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EDITORIAL

Dragi membri, sponsori, colaboratori,
voluntari,
Anul 2003 a însemnat o perioadă marcată de multe
schimbări, noi strategii şi planuri de viitor, realizări şi
poticniri. Nimic nou… Aceasta este viaţa într-un ONG…
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Pentru noi – angajaţii, consiliul de administraţie, o parte
a membrilor Adunării Generale, momentele de sărbătoare
ale celor două Sate SOS, la 10 ani de la mutarea primelor
familii în casă nouă, au însemnat clipe de mare bucurie.
Am văzut cât de mult au crescut copiii, remarcabilele
lor realizări sau încercările lor atât în plan creativ cât şi
educaţional. Am văzut mamele fredonând sau şoptind
alături de copii, având grija lor la ultimul vers, sau la pasul
unui dans. Am văzut directorii de Sat, plângând de emoţie
spunând “copiii noştrii“ şi rememorând istoria construirii
Satului SOS, a familiilor SOS, extinderea proiectelor sau
apariţia unora noi şi realizările ﬁecăruia în parte.
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Ne-am
bucurat
de
aprecierea
organizaţiei
SOS-Kinderdorf International, prin prezenţa d-lui. Helmut
Kutin, Preşedintele acesteia, care a înmânat personal
şase distincţii de merit mamelor SOS, directorului de
Sat şi membrilor Adunării Generale ce şi-au dedicat mai
mult de 10 ani din viaţă şi carieră în slujba copiilor. Am
simţit încrederea şi sprijinul ce ni se acordă, discutând
deschis despre noile provocări, despre rezultatele noastre
şi împărtăşind din necazurile şi obstacolele din munca
cotidiană. Dl. Kutin a apreciat maturitatea asociaţiei
noastre, direcţia bună de acţiune în cadrul proiectelor,
colaborarea cu comunitatea locală. Acestea sunt garanţii
suﬁciente pentru a putea ﬁ sprijiniţi în demararea unui al
treilea Sat SOS în România, în zona Moldovei, începând
cu 2004.
Suntem alături de toţi tinerii noştri în pregătirea lor
pentru viaţa independentă. Ne bucurăm pentru succesul
ﬁecăruia – când şi-au terminat şcoala, când şi-au găsit
singuri un loc bun de muncă, când şi-au făcut primul
contract de închiriere, când şi-au făcut prieteni şi ştiu să-şi
gestioneze banii responsabil… şi ne preocupăm de situaţiile
limită în care se pun sau ajung unii dintre ei - vagabondaj,
abandon şcolar. Suntem mâhniţi să constatăm că uneori
nu este suﬁcientă grija şi preocuparea noastră, asigurarea

serviciilor de îngrijire şi educaţie corespunzătoare şi că
uneori drumul lor către independenţă este mai sinuos.
Avem o deschidere din ce în ce mai mare faţă de
comunitatea locală, răspunzând punctual nevoilor unor
categorii de persoane dezavantajate (în special familii cu
risc crescut de abandon familial) şi încercând să creem o
reţea de sprijin pentru acestea împreună cu instituţiile de
stat şi alte ONG-uri din domeniu.
În 2003 am acordat o atenţie specială resurselor
umane, atât administrativ prin reactualizarea procedurilor
şi documentaţiei în conformitate cu cerinţele Codului
Muncii cât şi prin dezvoltarea profesională a angajaţilor,
în special cei noi. De asemenea am început – alături şi de
alţi parteneri – realizarea standardului ocupaţional pentru
“părinţi sociali”, considerând că mamele SOS şi alţi părinţi
sociali care lucrează în “casele de tip familial” au nevoie şi
merită un statut clar şi recunoscut.
Ne-am bucurat în 2003 de o susţinere deosebită a
prietenilor noştri (sponsori şi donatori ﬁdeli) la care s-au
alăturat şi alţii noi (ﬁrme şi persoane ﬁzice). Fără a-i numi,
le mulţumesc ﬁecăruia, în numele copiilor şi tinerilor
noştri şi-i rog să rămână alaturi de noi, pentru a le asigura
împreună siguranţa zilei de mâine şi şansa unui viitor.
Un ultim gând îl adresez colaboratorilor noştri din toate
proiectele, acelora care şi-au asumat misiunea, viziunea
şi valorile organizaţiei SOS-Satele Copiilor România,
muncesc şi trăiesc în spiritul acestora. Lor le mulţumim, le
dorim succese noi şi le dedicăm acest Raport Anual.
Lucreţia Moldoveanu, Director Executiv

MISIUNE, PRINCIPII, ISTORIC
MISIUNE
SOS-Satele Copiilor România oferă o familie copiilor
ajunşi în diﬁcultate, îi ajută să-şi clădească singuri un
viitor şi contribuie la dezvoltarea comunităţilor în care ei
trăiesc.

PATRU PRINCIPII PEDAGOGICE
Prin conceptul său, SOS-Satele Copiilor a iniţiat
abordarea de tip familial în îngrijirea copiilor, pe termen
lung până când devin tineri independenţi şi autonomi,
dar dacă este nevoie şi pe termen scurt şi mediu până la
reîntoarcerea lor în familia biologică. Acest concept creat
în 1949, odată cu apariţia SOS-Satele Copiilor în Austria,
se bazează pe patru principii esenţiale pentru creşterea
unui copil: mama, fraţii şi surorile, casa, comunitatea.
Fiecare copil fără familie primeşte o mamă socială,
care îi oferă securitate, afecţiune şi echilibru. Mama
împreună cu 6-7 copii (băieţi şi fete de vârste diferite, care
cresc împreună ca fraţi şi surori) formează o familie. Fraţii
biologici sunt întotdeauna crescuţi împreună. În Satul SOS
(o comunitate formată din 10-15 case familiale), ﬁecare
familie locuieşte într-o casă proprie.

1992
Se organizează la Bucureşti prima serie a cursului “Şcoala
Mamei SOS” pentru pregătirea de mame sociale. Sunt
create două case “pilot” pentru primii 16 copii.
1993
La începutul anului primele familii SOS se mută în casă
nouă, iar în octombrie sunt inaugurate oﬁcial cele două
Sate SOS, din Bucureşti şi Cisnădie.
1995
Îşi începe activitatea Grădiniţa SOS Cisnădie.
1997
Se deschide Tabăra de Vacanţă SOS Cisnădie.
Îşi începe activitatea Grădiniţa SOS Bucureşti.
1998
Apare SOS-Proiectul de prevenire a abandonului familial.
1999
Apare SOS-Comunitate de Tineri 1 Bucureşti.
2001
Se deschide SOS-Comunitatea de Tineri Sibiu.
2000
Este creat SOS-Proiectul de sprijin comunitar din
Cisnădie.
2002
Patru tineri independenţi – copii crescuţi în Satele SOS şi
apoi în Comunităţile de Tineri.
Îşi începe activitatea SOS-Maşina cu Jucării.
2003
Este inaugurată SOS-Comunitatea de Tineri 2 Bucureşti.

