


Noi am ales SOS.....

În calitate de  Preşedinte al asociaţiei, vă scriu despre rezultatele 
anului 2006, de care sunt mândru.
Spuneam că şi în 2006 noi Am ales SOS! Am ales să cântăm, să 
colindăm, să jucăm fotbal şi să preluăm oficial al treilea Sat SOS, 
toate acestea având în jurul nostru melodia pe care trupa Hara 
ne-a dăruit-o! A devenit imnul oficial al activităţilor noastre şi ne-a 
facut pe toţi să simţim mândria de a fi parte din miracolul 
construirii de vieţi!
Cât despre rezultatele organizaţiei în 2006, pot spune că am  
continuat eforturile de a asigura pentru copiii şi tinerii noştri 
servicii de calitate în  îngrijire, bunăstare fizică, psihică şi 
emoţională, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. 
Ne-au stat în faţă multe provocari, cărora echipa le-a făcut faţă 
cu succes.

2007 a însemnat dezvoltarea proiectelor noastre de prevenire a separării copilului de familia sa, însemnând creşterea 
numărului de familii asistate şi tipurile variate de servicii oferite, punerea în practică a noilor instrumente de lucru apărute, 
menţinerea sponsorilor proiectelor. 
Ne-a preocupat creşterea gradului de autonomie locală prin strângere de fonduri, prin obţinerea subvenţiei de la MMSSF, prin 
recuperarea de TVA.Tuturor celor ce ne-au sprijinit activitatea prin gesturile lor generoase le mulţumesc că ne stau alături!
Nu vedem activitatea noastră decât legată de rezolvarea problemele comunităţilor locale în care activăm. Acest fapt se vede în 
numărul crescut de proiecte pe care le derulam în această direcţie: SOS  Maşina cu Jucării, SOS  Proiectele de prevenire a 
separării copilului de familie, SOS  Tabăra de vacanţă,  SOS Proiectul de sprijin comunitar de la Cisnădie, Grădiniţele SOS ce 
se fac în parteneriat cu comunităţile locale (autorităţi, ONG, sponsori locali).
Pentru dăruirea cu care au facut toate aceste rezultate posibile ţin să mulţumesc mamelor SOS, directorilor celor trei Sate 
SOS, echipelor psihopedagogice, coordonatorilor si consilierilor Comunităţilor de Tineri, membrilor echipelor administrative si 
tantelor, educatoarelor si coordonatoarelor Gradiniţelor si Taberei de vară. Mulţumirile mele se îndreaptă deopotrivă şi către 
inimoşii pedagogi ai SOS Maşina cu Jucării, dar şi către membrii Biroului Naţional de Coordonare! Vă doresc tuturor să 
rămâneţi, împreună cu mine, parte a acestui miracol!  Miracolul de a alege să răspundem la SOS!
Ce semnifică pentru SOS Satele Copiilor România cei 16 ani?
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Marius Bălăşoiu Glavce
Preşedinte
SOS Satele Copiilor România
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VIZIUNEA ŞI MISIUNEA NOASTRĂ
Viziunea SOS Satele Copiilor România este ca fiecare copil să aibă o familie care îl iubeşte, îl respectă şi îi oferă siguranţă. 
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POVESTE DE ÎNCEPUT
lÎntemeietorul SOS Kinderdorf 
International, a avut un vis şi visul său a 
devenit primul concern caritabil 
globalizat. Este astăzi cea mai mare 
asociaţie caritabilă din lume şi nu o 
spunem doar noi, ci comunitatea 
internaţională
lSOS Kinderdorf International ajută 
astăzi copii din 132 de ţări prin 
intermediul a 1.715 de proiecte.
lLa împlinirea a 50 de ani de la 
înf i inţare, SOS Kinderdorf 
International a fost nominalizată la 
Premiul Nobel pentru Pace(1999),
lÎn anul 2002 a primit Premiul 
“Conrad Hilton” pentru cea mai 
bună organizaţie caritabilă din 
lume.

lSOS Kinderdorf International este afiliată 
la UNESCO şi înscrisă în Registrul Consiliului 

Economic şi Social ONU. Este prezentă oriunde există un copil şi o 
nevoie, oferind sprijinul său. 

Având experienţa pierderii propriei mame când avea doar cinci ani, medicul Hermann Gmeiner a ştiut că pentru a creşte şi a se dezvolta 
armonios toţi copiii au nevoie mai întâi de o casă şi o familie.
 El s-a dedicat îngrijirii copiilor care îşi pierduseră familia în urma celui de-al Doilea Război Mondial şi în 1949, la Imst, în Austria, a pus 
piatra de temelie a primului Sat SOS din lume. Având suportul a numeroşi prieteni şi colaboratori, dar şi alături  de donatori care credeau 
în visul său,  Hermann Gmeiner a creat organizaţia. SOS semnifică prescurtarea acelei prime “societa socialis” , dar şi semnalul de 
ajutorare pe care îl auzim şi  la care acţionăm atunci când un copil este în nevoie.
SOS Satele Copiilor România este membră a SOS Kinderdorf International

AN
NOI LA 5 I 

p  v e

1995
Îşi înce e acti itat a C

Grădiniţa SOS isnădie. 

a

1997
Semnifică inaugurare  

d
 

Taberei e Vacanţă SOS Cisnădie şi 

ep

ă n r

înc erea activit ţii î  G ădiniţa 

 
r .

