atenţie şi sprijin, colegi cu care mă înţeleg foarte bine şi mi s-au oferit multe şanse de
dezvoltare. Cu sprijinul consilierului meu, m-am transferat la Liceul de Artă, unde îmi pot dezvolta talentul artistic şi am
reuşit să recuperez cunoştintele din anii de şcoală pierduţi. La Comunitatea de Tineri am învăţat să mă gospodăresc,
petrec timp frumos împreună cu echipa şi ceilalţi tineri, sunt ascultat, înţeles şi ajutat.
Nu-mi doresc decât să evoluez şi să îmi asigur o viaţă frumoasă. Şi pentru asta muncesc. Învăţ la şcoală, învăţ în
Comunitate, mă dezvolt. Acum mă pregătesc pentru olimpiada de creaţie, categoria modelaj, faza pe ţară. În vacanţa de
vară îmi voi căuta un loc de muncă, iar după finalizarea clasei a XIIa îmi doresc să urmez cursuri universitare, rămânând
în domeniul pasiunii mele.

Potrivit recomandărilor cadrelor didactice 150 copii şcolarizaţi au
primit sprijin pentru educaţie sub formă de uniforme, echipament
sportiv şi rechizite.

Sunt recunoscător tuturor
oamenilor care mi-au
influenţat pozitiv viaţa.
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În Parteneriat

Impactul nostru asupra vieţilor copiilor şi al familiilor lor nu ar putea fi realizat fără susţinerea donatorilor individuali, a companiilor,
a statului, serviciilor caritabile sau a altor organizaţii care ne împărtăşesc viziunea. Muncim din greu pentru a fi parteneri de încredere,
punându-ne la dispoziţie expertiza şi indentificând noi modalităţi de a lucra împreuna în vederea atingerii obiectivelor comune.

Companii Partenere

Construim relaţii durabile cu partenerii noşti corporatişti ce ne oferă şansa de a avea un impact susţinut în viaţa copiilor pe care îi ajutăm.
Organizaţia noastră oferă companiilor care ne ajută o relaţie cu beneficii bilaterale. Fondurile venite din zona corporatistă ne permit să lucrăm
în continuare în beneficiul copiilor, iar noi le oferim vizibilitate şi recunoaştere sociala.

•F
 undaţia Vodafone a fost şi în acest an Finanţatorul unic al SOS Maşina cu Jucării
•N
 ivea a susţinut şi în 2013 programul de prevenire a abandonului implementat de SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi
Parinţi. Cu sprijinul NIVEA am sărbătorit, ca şi în 2012 la Sibiu, anul acesta Ziua Familiei pe 15 mai în Parcul Herăstrau din Bucureşti.
• În fiecare an Dr. Oetker este alături de copiii, mamele SOS şi tinerii noştri, oferind atât sprijin financiar cât şi donaţii în produse cu
ocazia diferitelor evenimente: Paşte, Crăciun, aniversări.
• J W Marriott Bucharest Grand Hotel îi sprijină pe tinerii noştri să îşi atingă adevăratul potenţial, ajutându-i astfel să dezvolte
aptitudini profesionale şi să îşi gaseasca mai uşor un loc de muncă. În 2013 am fost invitaţi să fim beneficiarii Balului Vienez, alături
de United Way.
•C
 ORA Pantelimon a desfăşurat Campania Luna Inimilor Deschise în beneficiul copiilor din organizaţia SOS Satele Copiilor România.
Clienţii magazinului au făcut donaţii la casele de marcat şi astfel s-au strâns cei 112.000 lei. Pe lângă această campanie, angajaţii
CORA au participat la diferite evenimente şi serbări în Satul Bucureşti şi de fiecare dată au adus daruri binevenite copiilor şi tinerilor.
• În urma concursului de proiecte sociale desfăşurat în 2012, SOS Satele Copiilor România a câştigat prin proiectul Oportunităţi egale
pentru copiii vulnerabili - “Educaţie şi grijă, o şansă la o viaţă mai bună”, finanţarea de 30.000 euro oferită de IKEA. Parteneriatul
cu IKEA a continuat în 2013 şi împreună am reuşit să susţinem 415 de copii, oferindu-le oportunităţi de dezvoltare, îngrijire socială
şi suport educaţional.
•L
 ouis Vuitton a continuat şi anul acesta parteneriatul cu noi şi susţine activităţile educaţionale ale SOS Centrului de Consiliere şi
Sprijin pentru Copii şi Părinţi Hemeiuş- Bacău.
•B
 &B Collection a continuat susţinerea copiilor aflaţi în îngrijirea permanentă a organizaţiei.
•C
 ampania pentru susţinerea educaţiei “Schimbă o viaţă”, iniţiată de compania RTC reprezintă sprijinul cel mai potrivit în demersul
nostru de a investi în viitorul copiilor noştri.
•L
 easeplan este din 2013 sponsorul unei Case familiale în care cresc 5 fraţi biologici, din cadrul SOS Satul Copiilor Bucureşti.