APARTENENŢA LA O ASOCIAŢIE
INTERNAŢIONALĂ

SCURT ISTORIC
1990
În luna iunie se semnează Convenţia de colaborare între
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi organizaţia SOSKinderdorf International din Austria, iar la 26 noiembrie
se înﬁinţează SOS-Satele Copiilor România, ca asociaţie
naţională cu personalitate juridică.
1991
Începe construcţia a două Sate SOS în Bucureşti (15 case
familiale) şi Cisnădie, judeţul Sibiu (12 case familiale).
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SOS-Satele Copiilor România este membră a SOSKinderdorf International, asociaţie umanitară cu sediul
central în Austria. SOS-Kinderdorf International are ﬁliale
în 131 de ţări unde există peste 1.600 proiecte SOS
(Sate SOS, Grădiniţe, Comunităţi de Tineri, Şcoli, Centre
medicale, Centre sociale etc.). În anul 1999 SOS-Kinderdorf
International a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru
Pace, iar în 2002 a primit premiul “Conrad Hilton” (cel
mai important premiu umanitar internaţional).
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“ÎNVINGĂTOR - MUNCĂ, PERSEVERENŢĂ, REUŞITĂ!”

A venit în Sat într-o seară. Încrâncenat, speriat, tăcut.
“Mama” l-a primit, l-a mângâiat uşor pe obraz, l-a dus la
“ei acasă”. Acolo îl aşteptau patru fraţi: un băiat mai mare
şi trei fete.

“Vrei să te dai şi tu? Vezi că-ţi sunt mari!”
“Nici n-am apucat bine să le încalţ şi am căzut... până
la urmă am reuşit să merg vreo câţiva metri... şi mi le-a
luat să nu i le stric...”

“Cum te cheamă?” l-a întrebat o fetiţă de vreo 4 ani.

Raport Anual 2003

“Ionuţ.” Răspuns scurt şi morocănos. “Nu vă cunosc,
nu sunteţi fraţii mei, asta nu este mama mea sau casa
mea”... şi-au adus aminte şi “fraţii” de prima lor zi.
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Mama l-a luat de mână şi l-a dus în camera băieţilor,
i-a arătat patul lui, dulapul, avea deja nişte haine... şi chiar
şi papuci... Când s-au culcat, după ce toţi au adormit, a
plâns singur, a plâns pentru că viaţa e nedreaptă, a plâns
pentru că era vinovat de ceva (oare ce?) ca să i se întâmple
asta lui, a plâns până a adormit... A simţit, când alunecase
în somn, cum două aripi de înger îl învelesc şi-l mângâie
pe obrazul ud. Poate nu mai este singur...
Ionuţ povesteşte: “Şi acum, deşi au trecut nişte ani, îmi
aduc aminte de primele luni în Satul SOS. Dar mai ales
îmi vine în minte întâmplarea cu rolele... Eram în Sat de
vreo două luni. La şcoală îmi spuneau «băi, Sat!» şi tot ce
se întâmpla rău se întâmpla din cauza mea. Nici acasă nu
era grozav: trebuia să ﬁu ordonat, să-i ajut pe ceilalţi cu
masa, curăţenia... Nu prea îmi plăcea. Într-o după-amiază
am văzut la alt băiat din Sat nişte role; era visul meu secret
să zbor pe role.” Dar cine să ştie visul secret al unui copil
de 9 ani? Copil care nici nu prea vorbea... “Stăteam pe
iarbă şi nu puteam să-mi desprind privirea de la role!
Ce uşor alunecau, ce frumoase erau, ce... Eu nu voi avea
niciodată...”
Sergiu, băiatul cu rolele, m-a văzut într-un târziu...

“Am ajuns acasă cu o vânătaie mare pe picior. Mama
mi-a pus gheaţă şi mi-a dat un măr roşu şi frumos. M-a
mângâiat şi m-a întrebat «Vrei şi tu role?» Am dat din cap.
Nu puteam să cred că mă întreabă cineva aşa ceva: îmi era
frică să rostesc vreun cuvânt ca nu cumva să se risipească
vraja...
“Bine, a spus mama. Am să mă gândesc să văd cum am
putea rezolva.”
După câteva zile, mama mi-a spus: “Am vorbit cu
Directorul Satului şi dacă vrei, poţi să-l ajuţi să distribuie
corespondenţa şi ziarele în Sat în ﬁecare zi. Te va plăti şi
aşa vei reuşi să aduni cam într-un an bani pentru role.
Gândeşte-te însă că este vorba de un an! Zi de zi va trebui
să ﬁi dis-de-dimineaţă la Administraţie, să preiei poşta şi
s-o distribui! Va trebui să înveţi la fel de bine şi nici acasă
nu-ţi va prelua altcineva obligaţiile... Gândeste-te!”
“Nu aveam la ce să mă gândesc şi nu întelegeam de ce
insista atât mama. Am să am rolele mele!“
“După primele zile am înţeles: mă sculam mai devreme
ca ceilalţi, alergam în tot Satul să nu întârzii la şcoală.
După o săptămână deja mi se părea o corvoadă. Sâmbătă
însă, ca un făcut, Sergiu, băiatul cu rolele, a venit la mine
şi mi-a spus că mi le dă vreo două ore, cât se duce el la
Cercul de informatică. Dacă nu i le stric, mi le dă în ﬁecare
sâmbătă... aşa mi-a spus. Acum, aş putea spune, că dintr-o

“ÎNVINGĂTOR - MUNCĂ, PERSEVERENŢĂ, REUŞITĂ!”
dată am simţit că am pentru ce lupta! Ştiu că sună ciudat,
dar aveam 9 ani... Într-o lună mă obişnuisem cu toate,
parcă şi la şcoală aveam note mai bune şi învăţam mai
usor. Mama şi fraţii mă susţineau: îmi făcuseră un tabel
cu zilele de muncă şi sora-mea cea mică le tăia pe cele
ce treceau. Mama îmi spunea că mă apropiam de reuşită
cu ﬁecare zi. Îi simţeam alături de mine şi-mi spuneau
că reuşita mea este reuşita «casei noastre». Cei mici se
lăudaseră cu mine la grădiniţă. M-am simţit atunci atât de
important!“

ca de ﬁecare dată! Am vorbit cu Sergiu, i-am explicat cât
îl poate ajuta pe Ionuţ gestul său. L-am urmărit pe Ionuţ
şi nu l-am lăsat să cedeze; toţi avem momente de îndoială
şi oboseală când ne prinde bine un sprijin. Atunci, gestul
lui Sergiu de-ai da rolele săptămânal a fost esenţial! Toţi
am contribuit să-l ajutăm pe Ionuţ, toţi suntem o familie!
Din zi în zi Ionuţ se transforma ca un ﬂuture ce ieşea din
cristalidă... Puiul lui mama!”