SOS Bucu eşti

l 

n r

1998
Proiectu SOS de preve i e 

 
ă

o
de

a

a separ rii c pilului  familia s  din 

ur
Buc eşti

 

a  
r

1999
SOS Comunitate  de Tine i 

1
ş

 
in r

 Bucure ti primeşte primii t e i 

PRIMII 5 ANI

1990 În l na iu  se sem ează Conv nţia e 

u nie  n
e d

cola rare în re inis erul Mu ii ş P otec iei 

bo t M t nc i r ţ

Soc a e ş  o ga i aţ a S S in e do f 

i l  i r n z i O  K d r r

nte ationa  iar la 26 noiem rie s  în iinţeaz  

I rn l,   b e f ă

SOS ate Cop ilo România, ca soc a ie 

S le i r 
 a i ţ

na ională cu per onalita e jurid ă. 

ţ
s t ic

991 Înce  ons rucţ   două Sa e SOS în

1
pe c t ia a t  

Buc reşt (15 cas  f iliale) şi isnăd  ju ţul 

u i  e am  C ie, de

S  (12 ase am lia .
ibiu c f i le)

92 e organ ează la Buc eşt pr a ser

19 S iz
ur i im ie 

a c sului Şco  M ei OS” pe ru egăt ea 

ur “ ala am S nt pr ir

de am  soc .
m e iale

1 3 unt ina urat o icial cele do  ate

99 S ug e f  uă S  

O , Buc reşt şi C nădie.

S S din u i is

 A -N
1  

I TĂ E DUPĂ 5 ANI DE ACTIVITATE 

Î
 

NE NTRERUPTĂ !

0
m i a f

e  

2 05 Sunte  acred taţi c  urnizori de s rvicii sociale; 

i

î  

A doua Comun tate de tineri este inaugurata n Sibiu. 

u
 

Obţinem rec noaşterea profesiei de părinte social pentru 

i e  
C i

mamele SOS şi nclud rea acesteia în las ficarea 

 
D r i t A u

ocupaţiilor din România. e ulăm pro ec ul FIF  pentr  

S e C p r
u   

OS Satel  o iilo . Semnăm acordul de prel are a unui 

u
s

proiect în Bacău, nde vom dezvolta al 3-lea at SOS

l S

2006 Inaugurăm cel de-a  treilea at SOS la Hemeiuş, 

B . i ţ
u

judeţul acău  Obţinem f nan are 100% pentru proiect l 

M
.

ă  r

SOS aşina cu Jucării  Ne dezvolt m p oiectele de 

Î t r r e n

.

n ă i e a famili i, î  toate cele trei locaţii ale Satelor SOS  

o u  e d
e

Se mută C m nitatea  de Tin ri 1 e la Bucur şti într-o 

o e n
a o u

O

l cati  ouă. Am re lizat pr iect l Hara pentru S S 

l
n

i
!

Sate e Copiilor, ce a î semnat şi melod a Am ales SOS  

c  u e

s

ântată in d et cu o f tiţă de 6 ani, beneficiar al no tru. 

Detalii despre toate proiectele SOS 
Kinderdorf International puteţi afla accesând 
www.sos-childrensvillages.org, alegându-vă 
continentul şi ţara în care ajutăm.

Vă invit să parcurgem acum itinerariul celor mai importante momente din evoluţia
SOS Satele Copiilor România, de la înfiinţare şi până în prezent.
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DISTINCŢII/APRECIERI:
lSOS Satele Copiilor România a primit 
acreditarea ca furnizori de servicii sociale – 
recunoaştere a cal i tăţ i i  servic i i lor  
desfăşurate printre primele organizaţii 
neguvernamentale evaluate, ceea ce ne 
onorează şi ne motivează munca. (Prin 
Decizia nr. 5 din 25.10.2005 a Comisiei de 
Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale.)
lDe asemenea, pentru  a noua oară 
consecutiv, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei ne acordă subvenţie de la 
bugetul de stat pentru derularea programelor 
noastre. 
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13 PROIECTE SOS ÎN ANUL 2006 SOS  SATUL COPIILOR 3X1=3
Conceptul de îngrijire a copiilor în mediu familial, se bazează pe patru principii 
esenţiale pentru creşterea unui copil: mama, fraţii şi surorile, casa, comunitatea 
(Satul). 
?Fiecare copil fără familie primeşte o mamă socială, care îi oferă 
afecţiune, echilibru, stabilitate şi protecţie. 
?Mama SOS 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. 

Anul 2006 în cifre
?În cele trei Sate SOS sunt îngrijiţi în 29 de familii SOS 152 copii şi 63 de 
tineri.    
?au venit 8 copii noi, care au regăsit astfel bucuria unei adevărate vieţi de 
familie, alături de o mamă şi de fraţi şi surori.
?2 copii au fost reintegraţi în familiile lor biologice şi unul dintre copiii noştri 
este asistat în familie de plasament. 
?4 copii cu dizabilităţi şi un adult sunt asistaţi în proiecte speciale, 
împreună cu fundaţia MOTIVATION România, respectiv Biserica Evanghelică din 
Alba Iulia.
?Majoritatea copiilor noştri şcolari au promovat.
?4 copii au mers pentru prima dată la şcoală în septembrie
?ne putem mândri că o parte din elevii noştri sunt olimpici la limba 
română, matematică, şah, că au luat premii şi menţiuni pentru activitatea 
desfăşurată la şcoală.
?La Cisnădie am diversificat tipurile de activităţi educaţionale, socializare, 
deprinderi de viaţă independentă respectiv prin existenţa cluburilor de pictură, 
olărit, tâmplărie, sport, balet, enciclopedie, consiliul copiilor, şah, chitară, micul 
gospodar, pirogravură, cercul adolescentului, cercul literar, cercul de creaţie.
?La Bucureşti situaţia rezultatelor terapiilor oferite copiilor în 2006 ne-a 
bucurat deoarece 20 de copii au făcut terapie cognitiv-comportamentală, unul 
dintre copii a făcut terapie ocupaţională, iar 11 copii au ieşit din terapie, datorită 
progreselor. La logopedie, 10 din cei 12 copii au ieşit din terapie datorită rezolvării 
problemelor.