• GDF SUEZ Energy România, Fundaţia GDF SUEZ, Habitat for Humanity România şi SOS Satele
Copiilor au semnat un parteneriat pentru susţinerea programului social „Totul începe acasă”. Parteneriatul
constă în dezvoltarea unui program de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru casele sociale din cadrul SOS
Satul Copiilor Bucureşti, clădiri ce se află într-o stare avansată de degradare. Proiectul se va derula pe o perioadă
de doi ani (2013-2014) şi implică o contribuţie financiară din partea GDF SUEZ Energy România şi a Fundaţiei
GDF SUEZ de 300.000 de euro.
• KLG Logistics alături de Speranţa Foundation Olanda şi cu implicarea doamnei Andreea Teunissen
Oprea – Membru în Consiliul Director, acordă în fiecare an „Bursele Talentino” pentru susţinerea copiilor
şi tinerilor merituoşi aflaţi la SOS.
•C
 u o echipă de 130 de angajați și o contribuție de aproape 30.000 de euro, Porsche Finance Group a participat la
dotarea cu panouri solare destinate pentru încălzire a 10 case SOS din cadrul SOS Satul Copiilor Bucureşti. Echipele de
voluntari ale Porsche Finance Group au lucrat alături de specialiștii organizației Viitor Plus, coordonatorul proiectului,
pentru construcția celor zece panouri solare.
• Mercedes-Benz Financial Services ne-a oferit şansa de a avea un minunat teatru de vară în incinta SOS Satul
Copiilor Bucureşti. Lucrările de construcţie au început la finalul anului 2013 şi se vor finaliza în prima parte a
anului 2014, astfel încât vara lui 2014 să ne găsească pregătiţi de spectacole.
•T
 imp de două luni, angajaţii Credit Europe Bank România şi-au testat calităţile de fundraiseri în beneficiul
copiilor de la SOS Satele Copiilor România, în cadrul celei mai ample acţiuni de responsabilitate socială
desfăşurată în companie până acum. În cele două luni de proiect angajaţii au donat aproximativ 11.000 Lei,
Credit Europe Bank majorând această contribuţie cu încă 22.000 Lei.
• Pentru fiecare palet transportat prin Platforma Centrală din Sibiu, Pall-Ex România donează cinci eurocenţi
programului SOS Satul Copiilor Cisnadie – Sibiu. Pall-Ex România a folosit fondul creat pentru a dona
bunuri electrocasnice precum maşini de spălat, frigidere, aragazuri, aspiratoare şi televizoare.
• Compania Menzies Aviation susţine de 10 ani bugetul unei case familiale din programul SOS Satul
Copiilor Bucureşti cât şi o parte din bugetul unităţii de program Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru
Copii şi Părinţi din Bucureşti, constând în cheltuieli de transport şi activităţi directe cu beneficiarii (ajutor
material pentru familiile asistate in proiect, organizare de evenimente).
• Cu sprijinul MT&T Property Management am reuşit să deschidem o nouă casă familială în Satul
Copiilor Bucureşti. MT&T Property Management a dat o nouă infăţisare casei: au zugrăvit, au efectuat
reparaţii şi au făcut curat, apoi au făcut cunoştinţă cu micii locatari şi de aici încolo s-au pus bazele unei
frumoase prietenii. Angajaţii MT&T Property Management îi vizitează pe cei mici şi pe mama SOS şi
de fiecare dată le fac surprize plăcute.
• Copiii din SOS Satul Copiilor Bucureşti şi-au serbat ziua de naştere cu ajutorul companiei Sika România.
SOS Satele Copiilor România încurajează, an de an, păstrarea tradiţiilor în familiile SOS – de la zilele de
naştere ale membrilor, până la mesele în familie cu ocazia Paştelui sau a Crăciunului sau alte evenimente
importante din timpul anului. Numai aşa organizaţia le poate inspira copiilor sentimentele profunde ale
unei vieţi cu adevarat de familie.
• DDB România, parte a grupului de comunicare The Group, in dorința de a atrage atenția publicului
asupra situației copiilor defavorizați care au nevoie de sprijin atât financiar cât și emoțional, a dezvoltat
pro bono un microsite (www.primulcolindinteractiv.ro) și o aplicație de Facebook (https://www.facebook.
com/SOSSateleCopiilor) cu cel mai popular colind românesc.
• Autovit.ro alături de Carrefour România, a reuşit să strângă în cadrul campaniei “Maşinuțele Bucuriei”,
peste 8000 de jucării pentru copiii de la SOS Satele Copiilor. Acțiunea a avut ca scop oferirea unui cadou
de sărbători pentru copii care locuiesc împreună cu famillile biologice, dar beneficiază de serviciile
educaționale și de consiliere oferite de asociație.
• Societatea Civilă de Avocaţi Voicu & Filipescu ne oferă servicii de asistenţă şi reprezentare juridică
probono.
 ulţumim partenerilor noştri: Chevrolet România, Orkla Foods România, Gfk, Deloitte, B2b Advertising,
M
L’oreal Romania, Daedalus, H. & E. Reinert, Gmbh Cabanova, Lemet, Ro.We.Ni International, Kuxa Studio,
Auchan Romania, Bsh Electrocasnice, Carrefour Romania, Coca Cola Hbc Romania, Betty Ice, Tymbark Romania,
Hasbro Romania, Cora Pantelimon, Pallet Express, Rtc Proffice Experience, Vaillant Group Romania, Probrands
Distribution, Arctic.
Fondurile colectate anual în cutiile de donaţii SOS sunt o consecinţă a parteneriatelor dezvoltate cu: Bricostore,
PROFI, Fonzi, GarantiBank, Aeroportul Bacău, Aeroportul Timişoara, Aeroportul Constanţa, Whittard Of
Chelsea, METRO, Diverta, Atelier de creatie Maria Lucia Hohan, Ambient Sibiu, Baumax Sibiu, XXL Sibiu,
OBI Sibiu, Carrefour Sibiu, Pensiunea Mai si reţeaua Dealerilor Chevrolet.
Dacă doriţi să aflaţi cum ne puteţi ajuta, vă rugăm să ne contactaţi la tel: 021.668.00.77
sau la adresa de email: mihai.tutu@sos-satelecopiilor.ro
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Persoane fizice