“Peste şapte luni a fost ziua mea: mi-au făcut o
petrecere... mă simţeam ca într-un ﬁlm! Iar surpriza cea
mare: mama completase suma de bani ce lipsea şi-mi
cumpărase o pereche de role!“
“Atunci am înţeles ce-mi spunea mama în ﬁecare
zi când veneam de la şcoală şi mă plângeam că nu-mi
reuşeşte câte ceva: «Munceşte cu perseverenţă în ﬁecare zi
şi vei vedea că vor apare şi rezultatele!»”
Mama povesteşte:”Ionuţ era ca un perete fără nici o
ﬁsură când a venit la noi. Respingea orice încercare de
apropiere. Ceva, acolo, în suﬂetul lui era atât de dureros
încât nu putea ﬁ atins. Aşteptam să găsesc ceva care să mă
ajute să mi-l apropii. Ştiam că dacă voi avea răbdare, la
un moment dat, ceva se va ivi. Trebuia să-l urmăresc cu
atenţie şi perseverenţă. Aşa l-am văzut pe role! Dumnezeu
m-a ajutat! Am vorbit cu Directorul Satului care m-a ajutat,

Stimate Sponsor,
Familia noastră SOS apreciază ajutorul tău! Când o
mânuţă întinsă găseşte sprijin, alinare şi încredere cu
ajutorul mâinii tale, nu uita că aceşti copii formează şi ei
societatea de mâine şi vor munci şi vor trăi alături de copii
tăi! Îţi mulţumim!
Mihaela Petrescu
Voluntar SOS-Satul Copiilor Bucureşti
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“Îi învăţ în ﬁecare zi pe copii mei că munca şi
perseverenţa aduc reuşita, dar vorbele fără exemple
reale au mai puţin impact! Şi pentru ﬁecare copil există
o soluţie, există «o pereche de role» ce trebuie câştigată
pentru a recăpăta încrederea în muncă şi perseverenţa
proprie şi în reuşita ce le răsplăteşte!“
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PROIECTE SOS ÎN ANUL 2003

SOS–SATUL COPIILOR
În Satul SOS există o casă pentru ﬁecare familie SOS,
casă ce corespunde nevoilor unei familii numeroase
(camere pentru copii, sufragerie, bucătărie, băi). Mama
socială locuieşte împreună cu copiii pe care îi are în
îngrijire şi le oferă acestora un cămin sigur şi iubitor.
Satul SOS reprezintă pentru copil prima sa comunitate,
ce îi oferă posibilitatea de a cunoaşte lume, de a avea
prieteni.
Cele două Sate SOS, din Bucureşti şi Cisnădie, includ
14 şi respectiv 12 case familiale. La sfârşitul anului 2003
numărul de copii din Satele SOS era 147; în decursul
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anului au venit 16 copii noi, 13 adolescenţi au plecat către
Comunitatea de Tineri şi 3 copii s-au reintegrat în familia
lor biologică.
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EVENIMENT
Pe 22 şi respectiv 24 octombrie 2003, SOS-Satul
Copiilor Bucureşti şi SOS-Satul Copiilor Cisnădie au
aniversat 10 ani de la inaugurare. Au fost organizate
serbări cu şi pentru copii, la care au fost invitaţi prietenii
Satelor SOS. SOS-Satul Copiilor Bucureşti a marcat acest
moment şi prin “Premiile Satului” – s-au acordat premii
pentru sponsori, voluntari, presă, pentru mamele
sociale, colaboratorii noştri şi nu în ultimul rând pentru
copiii şi tinerii noştri.
În anul şcolar 2002 – 2003 am avut şi copii care au
obţinut diplome (premiul I, II, III sau menţiuni), care au
reprezentat şcoala la olimpiade, dar am avut şi copii cu
situaţie de corigenţă. Opt copii au susţinut examenul de
capacitate şi au fost înscrişi, în funcţie de rezultate, la liceu
sau şcoală profesională. Cinci copii au mers pentru prima
dată la şcoală în anul 2003.

Treizeci de copii din Satele SOS, aleşi în funcţie de
rezultatele şi evoluţia lor din timpul anului, au participat
în vacanţa de vară la “Jocurile Păcii” – o competiţie
sportivă organizată de asociaţia SOS-Satele Copiilor din
Franţa. Competiţia a însemnat un turneu prin Sate SOS din
Franţa, Belgia, Luxemburg şi Germania, unde au avut loc
meciuri de fotbal între echipele copiilor.
În Satele SOS există o echipă pedagogică (pedagogi,
logopezi, psihologi) care alături de mamele SOS lucrează
direct cu copiii, oferindu-le posibilitatea de a-şi descoperi
şi dezvolta noi talente şi abilităţi, de a-şi spori încrederea
în forţele proprii. În timpul anului 2003 copiii au participat
la cercuri şi cluburi de grădinărit, tâmplărie, pictură, balet,
dansuri populare, teatru, origami, pirogravură, ceramică,
şah, chitară, dans sportiv, sport etc. Echipa pedagogică
lucrează şi cu adolescenţii din Satele SOS pentru formarea
unor deprinderi şi abilităţi necesare continuării asistării în
Comunitatea de Tineri. În anul 2003 s-au organizat “lecţii”
de gospodărie (în care copiii au învăţat să gătească şi apoi
timp de o săptămână şi-au gătit singuri în casa familială),
gestionarea bugetului şi a timpului liber, cunoaşterea
principalelor instituţii.
Au trecut 10 ani de când cele două Sate SOS oferă
copiilor care şi-au pierdut familia biologică şansa de a
regăsi bucuria unei adevărate vieţi de familie. 10 ani cu
multe evenimente şi bucurii, cu realizări şi eşecuri, cu
succese şi împliniri. Chiar dacă nu a fost uşor, evoluţia
pozitivă a copiilor (dezvoltare, comportament, rezultate
şcolare, abilităţi, creşterea gradului de independenţă etc.)
ne dovedeşte utilitatea muncii noastre şi ne motivează să
mergem mai departe cu şi mai multă seriozitate, dăruire şi
dragoste pentru copiii noştri.
“O familie înseamnă pentru mine acei oameni care mă
ajută, care îmi dau o masă, o casă unde pot să cresc până
ajung să-mi pot câştiga singur rostul în viaţă.“ Ştefan, 14
ani
“În familia mea suntem şapte copii şi ne împăcăm
foarte bine unul cu celălalt; unul dintre copii este fratele
meu adevărat.” Ana-Maria, 9 ani

PROIECTE SOS ÎN ANUL 2003
SOS-COMUNITATEA DE TINERI

organizaţii discuţii cu tinerii pe teme precum: educaţia
sanitară şi sexuală, prevenţia consumului de droguri şi
alcool, delicvenţa juvenilă.
Comunitatea de Tineri este urmată de alte două etape
de asistare:
█ Asistarea parţială în care tânărul beneﬁciază
de consiliere pentru menţinerea locului de muncă ce-i
aduce un venit stabil şi sprijin în găsirea unei locuinţe (cu
chirie). Tinerii care dovedesc în timp, pe baza unor criterii
clare de evaluare, că pot să-şi asume responsabilitatea
în procurarea unei locuinţe proprii apelând la un credit
bancar, pot ﬁ ajutaţi de SOS-Satele Copiilor România în
acest sens. În anul 2003, cinci tineri s-au aﬂat în această
etapă locuind în afara Comunităţilor de Tineri, cu chirie
sau în cămine.