În România există trei Sate 
SOS, SOS Satul Copiilor Bucureşti cu 
15 case familiale, SOS Satul Copiilor 
Cisnădie (judeţul Sibiu) cu 12 case 
familiale şi SOS Satul Copiilor Hemeiuş 
(judeţul Bacău) cu 4 case familiale.
Fiecare casă corespunde nevoilor unei 
familii numeroase (camere pentru copii, 
sufragerie, bucătărie, băi). Mama socială 
locuieşte împreună cu copiii şi le oferă 
acestora un cămin. Satul SOS reprezintă 
pentru copil prima sa comunitate
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POVEŞTI DIN SATELE SOS

lSOS Satul Copiilor Bucureşti a participat la un concurs de pescuit! 
Distracţia copiilor a fost pe măsură.
lDe asemenea aceştia au pictat ouă de Paşti alături de noii lor prieteni, 
formaţia Hara!
lAmbasadorul FIFA pentru SOS Satele Copiilor România, Gică Popescu 
a oferit  două computere pentru doi dintre studenţii noştri , aceştia având 
şansa de a se pregăti mult mai bine cu ajutorul lor. 
lSOS Satul Copiilor Cisnădie a organizat competiţia sportivă 
CIBINIADA!Au participat, la invitaţia Crucii Roşii Sibiu, la a IV-a ediţie a 
Târgului Info-Social de la Sibiu.
lDe asemenea, Dl. Florin Hariga, Directorul acestui Sat deţine calitatea de 
membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului din judeţul Sibiu.
lÎn septembrie am avut festivitatea de preluare a noului proiect de la 
Hemeiuş! Invitaţii şi copiii s-au simţit bine!

SEMINARUL ANUAL AL MAMELOR SOS

GRUPURILE DE SUPORT SI SESIUNILE DE COACHING

 

24 de mame SOS au participat, pe parcursul a două serii de câte patru zile, in luna mai 2006, la Sărata Monteoru (jud. 
Buzău), la seminarul anual dedicat problematicii disciplinării pozitive şi prevenirii abuzurilor în munca educativă.
Conţinuturile acestei formări continue au inclus: 
linformarea mamelor noastre sociale asupra multitudinii de schimbări intervenite in ultimii ani la nivelul formării iniţiale 
a candidatelor; 
lnecesitatea unităţii între adulţi şi a consecvenţei în metodele de intervenţie în disciplinarea copiilor; 

lmodalităţi de îmbunătăţire a comunicării între colege şi între acestea şi Directorul de Sat, membrii ai echipei psiho-
pedagogice, consilieri, personal de la Biroul National de Coordonare
lcompetenţele părintelui social conform standardului ocupaţional; 

lprevederi ale Legii 272 legate de diverse tipuri de abuz

lToate mamele SOS invitate au primit certificate de participare cu girul Universităţii “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca; 
formatorii pentru acest seminar fiind psihologi ai Centrului de consiliere psihologica şi orientare profesională “EXPERT”

lMamele SOS reprezinta pilonul activităţii SOS în cadrul Satelor de Copii, prin timpul şi energia investite in educaţia 
copiilor, prin experienţa practică acumulată, prin dedicaţia lor în momente bune şi mai puţin bune şi prin dorinţa lor de a 
progresa, de a-şi însuşi metode şi tehnici noi de lucru cu copiii şi adolescenţii.
lEle au nevoie de suportul organizaţiei pe tot parcursul activităţii lor, prin prisma dificultăţii rolului lor faţă de copiii pe 
care îi au alături şi a provocărilor ce derivă din competenţele cerute unui părinte social
lAstfel, în 2006 am demarat, într-o manieră coerentă şi consecventă, grupurile de suport şi sesiunile de coaching 
pentru mamele noastre sociale.
lGrupurile de susţinere şi-au propus facilitarea îmbunătăţirii calităţii vietii lor şi acordarea de suport pentru adaptarea 
emoţională în situaţii de dificultate sau criză
lTematica acestor întâlniri la grupurile de suport a inclus dezbateri pe tema exprimării şi autoreglării emoţionale, 
modalităţilor de optimizare a suportului social alături de exersarea unor tehnici de relaxare.
lSesiunile de coaching, gândite ca o componentă teoretică a formării continue de care beneficiază mamele sociale în 
SOS, au vizat dezvoltarea de compentenţe în aplicarea metodelor de management comportamental ( ex: operarea cu 
consecinţe ale comportamentelor copiilor, validarea emoţiilor copiilor, acordarea de întăriri corecte pentru 
comportamentele dorite)

l  Recrutarea şi selecţia candidatelor – o continuă provocare
l  Gestionarea celor două campanii de recrutare pentru identificarea de 
candidate eligibile pentru postul de mamă SOS, respectiv de asistentă 
familială 
l  O candidata si şase asistente familiale recrutate care au si inceput 
activitatea in Satele noastre. Alte două candidate urmează să înceapă 
practica în Satul Cisnădie la începutul anului 2007
l  Contrabalasarea rezultatului sub aşteptări din procesul de recrutare si 
selecţie prin opţiunile a patru tante din organizaţie de a prelua copiii din 
casele familiale şi de a aplica pentru postul de mamă SOS. Acest lucru 
poate fi considerat un beneficiu secundar al Şcolii Mamei, când tante si 
asistente familiale au putut participa la modulele teoretice, alaturi de 
candidate la poziţia de mamă SOS
lRealizarea unui nou spot radio in parteneriat de coordonatorul  mamelor 
împreună cu responsabilul de relaţii publice, care a completat căutarile prin 
alte canale media precum revistele pentru femei sau cotidiene la nivel 
judeţean