Mii de persoane fizice din toată ţara cât şi români din afara ţării ne
susţin prin donaţii individuale oferite cu ocazia unor evenimente
imporante din an cum ar fi: de Paşte, de început de an şcolar, de
Crăciun, fie prin donaţii recurente lunare care contribuie la
susţinerea pe termen lung a îngrijirii pe care o oferim copiilor
şi tinerilor din SOS. Ne bucurăm şi de donaţiile în produse şi
cadourile pe care prietenii noştri le oferă copiilor cu diferite ocazii.
Un ajutor nepreţuit este venit din partea voluntarilor noştri,
persoane fizice care îşi dedică timpul, abilităţile profesionale şi
talentul în beneficiul copiilor de la SOS. Sprijinul lor este cu atât
mai mare cu cât ei s-au angajat să se implice pe termen lung în
aceste activităţi de voluntariat. Copiii şi tinerii noştri se bucură de
ajutorul voluntarilor atât pentru sprijin şcolar la diferite materii, cât
şi la activităţi de timp liber şi sportiv.
Sebastian Schmitz, directorul firmei Cabanova, a parcurs în 14 zile,
pe bicicleta, 2.032 de kilometri între Bucureşti şi Düsseldorf. Pe traseul
care l-a condus prin România, Ungaria, Slovacia, Austria, Cehia şi Germania, el a convins o mulţime de oameni că merită să doneze banii
necesari pentru a cumpăra bicicletele atât de mult dorite de copiii de la SOS Satele Copiilor România. Astfel din donaţiile obţinute, Sebastian
şi prietenii săi au cumparat 60 de biciclete pentru copiii din cele trei Sate SOS.
Mulţumim domnului Dr. Sorin Boana din Bacău pentru susţinerea intervenţiei chirurgicale pe cord oferită unui copil din cadrul SOS
Satul Copiiilor Hemeiuş. Operaţia a fost o reuşită, iar astăzi micul pacient se bucură alături de ceilalti copii de jocurile copilăriei.
La fiecare jumătate de an, domnul Bade Olotu împreună cu colegii şi prietenii săi ne fac o vizită pentru a ne dona banii strânşi, prin
forţe proprii, pentru copiii aflaţi în grija organizaţiei noastre. Donaţia, care a inclus şi cheltuielile necesare pentru organizarea unui mare
barbeque în incinta Satului SOS Bucureşti, a venit din partea domnului Bade Olotu, a colegilor şi prietenilor săi - familia Van der Sijp,
compania Lufkin - prin domnul Dave M. Kennedy, precum şi companiile Schlumberger şi Anvergo.
Dacă doriţi să aflaţi cum ne puteţi ajuta, vă rugăm să ne contactaţi la tel: 021.668.00.77
sau la adresa de email: simona.beldiman@sos-satelecopiilor.ro