La vârsta de 14-16 ani, copiii care au crescut în Satul
SOS trec în Comunitatea de Tineri unde locuiesc până la
terminarea studiilor. Aici se continuă activitatea începută
în Satul SOS şi adolescenţii sunt susţinuţi pentru a deveni
adulţi independenţi. O echipă de consilieri îi ajută pe tineri
în desăvârşirea unei profesii/ meserii, găsirea şi păstrarea
unui loc de muncă, dobândirea de abilităţi sociale şi
stabilitate emoţională, pregătirea pentru viaţă.

EVENIMENT
Pe 17 decembrie 2003, a fost inaugurată cea de a
doua Comunitate de Tineri din Bucureşti (a treia din
ţară) cu o capacitate de 15 tineri. Amenajarea celor
patru apartamente, care formează noua Comunitate de
Tineri, s-a facut cu sprijinul sponsorilor şi donatorilor
care ne-au oferit sponsorizări şi donaţii (în bani sau
produse) în valoare de 298.500.000 lei.

În anul 2003, 13 adolescenţi au început o nouă
etapă din viaţa lor prin plecarea din familiile din Satele
SOS către Comunităţile de Tineri. La sfârşitul anului, un
număr de 44 de tineri (cu vârste între 15 şi 22 de ani)
erau asistaţi de cele trei Comunităţi de Tineri. Aceştia sunt
elevi la liceul teoretic (zi sau seral), şcoală profesională,
şcoală de ucenici, grup şcolar, colegiu, sunt studenţi sau
salariaţi. Pe perioada vacanţelor şcolare, cei care sunt elevi
sau studenţi au muncit sau au lucrat ca voluntari în cadrul
unor organizaţii/ aşezăminte sociale.
Le-am oferit tinerilor noştri posibilitatea de a participa
la diferite cursuri (ex. limbi străine, comunicare, obţinerea
permisului de conducere auto) utile pentru dezvoltarea lor
socială şi profesională. Am organizat în colaborare cu alte

“Pentru mine Comunitatea de Tineri înseamnă un
pas mare spre independenţă. A fost greu la început,
ca toate începuturile, dar împreună am putut depăşi
greutăţile şi am mers mai departe. Aici în Comunitatea
de Tineri, în ﬁecare zi descoperi ceva nou şi ai oricând
de învăţat din experienţele tale sau ale altora, toate astea
adăugându-se la cele din Satul SOS. Acum nu mai este
Lumi (mama socială) care să spună “Vezi că mâncarea
gătită este pe aragaz”. Trebuie să-mi gătesc dacă vreau să
mănânc, să-mi spăl hainele dacă vreau să le am curate. În
Comunitatea de Tineri, ca în orice altă comunitate, există
şi reguli şi responsabilităţi şi drepturi.” Gabriela, 15 ani
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Cele trei Comunităţi de Tineri (două în Bucureşti şi una
în Sibiu) cuprind: spaţii personale pentru tineri (o cameră
pentru 1-3 tineri), spaţii comune în care se desfăşoară
diverse activităţi, spaţiu pentru echipa de consilieri a
tinerilor, bucătărie, grupuri sanitare.

█ Post-asistarea, ultima etapă de asistare SOS în care
tânărul preia controlul deplin al propriei vieţi, constă în
menţinerea legăturii sentimentale şi susţinerea morală a
adultului independent, integrat în societate. După 13 ani
de activitate, avem 4 tineri – copii care au crescut
în Satele SOS şi apoi în Comunităţile de tineri SOS independenţi şi autonomi. Ei au acum un loc de muncă,
o locuinţă şi nu mai depind ﬁnanciar de sprijinul SOSSatele Copiilor România.
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GRĂDINIŢA SOS
În incinta ﬁecărui Sat SOS există câte o Grădiniţă SOS,
cu capacitatea de 60 de locuri ﬁecare, pentru copii cu
vârsta între 3 şi 7 ani, din familiile SOS şi familii care
locuiesc în vecinătatea Satului SOS.
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Activitatea Grădiniţei SOS asigură dezvoltarea
preşcolarilor ţinând seama de nevoile lor afective, de
ritmul propriu al ﬁecăruia, valoriﬁcând potenţialul ﬁzic şi
psihic al copilului. Pe lângă sprijinirea copilului preşcolar
pentru a dobândi cunoştinţe, capacităţi şi aptitudini
necesare mai târziu în obţinerea performanţelor şcolare,
Grădiniţa SOS îi ajută pe copii să se descopere pe ei înşişi
şi să descopere lumea din jur. Ea aduce lumină, culoare şi
bucurie în viaţa copiilor aﬂaţi la vârsta jocului, a primelor
întrebări şi a descoperirilor zilnice.
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Fiecare Grădiniţă SOS dispune de o bază materială
generoasă (săli de clasă spaţioase, cu lumină naturală
amenajate pe centre de interes, o sală polivalentă cu
dotare necesară activităţilor sportive şi artistice, toalete
cu instalaţii sanitare amenajate special pentru vârsta
preşcolară, spaţii de joacă în aer liber). Activitatea se
desfăşoară pe trei grupe de vârstă, sub îndrumarea
cadrelor didactice cu pregătire specializată în domeniu.
Grădiniţele SOS funcţionează cu acordul şi pe baza
programei Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
În cele două Grădiniţe SOS din Bucureşti şi Cisnădie,
130 copii au primit servicii de educaţie preşcolară în anul
2003.
Grădiniţa SOS Bucureşti a beneﬁciat şi în anul 2003
de suportul ﬁnanciar al părinţilor copiilor. Implicarea
părinţilor a facilitat eforturile grădiniţei de a îmbogăţii
oferta educaţională cu noi cluburi de pictură, informatică,
dansuri, engleză. Donaţiile şi sponsorizările părinţilor
înseamnă un beneﬁciu material substanţial, dar şi girul
acordat profesionalismului şi condiţiilor generoase
existente în Grădiniţa SOS.