PĂRINTELE SOCIAL – MAMA SOS
3 Sate+2 campanii recrutare =  ? mame pentru Satele SOS
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SOS COMUNITATEA DE TINERI  4X1=4

Continuarea firească a muncii din Satul SOS este Comunitatea de 
Tineri, aceasta fiind adaptată la nevoile adolescenţilor. Adolescenţii 
ajung aici după ce termină şcoala şi după ce au parcurs cu succes un 
program de pregătire la finalul căruia fac dovada că au deprins abilităţi 
de viaţă independentă. 

În această perioadă (de regulă de 4 ani) sunt ajutaţi de o echipă de 
consilieri în pregătirea pentru o profesie/meserie, în găsirea şi 
păstrarea unui loc de muncă, dobândirea de abilităţi sociale şi 
stabilitate emoţională, pregătirea pentru viaţă, pentru a deveni adulţi 
independenţi.

Comunitatea de Tineri este urmată de alte două etape de asistare a 
tinerilor.
Prima este „Programul de asistare parţială”, în care tânărul este 
încurajat să-şi găsească şi menţină un loc de muncă ce-i aduce un 
venit stabil şi este ajutat 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 apelând la un 
credit bancar, sunt ajutaţi în cumpărarea unei locuinţe proprii. 
Urmează apoi ultima etapă, „Programul de post-asistare”, în care 
tânărul preia controlul deplin al propriei vieţi, dar se menţine legătura 
sentimentală şi sprijinul moral pentru adultul independent, integrat în 
societate.

Anul 2006 în cifre

?avem în îngrijire 63 de tineri.

?26 de fete şi 37 de băieţi

?cei mai mulţi frecventează şcoli profesionale şi licee, 

?6 sunt studenţi, 

?21 dintre ei au deja un loc de muncă. 

?Alţi 5 tineri care sunt acum complet independenţi; au un loc de muncă, o locuinţă, unii dintre ei s-au căsătorit şi chiar au 
proprii copii. 
?Alţi 5 tineri au fost sprijiniţi financiar de organizaţia noastră pentru achiziţionarea unei locuinţe proprii.

În comunitatea de tineri din Bucureşti ne-am stabilizat echipa, mai mult, am putut muta prima Comunitate de Tineri de la 
Bucureşti într-o locatie nouă, mult mai propice desfăşurării activităţii.Copiii care au crescut în Satul SOS se 

mută în Comunitatea de Tineri la vârsta de 
14-16 ani. Ei locuiesc aici până la 
terminarea studiilor.

Tinerii sunt implicaţi în activităţi diverse în interiorul 
Comunităţilor de Tineri şi în afara acestora. 
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GRĂDINIŢA SOS

ANUL 2006  ÎN CIFRE

 1+1= 2
În incinta a două sate 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. Activitatea se desfăşoară pe trei grupe de vârstă, 
sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregătire specializată în 
domeniu, cu acordul şi în baza programei Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării.

lambele grădiniţe au funcţionat la capacitate; 

l112 copii preşcolari au primit servicii de educaţie pe baza 
programei Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
lla Grădiniţa SOS Bucureşti  s-a continuat programul 
prelungit pentru o grupă de 22 de copii.
lGrădiniţa SOS Bucureşti a beneficiat în continuare de 
suportul financiar al părinţilor copiilor din afara Satului SOS. 
loferim tuturor copiilor din Grădiniţă cluburi de informatică, 
limba engleză, muzică, dans, pictură şi  organizăm vizite şi 
excursii în exterior. Cu ajutorul părinţilor se acoperă aproximativ 
90% din costurile curente ale grădiniţei.
lÎn Grădiniţa SOS Cisnădie, majoritatea copiilor provin din 
familii cu posibilităţi financiare reduse. O nouă tendinţă este 
prezenţa într-un număr mare al copiilor în dificultate aflaţi în 
plasament la asistenţi maternali.

 

Grădiniţa SOS îi ajută pe copii să se descopere pe ei înşişi 
şi să descopere lumea din jur.

SOS TABĂRA DE VACANŢĂ CISNĂDIE 

O SERIE DE TABĂRĂ ÎNSEAMNĂ

Anul 2006  în cifre

1X1=1

Satul SOS Cisnădie găzduieşte în fiecare an, în SOS Tabăra de vacanţă, inaugurată în luna 
mai 1997, copii din diferite judeţe ale ţării. 

l10 zile pentru un grup de 30 de copii şi doi însoţitori. 

ltabăra este gratuită şi destinată copiilor şcolari din familii cu posibilităţi financiare reduse. 

lvârsta între 10 şi 14 ani (clasele V-VIII), 

lvenitul net al familiei mai mic decât salariul minim pe economie. 
În cei peste nouă ani care au trecut de la inaugurare, peste 3.000 de copii, din toată ţara, au 
fost oaspeţii Cisnădiei. 

