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Nu contează că trecem printr-o periodă mai dificilă. Priviţi în ochii copiilor de lângă voi - fiii 
şi fiicele voastre, nepoţi, apropiaţi. Apoi gândiţi-vă la cei care nu au nici un sprijin, la cei 
care au nevoie de voi, pentru că, fără vina lor, nimeni nu îi priveşte în ochi. Este ceea ce 
noi încercăm să facem. Dar, pentru asta, avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastră, de 
orice mână întinsă. Oricum. Oricât. Oricând. După aceea, ne vom putea uita în ochii copiilor 
noştri. Pentru că bunătatea din ochii copiilor îndeamnă la bunătate. Şi asta contează ! 

Mihai Alexandru Neguţ
Preşedinte SOS Satele Copiilor România 

Gânduri de viitor sub auspiciile crizei financiare  
  Este greu, la o primă analiză, să te gândeşti la dezvoltare de noi proiecte, la creşterea numărului de beneficiari, la 
investiţii majore, la strategii pe termen lung, când eşti ameninţat de CRIZĂ.
    Am înţeles, ÎNSĂ, că tocmai în aceste momente, serviciile noastre sunt cu atât mai necesare şi noi avem datoria să 
răspundem nevoilor copiilor, familiilor şi comunităţii locale: 
    De aceea, obiectivele noastre pentru 2009 sunt extrem de îndrăzneţe şi necesită suportul intern şi extern al tuturor 
angajaţilor şi partenerilor noştri:

Lucreţia Moldoveanu
Director executiv

1. 30 de copii din familii destrămate vor găsi un loc în Satele noastre. Vom avea astfel 232 de copii şi 
tineri în asistarea noastră.

2. 50 de noi familii vor fi consiliate, pregătite şi ajutate să-şi îngrijească şi să-şi educe proprii copii, acasă.         
Vom avea astfel 600 de copii în Centrele de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi.

3. 1.100.000 EUR trebuie să strângem din Romania, pentru ca proiectele noastre să se poată desfăşura şi dezvolta
4. Satul SOS Hemeiuş se va extinde prin construcţia a 2 case familiale, a unui teren de sport şi a unui Centru 

de Consiliere şi Sprijin pentru copii şi părinţi şi prin darea în folosinţă a unei Comunităţi de tineri.
5. Punerea în aplicare a recomandărilor auditurilor pedagogice realizate în anul 2008 în toate Satele SOS 

şi Comunităţile de tineri.
6. Recrutarea de noi mame sociale, pregătirea lor practică şi teoretică de bază (400 ore) cu participarea 

simultană şi a asistentelor familiale.
7. Pregătirea profesională continuă a tuturor grupelor de personal în baza planului de formare aprobat.
8. Realizarea strategiei de dezvoltare 2010-2016 în cele 3 domenii prioritate: programe, fonduri, 

resurse umane.
Ştim că nu va fi usor. DAR este momentul să demonstrăm că suntem cu adevărat aici pentru misiunea organizaţiei 
şi că suntem solidari la bine şi la greu.

Acum putem arăta ce fac OAMENII, unindu-şi eforturile în jurul COPIILOR.

Explorează!
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Explorează!

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. 

Noi oferim
•	 O familie substitutivă, monoparentală în cadrul Satelor SOS de la Bucureşti, 

Cisnădie şi Hemeiuş copiilor ajunşi în dificultate într-un mediu familial, fie 
până când devin tineri independenţi şi autonomi, fie până la reîntoarcerea 
lor în familia biologică.

•	 Ajutăm copiii să-şi clădească singuri un viitor, să-şi descopere şi să-şi 
exprime aptitudinile, interesele şi talentele individuale. 

•	 Ne implicăm în dezvoltarea comunităţii în care trăiesc copiii, prin trei Centre 
de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi,  o Tabăra de vacanţă, două 
Grădiniţe şi un proiect social mobil numit  SOS Maşina cu Jucării.

DESPRE SOS Kinderdorf International – de 60 de ani în 
slujba copiilor

   Începuturile SOS Kinderdorf International se datorează medicului Hermann 
Gmeiner. Rămas fără mamă când avea doar cinci ani, acesta 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, dr. Hermann Gmeiner a creat organizaţia. 
SOS semnifică prescurtarea acelei prime “societa socialis” , dar şi sem-
nalul de ajutorare la care acţionăm de câte ori un copil este în nevoie.
SOS Kinderdorf International a pornit de la un om şi visul său şi a 
devenit un puternic concern caritabil mondial. Astăzi ne mândrim a fi cea 
mai mare asociaţie caritabilă din lume.
•	 SOS Kinderdorf International ajută astăzi copii din 132 de ţări prin 

intermediul a 2000 de proiecte.
•	 De la împlinirea a 50 de ani de la înfiinţare (1949), SOS Kinder-

dorf International a fost nominalizată anual la Premiul Nobel pentru 
Pace, iar de atunci nominalizările au fost anuale.