Situaţia este diferită în Cisnădie. Aici copiii care vin
la Grădiniţă provin din familii cu posibilităţi ﬁnanciare
reduse, chiar aﬂate în situaţie de criză (unul sau ambii
părinţi someri). Pentru a veni în sprijinul acestor copii
şi al familiilor lor, copiii din Grădiniţă au fost incluşi în
Programul de Sprijin comunitar şi primesc zilnic o gustare
în pauza de masă.
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SOS-TABĂRA DE VACANŢĂ
CISNĂDIE
În incinta Satului SOS Cisnădie îşi desfăşoară activitatea
SOS-Tabăra de vacanţă, inaugurată în luna mai 1997. În
ﬁecare an, în timpul vacanţelor şcolare, Tabăra găzduieşte
300 copii din judeţe diferite ale ţării. La începutul
ﬁecărui an, judeţele care au repartizată o serie de tabără
sunt anunţate în presă. În cei şase ani ce au trecut de la
inaugurare, peste 2.500 de copii din toată ţara au fost
oaspeţii Cisnădiei.

Pentru majoritatea copiilor care vin în Tabăra SOS,
vacanţa înseamnă doar acea perioadă în care nu mai
merg la şcoală, nici vorbă de excursii, tabere sau câteva
zile la mare sau munte alături de părinţi. Unii dintre ei nu
au ieşit niciodată din localitatea natală, alţii nu au avut
niciodată acasă trei feluri de mâncare la masă. Uneori vin
în tabără cu câteva lucruşoare într-o pungă de plastic şi
pleacă acasă cu mai multe haine primite de la copiii din
familiile SOS.
Pentru ﬁecare serie de copii organizăm excursii la Sibiu
şi în împrejurimile Cisnădiei, concursuri sportive şi seri de
discotecă. Copiii din Tabără sunt întotdeauna invitaţi la

În anul 2003 şi-au petrecut vacanţa în Tabăra SOS 300
copii şcolari din judeţele Neamţ, Ialomiţa, Brăila, Tulcea,
Sibiu şi oraşul Bucureşti. Am continuat colaborarea cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării care face selecţia copiilor
(prin intermediul Inspectoratelor Şcolare judeţene),
asigură cele două cadre didactice care însoţesc copiii şi
transportul grupului la Cisnădie şi înapoi acasă.
“Aţi reuşit ca în aceste 10 zile să împliniţi foarte multe
vise ale unor copii care nu mai credeau în minuni. O
minune este faptul că noi am ajuns aici, pe plaiuri sibiene,
tot o minune este şi locul de basm în care ne-am petrecut
aceste zile, iar minunile s-au petrecut zi după zi. Cuvintele
pot contura ceea ce păstrăm în suﬂetele noastre, dar cred
că mult mai valoroase sunt amintirile cu care pleacă aceşti
copii. Vă mulţumim tuturor pentru tot!” Profesor Dragne
Mihaela, Şcoala Generală Feteşti, jud. Ialomiţa
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O serie de tabără înseamnă 10 zile pentru un grup de
30 de copii şi doi însoţitori. Tabăra este gratuită şi destinată
copiilor şcolari din familii cu posibilităţi ﬁnanciare reduse.
Criteriile de selecţie a copiilor sunt: vârsta între 10 şi 14
ani (clasele V-VIII), venitul net al familiei mai mic decât
salariul minim pe economie, copii fără probleme majore
de sănătate.

evenimentele Satului (inclusiv serbarea de Crăciun sau de
Paşte). Multe prietenii s-au legat între copiii din Satul SOS
şi cei veniţi în Tabără.
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sărăcie. Proiectul a avut în anul 2003 ca beneﬁciari
40 de familii. Proiectul se desfăşoară în colaborare cu
Direcţia Generală de Asistenţă Socială sector 1 Bucureşti
(Serviciul de Prevenire Abandon şi Asistenţă Socială a
Familiei şi Copilului) şi Departamentul pentru Protecţia
Copilului Sibiu, cu sprijinul cărora se face selecţia,
evaluarea şi monitorizarea familiilor care primesc ajutorul
nostru. Totodată avem colaborări şi cu alte organizaţii
neguvernamentale (Salvaţi Copiii, Crucea Roşie) care au
servicii menite să vină în sprijinul acoperirii unor nevoi
speciale ale acestor familii: consultanţă juridică, planiﬁcare
familială, consilierea părinţilor etc.

SOS-PROIECTUL DE SPRIJIN
COMUNITAR

Raport Anual 2003

SOS-PROGRAME COMUNITARE
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Există familii cu mulţi copii care, ajunse într-un impas
ﬁnanciar, îşi pun problema abandonării copiilor din cauza
lipsei resurselor pentru asigurarea unor condiţii de trai şi a
unei îngrijiri decente. Părinţi care îşi iubesc copiii, prezintă
garanţii morale şi încearcă în limita posibilităţilor lor să-i
îngrijească ajung, din cauza sărăciei, să considere că în
cadrul unei instituţii de ocrotire le-ar ﬁ mai bine copiilor,
omiţând importanţa mediului familial şi nevoia copiilor
de a creşte lângă părinţi. Pentru a-i ajuta pe copiii din
aceste familii, au apărut în 1998 cele două proiecte SOS:
Proiectul de prevenire a abandonului familial şi Proiectul
de sprijin comunitar. Prin ajutorul pe care l-am oferit
familiilor lor, 452 de copii au fost ajutaţi în anul 2003 în
cadrul programelor comunitare SOS.

SOS-PROIECTUL DE PREVENIRE
A ABANDONULUI FAMILIAL
Se adresează unor familii sărace cu mulţi copii, cu risc
crescut de abandon al copiilor şi constă în aprovizionarea
lunară cu alimente şi consilierea acestora în vederea
soluţionării problemelor ce i-au adus în situaţia de