 
· Tabăra SOS a găzduit 228 de elevi ce provin din familii cu posibilităţi materiale 
reduse. Judeţele ce ne-au vizitat au fost Arad, Constanţa, Sibiu, Timiş, Bacău, etc.
· SOS Satele Copiilor România a asigurat, pentru aceşti copii şi însoţitorii lor, cazarea 
şi masa gratuit. 
Prin colaborarea cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, s-a făcut selecţia copiilor (prin 
intermediul Inspectoratelor Şcolare Judeţene), a asigurat cadrele didactice ce însoţesc copiii 
şi transportul grupului la Cisnădie şi înapoi acasă.

La grădiniţă învăţăm să respectăm tradiţiile.

C s

Personalul taberei i nădie
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SOS PROGRAME COMUNITARE

1+1=2

Au apărut în 1998 
Toate proiectele comunitare au ca scop ajutorarea 
familiilor aflate în situaţie de risc, şi urmăresc 
menţinerea copiilor în familia biologică prin 
abilitarea părinţilor în a-şi îmbunătăţi situaţia şi a-şi 
putea asuma responsabilităţile de părinte. Se face 
o evaluare a evoluţiei fiecărei familii şi la finalul 
anului se analizează rezultatele obţinute.

Proiectul de prevenire a separării copilului de 
familia sa Bucureşti şi Cisnădie oferă familiilor 
sărace, cu risc crescut de abandon al copiilor, 
următoarele servicii:
lconsiliere socială, 
lorientare către serviciile de planificare 
familială, 
lfacilitarea accesului la servicii medicale, 
lsprijin în obţinerea unui loc de muncă pentru 
părinţi, 
laccesul copiilor la educaţie (grădiniţă/şcoală), 
lajutor material (alimente, produse curăţenie, 
rechizite şcolare, haine şi încălţăminte).
Proiectul de prevenire a separării copilului de 
familia sa se derulează în parteneriat cu autorităţile 
locale (Direcţiile pentru Protecţia Copilului, 
Primărie) şi alte organizaţii neguvernamentale 
(World Vision, Fundaţia Internaţională Pentru 
Copil şi Familie).

Proiectul de sprijin comunitar Cisnădie înseamnă: 
o cantină socială organizată împreună cu Primăria 
Cisnădie prin care se susţin 100 de persoane la 
limita sărăciei prin asigurarea unui prânz cald.

Cele două Proiecte de prevenire a separării copilului de familia sa au 
avut 417 beneficiari. 

lPentru al treilea an consecutiv proiectul ce se derulează la Bucureşti a primit o 
sponsorizare importantă de la Menzies Aviation Group în valoare de 6600 euro/an, cărora le 
adresăm recunoştinţa şi mulţumirile noastre.
lDe asemenea a primit si finanţarea United Way Foundation, în valoare de 15.430 euro.
lÎn parteneriat public-privat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
sector 1, Organizaţia "World Vision" , Organizaţia "Irene" şi Fundaţia „Principesa Margareta a 
României",pentru a promova accesul la educaţie şi a preveni neşcolarizarea copiilor din 
comunitatea defavorizată a sectorului 1, am oferit la început de an şcolar ghiozdane unui 
număr de 100 de copii . 

SOS Maşina cu Jucării a împlinit 4 
ani de bucurii aduse tuturor copiilor.

1X3+1=4
EDUCAŢIE DE CALITATE 
REALIZATĂ PRIN 
METODE LUDICE
SOS Maşina cu Jucării înseamnă o 
echipă de pedagogi ce organizează 
activităţi de ocupare a timpului liber 
pentru copii, cu vârste cuprinse în 
special între 5 şi 12 ani. Pe durata a 
una până la trei ore, copiii pot 
participa la jocuri de grup, 
concursuri, ateliere de lucru manual, 
jonglerie, diverse activităţi creative şi 
amuzante. 
lTot ca o realizare a anului 2006 
se numără şi CD-ul cu jocuri şi 
activităţi manuale pe care membrii 
echipei l-au finalizat 
lParticiparea la Congresul 
Internaţional Play Bus din 
Germania, editarea newsletter-ului 
Play Bus
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6. De Paşte vopsim ouă

7. Vizită în Comunitatea de Tineri Sibiu

8. Crăciun. Colindăm..Mărlin dărlin

9. Aniversările noastre

Anul 2006 a însemnat şi vizite ale Ambasadorilor noştri în proiecte. Hara a vopsit, 
alaturi de copiii din SOS Satul Copiilor Bucureşti, ouă pentru Sarbătorile pascale. 
Iar acesta a fost doar începutul colaborării lor cu copiii.

Totul a continuat cu alte ocazii de a ne întâlni. Pe 13 mai a urmat o vizită în 
Comunitatea de Tineri Sibiu, unde Hara a răspuns întrebărilor tinerilor despre 
viaţa pe scenă. Tinerii au facut o surpriză şi l-au sărbătorit pe unul dintre băieţii 
din trupa a cărui zi de naştere era. Evenimentul s-a lăsat cu cadouri şi cu un 
meci de fotbal pe pajiştea din curtea Comunităţii, spre deliciul tuturor.

Din dragostea pentru copii şi timpul copilariei, Hara a produs un CD cu colinde 
de Crăciun pe care l-a dăruit asociaţiei spre a fi utilizat în promovarea misiunii 
noastre. Impreună cu copiii noştri Hara a colindat şi a încântat sponsorii 
proiectelor noastre. Iar noi toţi alături de ei am stiut ca si în Satele SOS „La 
toata casa-i lumină, la tot omul masa plină...”