Aplicaţii pentru obţinerea de finanţări pe mecanismul
Spaţiul Economic European
Asociaţia noastră a depus în anul 2013 şase aplicaţii în cadrul mecanismului financiar SEE cu o valoare totala de 570.000 EUR. Până la finele anului
2013 doua aplicaţii au fost aprobate pentru finanţare cu un buget total de 78.000 EUR (13.6% din fondurile solicitate).

Organizaţii ne-guvernamentale
SOS Satele Copiilor colaborează cu ONG-uri care au aceeaşi viziune şi agenţii ONU la un nivel internaţional, regional şi naţional.
• În urma semnării unui Acord de Parteneriat la nivel internaţional între Habitat for Humanity International şi SOS Children’s Villages
International, în 2013 a fost semnat un Acord de parteneriat între Habitat for Humanity Romania şi SOS Satele Copiilor România. Impactul
acestui parteneriat s-a produs spre sfarşitul anului 2013 odată cu aprobarea aplicaţiei depuse la GDF Suez pentru renovarea şi reabilitarea
caselor familiale din SOS Satul Copiilor Bucureşti.
• SOS Satele Copiilor România este din anul 2012 membra in Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) şi din 2013
este membră în Consiliul Director al FONPC. Împreună derulăm activităţi şi campanii pentru apărarea şi respectarea drepturilor copiilor din
ţara noastră.
• SOS Satele Copiilor România este din anul 2009 membră în federaţia RENASIS (membră a European Anti-poverty Network) şi din anul
2011 membră în Consiliul director al al federaţiei; împreuna participăm în proiecte ce au ca scop eradicarea sărăciei în ţara noastră.

• Fundaţiile Velux din Danemarca au acordat pentru o perioadă de 3 ani începând din anul 2010 finanţarea proiectului de microgranturi “Paşi
către autonomie” în cadrul unui parteneriat privilegiat tripartit: Fundaţiile Velux, SOS Satele Copiilor Danemarca şi SOS Satele Copiilor
România. Beneficiarii proiectului au primit micro-granturi pentru iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri sau pentru satisfacerea unor nevoi
stringente care impiedicau familia să-şi valorifice potenţialul şi să devină autonomă.
• Asociaţia „Austrian Business Club Bucharest” cu sprijinul domnului Walter Friedl – Preşedinte – susţine serviciile de îngrijire de tip
familial oferite de SOS Satele Copiilor în cadrul Satelor SOS din România.