Se derulează în Cisnădie şi constă în asistarea materială
lunară a unor familii sărace cu mulţi copii. Familiile,
selectate în colaborare cu Primăria din Cisnădie, primesc
ajutor timp de şase luni. Apoi, la ﬁecare şase luni, lista
familiilor este refăcută prin analizarea situaţiei la zi (venit
familie, modul în care familia a folosit ajutorul nostru).
În anul 2003 au fost ajutate 100 de familii şi în plus, în
cadrul aceluiaşi proiect, copiii din Grădiniţa SOS (1 copil
din Satul SOS şi 56 copii din familii ce locuiesc în Cisnădie)
au primit o gustare în pauza de masă. În anul 2004 SOSSatele Copiilor România va realiza împreună cu Primăria
oraşului Cisnădie o cantină socială ce va asigura necesarul
de hrană pentru 100 de persoane.
“Am trei copii cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani
pe care îi cresc singură. Împreună suntem beneﬁciarii
Proiectului dumneavoastră de sprijin Comunitar. Sprijinul
acordat familiei mele este de un real ajutor, fapt pentru
care vă suntem recunoscători şi vă mulţumim.” Leana
Marc, Cisnădie
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SOS-MAŞINA CU JUCĂRII
În anul 2002 SOS-Satele Copiilor România
a creat un centru social mobil, numit
SOS-Maşina cu Jucării, care înseamnă o
echipă de patru pedagogi ce organizează
activităţi de ocupare a timpului liber pentru
copii (în special cu vârste cuprinse între 5 şi
12 ani). Pe durata a una pâna la trei ore, copiii
pot participa la jocuri de grup, concursuri,
ateliere de lucru manual, jonglerie, diverse
activităţi creative şi amuzante. Implicarea
părinţilor sau a educatorilor este întotdeauna
încurajată.
Peste 3.900 de copii, aﬂaţi în centre
de plasament, centre de zi sau urgenţă,
pe stradă, în şcoli sau grădiniţe în parcuri
sau alte locuri publice de recreere, cu sau
fără dizabilităţi, în mediu urban sau rural, în zone mai
dezvoltate economico-social şi în regiuni defavorizate, au
beneﬁciat punctual sau pentru o perioadă de timp mai
lungă de activitatea SOS-Maşina cu Jucării în anul 2003.
Principalele activităţi derulate de SOS-Maşina cu Jucării
în anul 2003 au fost:
█ Proiectul de educaţie pentru cunoaşterea şi
protejarea mediului “Prietenii mediului”, realizat în
colaborare cu Primăria Capitalei – Departamentul de
Protecţia Mediului şi Educaţie Eco-civică, care a însemnat
20 de activităţi în 19 şcoli şi grădiniţe din Bucureşti.
█ “Carnavalul Primăverii” şi apoi “Carnavalul Toamnei”
pentru copiii din Grădiniţa şi Satul SOS Bucureşti.

Cursul de formare în domeniul educaţiei prin
joc pentru 24 de educatori din centre de plasament,
învăţători, angajaţi sau voluntari ai altor organizaţii din
domeniul social.
█

În sezonul cald, SOS-Maşina cu Jucării a fost prezentă
ca de obicei în locuri de joacă din parcuri publice din
Bucureşti (Tineretului, Circului, Carol).
Impresiile şi opiniile celor care beneﬁciază de activitatea
SOS-Maşina cu Jucării (copii şi adulţi) ne dovedesc că acest
proiect este necesar, prin contribuţia adusă la dezvoltarea
intelectuală şi emoţională a copiilor şi prin îmbunătăţirea
competenţelor profesionale ale lucrătorilor din domeniul
socio-educaţional.
“Un lucru bun într-o lume, sperăm mai bună! Asta
reprezintă SOS-Maşina cu Jucării. Cuvintele de laudă nu
încap nici pe trei baxuri de hârtie. Faptul că un grup de
oameni îşi aminteşte că nu s-au născut adulţi şi îi bucură
pe cei mici are o valoare foarte mare, iar eu personal
apreciez acest fapt. Astăzi am văzut în ochii copiilor
bucuria pe care o aveau în suﬂet. Sper ca acest proiect
să rămână veşnic în acţiune.” Mustafa Hhemile, Şcoala
Generală nr. 7, Bucureşti
“Jucăriile voastre sunt deosebite, dar ele prind viaţă
şi devin “adevărate” sub căldura care porneşte din
inimile voastre. Vă mulţumesc dragi colegi magicieni de
la SOS-Satele Copiilor România pentru modul în care aţi
contribuit la atingerea obiectivului nostru de egalitate prin
joc!” Maria Ilea, Asociaţia Sprijiniţi Copiii, Alba Iulia
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█ În lunile iulie şi august SOS-Maşina cu Jucării s-a
aﬂat în turneu în localităţi din judeţele: Iaşi, Suceava,
Neamţ, Bacău şi Constanţa, unde a adus joacă şi bucurie
pentru 900 de copii.

█ Campania “Decembrie Magic… cu prietenii tăi”,
ajunsă la a doua ediţie, a însemnat organizarea împreună
cu Fundaţia ”Parada” de spectacole, jocuri interactive şi
concursuri pentru copii defavorizaţi social din 14 centre
de plasament şi 5 spitale de copii din Bucureşti. Campania
“Decembrie Magic… cu Prietenii Tăi” s-a încheiat cu
un spectacol de Crăciun, susţinut de copii din centrele
de plasament şi trupa de circ “Parada”, la Teatrul “Ion
Creangă”. În ziua spectacolului în foaierul teatrului a fost
organizată şi o expoziţie cu lucrări ale copiilor.
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SOS-PROIECTUL COPIILOR CU
DIZABILITĂŢI

█ cooptarea unui număr mare de voluntari care după
ce au venit şi i-au cunoscut pe copii au rămas alături de ei
ca prieteni.

SOS-Proiectul Copiilor cu Dizabilităţi este un proiect
pentru şapte copii şi adolescenţi din Satele SOS care au
nevoie de o îngrijire specială, datorită unor probleme de
handicap mental şi/ sau ﬁzic. Aceşti copii şi adolescenţi
nu au capacitatea de a urma etapele de asistare din
cadrul SOS-Satele Copiilor România. Ei nu pot merge la
Comunitatea de Tineri pentru că nu au abilităţile necesare
pentru a-şi purta singuri de grijă. Ei au rămas în familia
SOS şi sunt incluşi în activităţile Proiectului Copiilor cu
Dizabilităţi.

Tendinţa generală a anului 2003 în România a fost de
promovare şi informare a mediului social asupra drepturilor
persoanelor cu nevoi speciale. În acest context au apărut
timid iniţiative prin care se încearcă reintegrarea copiilor
în şcoli obişnuite, construirea unor centre de resurse
pentru persoane cu nevoi speciale, dezinstituţionalizarea
copiilor cu dizabilităţi prin integrarea lor în familii de
asistenţi maternali. Cu toate acestea condiţiile economice
nu permit încă dezvoltarea unor oportunităţi (ateliere
protejate, centre rezidenţiale) pentru persoanele cu
dizabilităţi. Sperăm, pentru binele copiilor noştri, că
această deschidere va ﬁ concretizată în viitor şi mai ales
că atitudinea de discriminare faţă de persoanele cu nevoi
speciale va ﬁ mult diminuată în anii următori. Reţeaua de
voluntari care susţine copiii noştri pentru socializare este
un rezultat al convingerii că valoarea umană nu poate ﬁ
limitată de nici un fel de handicap.