Este o tradiţie în Satele SOS să aniversăm ziua de 23 Iunie ca zi dedicată 
întemeietorului organizaţiei, Hermann Gmeiner, omul al cărui vis îl ducem  mai 
departe.
Ca în fiecare an serbăm Ziua Mamei şi ziua de 1 Iunie, alături de serbările 
organizate de Paşte şi Crăciun. Se remarcă la Grădiniţa SOS Cisnădie 
Carnavalul organizat primăvara, cu măşti, concursuri şi bună dispoziţie.

POVEŞTI DIN SATELE SOS, MOMENTE CE AU MARCAT ACTIVITATEA NOASTRĂ ÎN 2006

1. Mutarea Comunităţii de Tineri 1  Bucureşti

2. Mutarea Biroului Naţional de Coordonare

3. Cibiniada 2006

4. Gică Popescu - Ambasadorul FIFA pentru
SOS Satele Copiilor România

5. Hara – Ambasadori pentru SOS Satele Copiilor România

Am reuşit în cursul anului 2006 să mutăm prima Comunitate de Tineri din Bucureşti 
într-o alta locaţie, în apartamente situate la acelaşi nivel şi care oferă cele mai bune 
condiţii de viaţă tinerilor ce se pregătesc aici pentru a deveni independenţi şi a-şi 
lua zborul în viaţă.

În noua locaţie din str. Nataţiei nr. 66B am reuşit, în cursul lunii mai să creăm un 
spaţiu nou propice direcţiilor strategice pe care organizaţia le dezvoltă în aceşti ani.

Pe terenul de sport din Cisnădie s-a desfăşurat competiţia sportivă anuală între 
asociaţia naţională română şi cea bulgară, denumită CIBINIADA! Echipele reprezintă 
SOS Satele Copiilor Dren, Triavna, Cisnădie şi Bucureşti. În urma întrecerilor 
individuale şi pe echipe la fotbal, baschet, atletism, ştafetă, şah şi tenis de masă, 
echipa Satului Bucureşti şi-a adjudecat marele trofeu. La începerea competiţiei, 
Ambasadorul FIFA pentru SOS Satele Copiilor România, domnul Gică Popescu, a 
transmis un mesaj de fairplay competitorilor.

A fost  invitat, pe 22 aprilie, cu selecţionata “Şcolii de Fotbal Gică Popescu” să joace un 
meci amical de fotbal cu echipa SOS Satul Copiilor Bucureşti eveniment la care a 
asistat împreună cu trupa Hara. El a îndemnat copiii să acorde mare atenţie pregătirii 
şcolare, în egală măsură cu practicarea sportului. Meciul, denumit Marea revanşă, a 
fost câştigat de echipa oaspete.

Anul 2006 ne-a adus noi promotori ai misiunii şi viziunii noastre, respectiv trupa Hara. 
Ei au compus şi realizat împreună cu o fetiţă din Satul SOS melodia ce a devenit imnul 
nostru : „Am ales SOS!” Aşa cum spune şi liderul trupei, Flavius Buzilă, când este vorba 
de copii, aceştia sunt primii şi totul vine de la sine, este sincer şi simplu.

Hara – Ambasadori pentru
SOS Satele Copiilor România

Paşte vopsim ouă; Vizită Sibiu

Crăciun..Colindăm..Mărlin dărlin

Şi ca toţi cei ce credeţi, ca şi noi,  că orice 
copil merită o mamă, o casă, fraţi şi surori, 
iată versurile cântecului nostru. Alături de 
Hara în acest proiect au stat Luciana 
Lungu şi Răzvan Mitulescu, ce au realizat 
şi grafica aceasta.
Le mulţumim!
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NOI ŞI PRIETENII NOŞTRI

Alături de noi au stat pe parcursul anului 2006 şi merită tot respectul şi gratitudinea 
noastră:

dl. Gică Popescu, formaţia HARA.
 Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Ambasada Greciei, 

Ambasada Austriei. 
 Menzies Aviation Group, United Way Foundation, Gillette,  Alpha Leasing, 

Newtech Ecolab, Farmexpert,  Porsche România, Svasta Consult, BNP Isabella 
Scrieciu, Gres De Gres Srl, Genco Srl, S.C. Condor S.A., S.C. Cirex Srl, La Strada 
Com Srl, Medfarm Trading Srl, Consitrans Srl, Technosys Srl, Hape Prod Srl, Euro 
Property Rentals Srl, Imperial Media Srl,  Banca Românească, Rompetrol, 
Baumaschinen Srl, ABC Trading Co Srl, Hofbauer Trading Corporation Srl, B.D. Lex 
Consult Srl, Of Systems Srl, Teamsoft Srl, Ral Computers Srl, Hafi-Tech Srl, Energy-
Services 2002 Srl, Archaeus Srl, Sampatti Group, Sercons S.A., Telecomm Srl, Saga 
Film Srl, Avia Motors Srl, Renania Trade Srl, Storia Srl, Tehnoinstrument Impex Srl, 
Marimar Trading Srl, Voievod Srl, Ind Marketing Transilvan, Miniblue 
Communications, Anunţul Telefonic, Medsana Bucharest Medical Center Srl, Stejar 
Forest Srl, S.C. Arcif S.A., Kodak Cinelabs Srl, S.C. Killtec Srl, S.C. Sercons S.A, 
Ideea Soft Srl, GPV Romania Srl