Instituţii partenere

SOS Satele Copiilor România a demarat în 2013 proiectul de „Reabilitare şi modernizare a spaţiilor sanitare din cadrul
infrastructurii de servicii sociale SOS Satul Copiilor Cisnădie, judeţ Sibiu” prin Programul (proiect) de finanţare a unor cheltuieli
de investitii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale aprobat prin hotărârea nr.973/2012 (HOTĂRÂRE nr. 973 din 3
octombrie 2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale) si reglementat
prin ordinul 2765/2012 ( ORDIN nr. 2765 din 5 noiembrie 2012 privind aprobarea metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor
de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării) . Valoarea contractului de finanţare nr. 4245/18.04.2013, este de
289.108,00 lei (aceeasi cu valoarea aprobata prin ordinul ministrului muncii,familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice cu
nr.496/15.03.2013), finanţare nerambursabilă acordată asociaţiei SOS Satele Copiilor România de la bugetul de stat prin bugetul
alocat autorităţii finanţatoare Ministerului Muncii, Familiei, Protecţei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – prin Agenţia pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Sibiu, în calitate de agenţie teritorială - pentru realizarea lucrărilor de amenajări, reparaţii, modernizari şi dotări la
obiectivul SOS Satul Copiilor Cisnădie.
SOS Satele Copiilor România în parteneriat cu Asociaţia SOS Barnebyer Norway / SOS Children’s Villages Norway a implementat
în perioada 01 – 30 iunie 2013, proiectul intitulat „Open doors” - Parteneriat durabil România-Norvegia în domeniul dezvoltării
de programe comunitare!”, prin intermediul Fondului pentru Relaţii Bilaterale (Masura a. Dezvoltarea parteneriatului) ca parte
integrantă a Fondului ONG, fond care la rândul său este parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 20092014. Operatorul Fondului ONG în Romania este Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, împreună cu partenerii săi Fundaţia
pentru Parteneriat şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi.
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) de la nivelul judeţelor Bacău, Vaslui, Sibiu şi Vâlcea
precum şi de la nivelul sectoarelor 1, 2 şi 3 din Bucureşti sunt partenerii cu care derulăm serviciile oferite de Organizaţia noastră, atât
serviciile de îngrijire de tip familial şi dezvoltare a deprinderilor pentru viaţa independentă cât şi a Serviciilor de prevenire a separării
copilului de familia biologică.
Autorităţile locale sunt partenerii noştri în derularea serviciilor primare la nivelul comunităţilor, centrele de consiliere şi sprijin pentru
copii şi părinţi şi centrul de zi. Astfel, Centrul de consiliere din Bucureşti are parteneriate semnate cu DGASPC sector 1 şi Consiliul
Local Buftea. Centrul de consiliere din Cisnădie are un parteneriat solid cu Consiliul Local Roşia şi urmează să se semneze convenţii de
colaborare cu Consiliile Locale din Răşinari, Vurpar si Chirpar. Centrul de consiliere din Hemeiuş şi-a întărit parteneriatul cu Consiliul
Local Hemeiuş punând premizele înfiinţării şi a unui centru de zi, continuând în acelaşi timp parteneriatele cu Consiliile Locale din
Racova, Gîrleni, Letea Veche şi Săuceşti. Un nou parteneriat urmează să se semneze cu Consiliul local Blăgeşti.

Întărirea comunităţii

Schimbarea condiţiilor de viaţă ale copiilor şi familiilor vulnerabile şi marginalizate nu este un proces ce poate fi realizat de sus în jos.
Schimbarea de durată se realizează prin colaborarea cu reprezentanţi ai comunităţii şi grupuri comunitare. Când lucrăm cu familiile
biologice încercăm să ne concentrăm pe întărirea capacităţii locale şi să găsim tot timpul ancore locale pe care să ne bazăm. Organizaţiile
şi structurile care se bazează pe comunitate sunt de obicei partenerii noştri cheie când dorim să implementăm strategii, să dezvoltăm răspunsuri
susţinute, semnificative la nevoia de asistare a copiilor vulnerabili. Astfel, în anul 2013 am acţionat în 10 comunităţi în care am reuşit să
îmbunătaţim condiţiile de viaţă pentru aproximativ 600 de copii, să sprijinim şi să învăţăm parinţii din 200 de familii să găsească soluţii la
problemele cu care se confruntă şi să oferim autorităţilor locale modele de intervenţie în lucrul cu copiii aflaţi în situaţie de risc.

• Fundaţia United Way a finanţat în anul 2013 activităţi ale Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Parinţi Bucureşti
• Fundaţia Blue Heron sprijină financiar şi moral 6 studenţi pentru continuarea studiilor universitare
• Fundaţia Speranţa Rotterdam cu sprijinul doamnei Andrea Teunissen-Oprea sprijină copiii şi tinerii pentru a-şi dezvolta talentele şi pentru a
avea performanţe şcolare prin acordarea “Burselor Talentino KLG”
• International Women Association a finanţat un proiect de renovare şi echipare a unei case familiale din SOS Satul Copiilor Bucureşti.
• Fundaţia Viitor Plus ne sprijină pentru instalarea unor panouri solare la casele familiale din SOS Satul Copiilor Bucureşti
• Asociaţia Portico sprijină tinerii noştri în activităţile de petrecere a timpului liber.
• Fundaţia Terre des hommes, împreună cu partenerii săi, a organizat pe 20 noiembrie - dată aniversară a semnării Convenţiei drepturilor
copiilor - evenimentul dedicat copiilor Ziua Ştafetei – “Acum decid eu” si 5 copii îngrijiţi în cadrul SOS Satul Copiilor Bucureşti au reuşit să
experimenteze pentru o zi diverse profesii precum: pilot, make-up artist şi ambasador.
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Ambasadori SOS