Acest proiect îşi doreşte să asigure şanse egale copiilor
cu nevoi speciale, prin programe potrivite cu necesităţile
lor. Obiectivele sale sunt recuperarea şi integrarea acestor
copii în comunitate, prin diferite activităţi precum:
activităţi educativ-terapeutice de stimulare şi recuperare a
deﬁcitului informaţional, activităţi terapeutice de susţinere
şi stimulare motivaţional-afectivă, terapie ocupaţională
şi comportamentală, activităţi terapeutice de relaxare,
activităţi practice-gospodăreşti, activităţi de socializare
intensive, activităţi pentru maturizare moral-civică,
activităţi pregătitoare pentru o viitoare meserie.
Realizările SOS-Proiectul Copiilor cu Dizabilităţi în anul
2003 au fost:
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█ adaptarea copiilor şi adolescenţilor la exigenţele şi
solicitările şcolare; toţi cei şapte beneﬁciari au promovat
anul şcolar;
█ realizarea unei expoziţii cu lucrări ale copiilor în
cadrul Adunării Generale a SOS-Satele Copiilor România;
█ participarea la evenimente organizate de alte
organizaţii sau instituţii în comunitate;
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EVENIMENTE ÎN 2003
ÎNDEPLINIREA UNEI
PROMISIUNI…
Timp de un deceniu mamele sociale din Satele SOS
au acumulat foarte multă experienţă în munca directă
cu copiii, agreând cu discreţie titulaturi recunoscute
în «Clasiﬁcarea Ocupaţiilor din România»; din păcate,
ocupaţii precum «îngrijitor copii» sau «asistent social
cu studii medii» nu surprind pe deplin dedicaţia şi
responsabilitatea muncii acestor persoane de referinţă
pentru copiii, aﬂaţi pentru o perioada mai scurtă sau mai
lungă de timp, departe de familia biologică.
În toţi aceşti ani, pe baza semnalărilor din practică şi
a celor din viaţa socială românească, ne-am dat seama că
formarea personalului educativ, competenţele profesionale
ale acestuia precum şi standardul ocupaţional sunt
concepte interdependente. Astfel, în vara anului 2003,
după o muncă de documentare susţinută, asociaţia noastră
şi-a asumat iniţierea elaborării şi avizării standardului
ocupaţional pentru meseria de “PĂRINTE SOCIAL”.

COPIII ÎN MIŞCARE
“Copiii în mişcare” este numele unei campanii
internaţionale iniţiată în aprilie 2003, la Viena, de OMV
Austria şi SOS-Kinderdorf International ce a debutat cu un
concurs de desen cu tema “mişcarea” la care au participat
copii din Sate SOS din 12 ţări. Din ﬁecare ţară participantă
a fost ales un desen care a fost apoi imprimat pe cutii cu

OMV România a organizat pe 23 iunie, în Satul
SOS din Cisnădie, o petrecere pentru copii cu ocazia
prezentării expoziţiei cu desenele realizate de copiii de
aici. La petrecerea copiilor au participat şi oﬁcialităţi
locale, angajaţi OMV din staţiile Braşov şi Deva, precum
şi ambasadorul proiectului “Copiii în mişcare” dl. Bogdan
Marişca, pilot de raliu sponsorizat de OMV. Alături de
copiii din Satul SOS s-au bucurat de această zi specială şi
copiii veniţi în Tabăra SOS Cisnădie. De altfel Tabăra SOS
Cisnădie este proiectul beneﬁciar al fondurilor provenite
din campania “Copiii în mişcare”, din România.

INELUL SOS
În februarie 2003 Preşedintele SOS-Kinderdorf
International, dl. Helmut Kutin, a venit în România pentru
a decerna şase distincţii SOS-Kinderdorf International.
Patru dintre mamele care lucrează în slujba copiilor încă
de la începuturile Satelor SOS (d-na. Elena Popa, d-na.
Eugenia Georgescu, d-na. Maria Vasile, d-na. Magda
Pistrui) au primit “Inelul SOS-Kinderdorf International”,
ca recunoaştere a devotamentului şi credinţei lor în
implementarea ideii SOS de îngrijire şi asistare a copilului
rămas, fără voia lui, fără familia sa biologică. Alături de
cele patru mame premiate, Directorul SOS-Satul Copiilor
Cisnădie, dl. Nicolae Tatu, a primit “Inelul SOS-Kinderdorf
International” pentru cei 10 ani de muncă în slujba copiilor,
a mamelor şi echipei de colaboratori, cu care a reuşit să
netezească şi să lumineze drumul greu spre independenţă
al copiilor din Satul SOS. Pentru promovarea celor patru
principii şi consecvenţa cu care a canalizat echipa executivă
în punerea în practică a acestora, dl. Kutin a decernat
“Insigna de onoare SOS-Kinderdorf International” d-nei.
Georgeta Palicari, membru de onoare SOS-Satele Copiilor
România.
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După trimiterea unei scrisori de intenţie către
potenţiali parteneri din mediul ONG, după seminarul de
lansare a ideii acestui standard ocupaţional, în care am
prezentat paşii unui astfel de demers complex, având o
latură de conţinut, o alta de încadrare juridică şi o a treia
de lobby în faţa autorităţilor de resort, am putut semna un
acord de parteneriat cu următoarele organizaţii: Fundaţia
pentru Dezvoltarea Popoarelor prin Susţinere Reciprocă,
Asociaţia “Sf. Stelian“ şi Fundaţia “Health Aid-Romania“.
Pe baza acestui acord şi a susţinerii ﬁnanciare din partea
SOS-Kinderdorf International, am trecut la elaborarea
metodologiei concrete de lucru pe conţinut. Sperăm că,
în urma unui efort susţinut şi concertat, vom putea ﬁnaliza
acest demers în anul 2004, onorând astfel o promisiune
din trecut: aceea de a oferi un statut profesional clar
şi respectat mamelor sociale care trăiesc şi lucrează în
familiile SOS.
Pe de altă parte, un asemenea standard ar oferi poate
şi candidatelor la poziţia de mamă SOS o motivaţie în
plus, pe parcursul “Şcolii Mamei” care a suferit şi ea în
2003 anumite schimbări la nivel de concept. Astfel, în
urma unui proces continuu de recrutare-selecţie, formarea
iniţială a femeilor care doresc să îmbrăţişeze cariera de
mamă socială cuprinde perioade mai lungi de practică în
casele familiale alternând cu module teoretice, oferind
candidatelor timp pentru auto-reﬂecţie, pentru observare
sistematică a copiilor, pentru proiecte de practică cu şi
pentru copiii din casele în care ele însele sunt primite cu
multă căldură de mame sociale experimentate şi gata să
le îndrume.