 Itsy Bitsy Radio,  Susana Pletea - grupul Burda, Oana Hanganu - Revista 
Ioana, Daniela Teodorescu Palade- revista Avantaje, Sorin Ganciu - B1 TV, redacţiile 
revistelor Pici şi Lumea Copiilor, Gabriel Arsene - Bucharest What, When, Where, 
Cristal Publishing Group,  Mariana Pirpiliu- Noroceii, Georgiana Mihalcea-  Sanoma 
Hearst

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi 
Sector 3 - Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Judetul Sibiu; Inspectoratele Şcolare din sectoarele Muncipiului Bucureşti; 
Administraţiile domeniului public din Municipiul Bucureşti; Ministerul Educatiei şi 
Cercetarii, Fundaţia Motivation, Organizaţia "World Vision" , Organizaţia "Irene", 
Fundaţia „Principesa Margareta a României", Crucea Roşie Română, Fundaţia 
Internaţională pentru Copil şi Familie, Asociaţia pentru Relaţii comunitare.

Ambasadori:  
Ambasade:

Sponsori:

Mulţumirile noastre se îndreaptă spre cei mai bine de 500 de alţi 
sponsori care sprijină activitatea organizaţiei an de an.

Media:

Parteneri: 

DETALII FINANCIARE 

Credibilitate
SOS Satele Copiilor România are un sistem strict de management financiar. Situaţiile 
financiar contabile ale asociaţiei sunt auditate de firmele Fabel, Werner & Schnittke GmbH 
şi ROMBAC Audit şi Consultanţă SRL. 

Venituri din acitivităţile fără scop patromonial
total: 8614249 RON

Venituri de la SOS Kinderdorf International 5548882 RON

 Venituri din cotizaţii membri 510 RON
Alte venituri 154062 RON

Venituri din donaţii 419180 RON

Venituri din sponsorizări  708982 RON 

Venituri din subvenţii 278538 RON

Venituri din cedarea activelor 1504095 RON 

Cheltuieli curente 2114349 RON

Cheltuieli cu impozite şi taxe 41462 RON
Cheltuieli cu lucrările  şi serviciile 1243212 RON

Cheltuieli cu personalul 3229362 RON

Cheltuieli financiare 128512 RON

Cheltuieli cu amortizările 425173 RON

Cheltuieli totale: 7525178 RON

Total active 17376680 RON 
Rezultatul exerciţiului financiar 1089071 RON 
Soldul disponibilităţilor în lei la 01.01.2006 era de 841679,55 RON

Veniturile locale obţinute din campaniile de strângere 
de fonduri au însemnat 15% din bugetul anual de 
cheltuieli.
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“ E UŞOR SĂ FACI BINE, DACĂ ŞI
CEILALŢI TE AJUTĂ!”
Hermann Gmeiner (1919-1986) fondatorul SOS Kinderdorf 
International

Împreună putem ! Iată cum:
lDonaţii în bani (trimise prin mandat poştal sau ordin de plată în contul 
SOS Satele Copiilor România RO84CITI 0000000825018018) sau în 
produse. 
lSponsorizări în bani sau produse din partea firmelor, pe baza unui 
contract de sponsorizare încheiat între firmă şi SOS Satele Copiilor 
România. 
lAtât donaţiile cât şi sponsorizările pot fi singulare (cu anumite ocazii) 
sau periodice (lunare, trimestriale, anuale).
lCa persoană fizică, puteţi direcţiona 2% din impozitul datorat statului 
către SOS Satele Copiilor România (cf. Legii 571/ 2003 privind Codul 
Fiscal, art. 57, alin. 4). 
lConsultanţă de specialitate (servicii gratuite pentru rezolvarea unor 
probleme ce apar în activitatea asociaţiei)
lLocuri de muncă pentru tinerii noştri (copii crescuţi în Satele SOS), 
conform pregătirii lor profesionale şi nevoilor firmei. 
lIniţierea unui program de deduceri salariale în cadrul companiei 
dumneavoastră.

Indiferent de valoare şi frecvenţă, fiecare contribuţie este importantă! 

Iată câteva exemple de sume şi ce înseamnă ele pentru copiii şi tinerii 
noştri: 
l50 lei  alocaţia de hrană pe o zi a unei familii SOS cu şapte copii; 

l350 lei  costul anual pentru educaţia unui copil din clasele de 
gimnaziu (rechizite, meditaţii, fondul clasei etc.); 
l2700 lei  bugetul lunar al unei familii cu şapte copii (hrană, 
îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale de curăţenie şi igienă, rechizite, 
bani de buzunar, cheltuieli de vacanţă, jucării, zile festive etc.);

SOS Satul Copiilor Hemeiuş se prezintă pentru dumneavoastră 
       Locaţia este compusă din: o clădire administrativă şi patru case de
tip familial. Cu un numar de 7 copii/ casă cu vârste cuprinse intre 4 si 17 ani, fete şi băieţi.  Situat in 
nordul municipiului Bacau, între satele Hemeiuş şi Lilieci, in comuna Hemeiuş, pe valea Bistriţei, 
lângă Parcul Dendrologic din Lilieci, SOS Satul Copiilor Hemeiuş, işi trăieste agitaţia cotidiana 
alături de ceilalţi membri ai comunitaţii din Comuna Hemeiuş şi municipiul Bacău.
       “Sufletul” unei familii SOS este Mama SOS. Mai mult de 4600 de femei din întreaga lume 
lucrează ca  mame sociale profesioniste. Fiecare familie locuieşte intr-o casă formată din: o mama 
socială, o tante sau asistent familial şi 7-10 copii.
       In viaţa de zi cu zi , într-un Sat SOS, o mamă socială este alături de fiecare dintre copiii ei din 
familia SOS. Se joacă cu copilul, îl ajută la lecţii,  vorbeşte cu profesorii la şcoală, rezistă nedormită 
toată noaptea atunci  când  copilul este bolnav, se interesează de ce cel mic a venit necăjit de la 
grădiniţă. Discută cu copiii, le citeşte, merge la cumpărături cu cei mai mari, găteste, iartă, alintă, îşi 
depăseste propriile supărări, îi consolează pe cei cu probleme în viaţa sentimentală, stabileşte 
reguli şi fixează limite.            