VENITURI 2013 (Sumele sunt exprimate în RON)

Suntem onoraţi să fim susţinuţi de doamna Rosemaria Schwarzinger şi de domnul Gabriel Biriş-Ambasadori
Onorifici SOS Satele Copiilor România. Responsabilitatea cu care se implică în atragerea de fonduri şi de noi
parteneri reprezintă un îndemn şi un exemplu pentru noi toţi. Le mulţumim pentru generozitate şi pentru că ne
reprezintă cu onoare la evenimentele la care participă.

Venituri SOS KDI
Venituri externe de la Fundaţii (Velux, SOS NO, SOS France, SOS USA, SOS Switzerland)
Venituri din campanii de strângere de fonduri
Venituri SOS Grădiniţa Cisnădie
Venituri guvernamentale (subvenţii, alocaţii de stat), locale (DGASPC) şi granturi
Alte venituri (dobânzi bancare, diferenţe de curs)

CHELTUIELI 2013 (Sumele sunt exprimate în RON)
VSOS Satul Copiilor Bucureşti
SOS Comunităţi de Tineri Bucureşti
SOS CCSCP Bucureşti
SOS Maşina cu Jucării
SOS Satul Copiilor Cisnădie
SOS Comunităţi de Tineri Sibiu
SOS CCSCP Cisnădie
SOS Grădiniţa Cisnădie
SOS Tabăra de vară
SOS Satul Copiilor Hemeiuşi
SOS Comunitate Tineri Bacău
SOS CCSCP Hemeiuşi
Cheltuieli Biroului Naţional de Coordonare
Cheltuieli campanii strangere de fonduri
Cheltuieli personal SOS Children’s Villages International
Cheltuieli indirecte

9,951,649
2,038,691
2,281,132.62
5,744.00
1,769,739.69
98,533.63
16,145,490.33

61.6%
12.6%
14.1%
0.0%
11.0%
0.6%

2,837,653
1,032,187
346,600
190,946
2,567,798
970,000
238,022
121,625
32,776
1,423,204
373,834
203,532
2,095,620
1,028,531
359,222
2,069,609
15,891,158

17.9%
6.5%
2.2%
1.2%
16.2%
6.1%
1.5%
0.8%
0.2%
9.0%
2.4%
1.3%
13.2%
6.5%
2.3%
13.0%

Implică-te şi tu!

•C
 opiii cresc şi se dezvoltă zi de zi, de aceea donaţiile periodice sunt cel mai bun mod de a ajuta. Optează pentru donaţii lunare;
•P
 ersoanele 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;
•C
 ooperăm bucuroşi cu toate acele companii interesate să susţină proiectele SOS şi să-şi implice angajaţii în acţiuni de
responsabilitate socială;
•F
 acilităţile 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;
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.
Vă mulţumim!

Opinia fără rezerve
„În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele
semnificative poziţia financiară a asociaţiei SOS Satele Copiilor România la
31.12.2013 şi performanţa sa financiară, fluxurile sale de trezorerie pentru
anul care s-a încheiat la aceea dată, în conformitate cu OMFP 1969-2007 şi
cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare.”
:

Rodl & Partners

Date fiscale necesare donaţiei:
SOS Satele Copiilor România
Cod fiscal: 7108752
Cod IBAN: RO67UGBI0000512002108RON
GARANTIBANK Bucureşti, Sucursala Traian
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SOS KINDERDORF INTERNATIONAL
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.
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.

SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA
Biroul Naţional de Coordonare
Calea Floreasca nr. 165, Sector 1,
Bucureşti, 014459
Tel: 021. 668.00.90,
E-mail: sos@sos-satelecopiilor.ro

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

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

www.sos-satelecopiilor.ro

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