jocuri puzle, comercializate pe perioada verii prin staţiile
OMV. Originalele desenelor au fost licitate în cadrul
“Galei celor 1.000 CP” organizată de OMV Austria şi SOSKinderdorf International pe 21 noiembrie, la Viena. OMV
a donat toate fondurile obţinute în urma acestei campanii
unor proiecte SOS din ţările participante.
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DETALII FINANCIARE 2003
REPARTIZAREA CHELTUIELILOR (MII LEI)
Proiect
1. SOS-Satul Copiilor Bucureşti
2. SOS-Satul Copiilor Cisnădie
3. SOS-Comunitatea de Tineri 1 Bucureşti
4. SOS-Comunitatea de Tineri 2 Bucureşti
5. SOS-Comunitatea de Tineri Sibiu
6. SOS-Grădiniţa Bucureşti
7. SOS-Grădiniţa Cisnădie
8. SOS-Tabăra de Vacanţă Cisnădie
9. SOS-Proiectul de Sprijin Comunitar Cisnădie
10. SOS-Proiectul de Prevenire a Abandonului Familial
(două proiecte: Bucureşti şi Cisnădie)
11. SOS-Maşina cu Jucării
12. SOS-Proiectul Copiilor cu dizabilităţi
13. Şcoala Mamei
(pregătire teoretică şi practică a candidatelor pentru
mame sociale)
14. Biroul Naţional de Coordonare

TOTAL CHELTUIELI anul 2003
(număr total beneﬁciari:
4.978 copii şi 140 familii)

Cheltuieli

Investiţii

Total

14.164.074
10.221.985
1.858.075
401.185
1.412.412
899.868
594.563
306.568
319.187

741.867
477.723
223.567
*
263.400
21.068
241.395
-

14.905.941
10.699.708
223.567
401.185
1.675.812
920.936
835.958
306.568
319.187

91.522

-

91.522

817.158
352.398

-

817.158
352.398

174.610

-

174.610

5.966.677

490.520

6.457.197

37.580.282

2.459.540

40.039.822

* Investiţiile pentru realizarea şi darea în folosinţă a celei de a doua Comunităţi de Tineri din Bucureşti au fost în valoare
de 5.201.459.000 lei şi au fost ﬁnanţate 94% de SOS-Kinderdorf International şi 6% din donaţii şi sponsorizări din
România.
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REPARTIZAREA VENITURILOR (MII LEI)
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Sursa de venit
1. Finanţare de la SOS-Kinderdorf International
2. Donaţii şi sponsorizări din România
3. Fonduri de la Statul Român
(Subvenţia conform Legii 34/ 1998, Alocaţia de Stat, Alocaţia de plasament)
3. Fonduri de la Statul Român
(Subvenţia conform Legii 34/ 1998, Alocaţia de Stat, Alocaţia de plasament)
4. Alte surse
(Cotizaţii membrii, Recuperare TVA, Dobânzi bancare, Diferenţe de curs valutar)

TOTAL VENITURI anul 2003

Suma
34.055.916
4.727.630
2.818.299
2.818.299
1.129.632

42.731.477

CREDIBILITATE
SOS-Satele Copiilor România are un sistem strict de management ﬁnanciar. Conturile şi balanţele contabile sunt
controlate periodic de către autorităţile ﬁnanciare române şi o companie de audit internaţională. Toate fondurile sunt
folosite exclusiv în cadrul proiectelor pentru copii şi tineri.

MULŢUMIRI

“A face bine este o dovadă a dragostei, a
compasiunii şi responsabilităţii reciproce, pe care o
simţim unul faţă de celălalt. În ea vom găsi ceea ce
altfel căutăm în zadar: pacea şi fericirea.”
Hermann Gmeiner (1919-1986), fondatorul
SOS-Kinderdorf International

Tot Hermann Gmeiner spunea “E uşor să faci bine dacă şi ceilalţi te ajută!”. În anul 2003 au
fost alături de noi ﬁrme şi persoane ﬁzice din toată ţara de la care am primit donaţii şi sponsorizări
în bani şi produse, oferte de locuri de muncă pentru tinerii noştri, servicii gratuite. Cu sprijinul
prietenilor noştri am reuşit să oferim o viaţă mai bună celor peste 5.000 de copii şi tineri beneﬁciari
ai proiectelor SOS-Satele Copiilor România. Vă invităm să veniţi să-i cunoaşteţi pe copiii şi tinerii
noştri, să ne vizitaţi în Bucureşti, Cisnădie şi Sibiu, în proiectele SOS şi sperăm să rămâneţi alături de
noi, ca prieteni ai copiilor şi tinerilor noştri, cât mai mult timp.
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SOS-Satele Copiilor România
mulţumeşte tuturor celor care i-au fost alături în anul 2003
sponsori şi donatori, parteneri, instituţii, organizaţii neguvernamentale,
membrii Adunării Generale, voluntari, reprezentanţi media…
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PERSPECTIVE 2004
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Continuarea demersurilor necesare pentru
realizarea celui de al treilea Sat SOS în
România
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█ Prin
stabilirea locaţiei şi apoi elaborarea
documentaţiei necesare pentru demararea construcţiei;
cooptarea de posibili ﬁnanţatori.

Asistarea tinerilor cu dizabilităţi din Satele
SOS într-un proiect special
Prin realizarea conceptului teoretic pentru asistarea
tinerilor peste 16 ani, cu nevoi speciale, într-un proiect
speciﬁc cu durată nedeterminată; căutarea unor parteneri
şi ﬁnanţatori alături de SOS-Satele Copiilor România;
găsirea locaţiei proiectului; pregătirea tinerilor pentru
această schimbare.
█

Creşterea venitului local
█ Obţinerea unui venit local cu 10% mai mare decât
în anul 2003 prin donaţii şi sponsorizări din România,
recuperare de TVA pentru toate investiţiile şi lucrările de
reconstrucţie.

Recunoaşterea profesiei de “mamă socială“
█ Prin parcurgerea etapelor necesare pentru includerea
profesiei de “părinte social/mamă socială“ în Codul
Ocupaţiilor din România, realizarea recrutării, selecţiei,
pregătirii practice şi teoretice pentru candidatele la poziţia
de mamă socială.

Extinderea serviciilor de prevenire a
abandonului familial
█ Atât la Cisnădie cât şi la Bucureşti, prin identiﬁcarea
de parteneri şi crearea unei reţele funcţionale de servicii în
sprijinul beneﬁciarilor direcţi şi indirecţi.

Realizarea şi dezvoltarea politicilor de
resurse umane
█ Prin pregătirea profesională a coordonatorilor
de proiecte/programe, descentralizarea parţială a
responsabilităţilor de la Biroul Naţional de Coordonare la
nivelul proiectelor în ceea ce priveşte reactualizarea ﬁşelor
de post, realizarea aprecierii performanţelor muncii,
dezvoltarea profesională a angajaţilor, recrutate şi selecţie
de personal.