ITINERARII DE CĂLĂTORIE ÎN 2007
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ADRESELE PROIECTELOR NOASTRE SUNT:

SOS  Satul Copiilor Bucureşti
Calea Floreasca nr. 165, cod poştal 14459,
 sector 1, Bucureşti
Tel. 021.233.09.74; Fax 021.233.09.75
E-mail: satul.bucuresti @sos-satelecopiilor.ro

SOS  Satul Copiilor Cisnădie
Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, cod poştal 555300, 
Cisnădie, judeţul Sibiu
Tel. 0269.561.816; Fax 0269.564.921
E-mail: satul.cisnadie @sos-satelecopiilor.ro

SOS  Comunitatea de Tineri 1 Bucureşti
Stefan cel Mare 240, bl. 59 A, sc. 5, 
et. 5, ap. 142, sector 2
Tel/ Fax 211.08.70
ct1.bucuresti@sos-satelecopiilor.ro

SOS  Comunitatea de Tineri 2 Bucureşti
Str. Th. Speranţia nr. 137, bl. 84, sc. 1, etj. 2, ap. 9-12, 
cod poştal 030934, sector 3, Bucureşti
Tel./ Fax 021.327.40.62
E-mail: ct2.bucuresti@sos-satelecopiilor.ro

SOS  Comunitatea de Tineri 1 Sibiu
Str. Cristian nr. 15, cod poştal 550073, Sibiu, jud. Sibiu
Tel. / Fax: Tel. 0269.226.139
E-mail: anda.piringer@sos-satelecopiilor.ro

SOS  Comunitatea de Tineri 2 Sibiu
Str. Anul 1907 nr. 6, Sibiu, jud. Sibiu
Tel. / Fax: Tel. 0269.230.389
E-mail: virgil.vlad@sos-satelecopiilor.ro

Grădiniţa SOS Bucureşti
Calea Floreasca nr. 165, cod poştal 14459, 
sector 1, Bucureşti
Tel. 021.233.09.82; Fax 021.233.09.75
E-mail daniela.badea@sos-satelecopiilor.ro

Grădiniţa SOS Cisnădie
Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, cod poştal 555300, 
Cisnădie, judeţul Sibiu
Tel. 0269.561.861; Fax 0269.564.921
E-mail: mihaela.mihai@sos-satelecopiilor.ro

SOS  Proiectul de Prevenire a Separării 
Copilului de Familia sa Bucureşti
Calea Floreasca nr. 165, cod poştal 14459, 
sector 1, Bucureşti
Tel. 021.233.05.00; Fax 021.233.09.75
E-mail  ppa@sos-satelecopiilor.ro

SOS  Proiectul de Prevenire a Separării 
Copilului de Familia sa Cisnădie
Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, cod poştal 555300, 
Cisnădie, judeţul Sibiu
Tel. 0269.561.861; Fax 0269.564.921

SOS  Maşina cu Jucării
Calea Floreasca nr. 165, cod poştal 14459, sector 1, Bucureşti
Tel. 021.233.09.83; Fax 021.668.0072
E- mail  masinacujucarii @sos-satelecopiilor.ro

SOS  Tabăra de Vacanţă Cisnădie
Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, cod poştal 555300, Cisnădie, judeţul Sibiu
Tel. 0269.562.796; Fax 0269.564.921

Biroul Naţional de Coordonare
Lucreţia Moldoveanu, Director Executiv
Str. Nataţiei nr. 66 B sector 1, cod poştal 013325 Bucureşti
Tel. 668.00.90; 668.00.77 / Fax: 668.00.72
E-mail: sos @sos-satelecopiilor.ro

SOS Satul Copiilor Hemeiuş
Str. Gării nr. 45, 
Localitatea Hemeiuş, Jud. Bacău, 
cod postal 607235
Tel: 0234.217.848, fax: 0234.217.847
satul.hemeius@sos-satelecopiilor.ro

Membrii Consiliului de Administraţie  SOS Satele Copiilor România
Preşedinte: Marius Bălăşoiu Glavce
Vicepreşedinte: Felicia Fulea
Membrii: Ioana Dinescu Grafenhorst; Ştefania Ricman; Maria Popa;  

Mircea Cranta

Reprezentanţi SOS Kinderdorf International (Biroul Continental Europa Centrală & Est, 
Comunitatea Statelor Independente, ţările Baltice & Asia Centrală)
  Michael Pöltl – Locţiitor al Secretarului General al SOS Kinderdorf International 
  Caroline Taylor - Director Regional

Nu toţi copiii au parte de o familie fericită, dar cu ajutorul tău, SOS 
Satele Copiilor România le poate oferi o casă, fraţi şi surori şi un viitor 
sigur.
Donează 2% din impozitul pe venit reţinut pentru anul trecut pentru 
copiii îngrijiţi de noi.

 Nu te costă nimic!

Cod Fiscal: 7108752
IBAN: RO84CITI0000000825018018