•	 În anul 2002 a primit Premiul “Conrad Hilton” pentru cea mai bună 
organizaţie caritabilă din lume.

•	 SOS Kinderdorf International este afiliată la UNESCO şi înscrisă în Reg-
istrul Consiliului Economic şi Social ONU.

•	 Este prezentă oriunde există un copil şi o nevoie, oferind sprijinul său. 
•	 Detalii despre toate proiectele SOS Kinderdorf International puteţi 

afla accesând www.sos-childrensvillages.org, alegându-vă continen-
tul şi ţara în care ajutăm.

SOS Satele Copiilor România este membră a SOS Kinderdorf International
Cifrele anului 2008
•	 18.218 beneficiari anual
•	 14 proiecte derulate la nivel naţional
•	 129 de copii şi 65 tineri au fost asistaţi în casele familiale şi comunităţi
•	 18 tineri sunt în faza de post-asistare
•	 7 copii cu dizabilităţi asistaţi în proiecte specializate , iar alţi 2 sunt în 

familia biologică
•	 2 ambasadori FIFA pentru SOS Satele Copiilor

•	 1.879 sponsori 
•	 3.205 donatori
•	 60 articole în presa scrisă şi 500 alte apariţii TV, radio şi online, cu 

valoarea de peste 198.077 EUR
•	 156 de angajaţi ai asociaţiei
•	 peste 250 de pomi plantaţi cu ajutorul voluntarilor
•	 peste 50 de evenimente cu şi pentru copii
•	 5 audituri pedagogice în Sate şi Comunităţile de Tineri
•	 1 audit de fundraising 1
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Ca să putem vorbi despre viitor, nu trebuie să uităm trecutul!
Evoluţia SOS Satele Copiilor România

Începuturi
1990 În luna iunie se semnează Convenţia de colaborare între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi organizaţia SOS Kinderdorf International, 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).
1992 Se organizează la Bucureşti prima serie a cursului “Şcoala Mamei SOS” pentru pregătirea de mame sociale.
1993 Sunt inaugurate oficial cele două Sate SOS, din Bucureşti şi Cisnădie.
La 5 ani
1995 Îşi începe activitatea Grădiniţa SOS Cisnădie. 
1997 Semnifică inaugurarea Taberei de Vacanţă SOS Cisnădie şi începerea activităţii în Grădiniţa SOS Bucureşti.
1998 Proiectul SOS de prevenire a separării copilului de familia sa din Bucureşti.
1999 SOS Comunitatea de Tineri 1 Bucureşti primeşte primii tineri.

Primul deceniu

2000 Proiectul SOS de sprijin comunitar din Cisnădie răspunde la semnalul de ajutor al comunităţii.
2001 Comunitatea de Tineri 1 Sibiu îşi deschide porţile.
2002 SOS Maşina cu Jucării - îşi începe activitatea. Primii patru tineri pleacă în viaţă independenţi şi autonomi.
2003 Inaugurăm SOS Comunitatea de Tineri 2 Bucureşti.
2004 Pregătim cea de a patra Comunitate de Tineri, la Sibiu.

Proiecte, oameni, fonduri- energie pentru viitor!

2005  Suntem acreditaţi ca furnizori de servicii sociale; a doua Comunitate de tineri este inaugurata în Sibiu. obţinem recunoaşterea profesiei de părinte social pentru mamele SOS şi 
includerea acesteia în Clasificarea ocupaţiilor din România; derulăm proiectul FIFA pentru SOS Satele Copiilor; semnăm acordul de preluare a unui proiect în Bacău, unde vom dezvolta 
al 3-lea sat SOS.
2006  Inaugurăm cel de-al treilea Sat SOS la Hemeiuş, judeţul Bacău; obţinem finanţare 100% pentru proiectul SOS Maşina cu Jucării; ne dezvoltăm proiectele de Întărire a familiei, în 
toate cele trei locaţii ale Satelor SOS; se mută Comunitatea  de Tineri 1 de la Bucureşti într-o locatie nouă; am realizat proiectul Hara pentru SOS Satele Copiilor, ce a însemnat şi melodia 
„Am ales SOS!” cântată in duet cu o fetiţă de 6 ani, beneficiar al nostru. 
2007 Am continuat munca de consolidare şi dezvoltare a proiectelor noastre, ne-am axat pe dezvoltarea concomitenta a resurselor umane, pe creşterea finanţării locale, pe atragerea de 
noi susţinători şi am demarat procesul de evaluare a calităţii serviciilor oferite, am definitivat evaluarea Proiectului de Întărire a Familiei, am intensificat colaborările interne şi internationale.
2008 Am dezvoltat Proiectul de Întărire a Familiei deschizând două Centre de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi; am lucrat pe Politica protecţiei drepturilor copiilor; am organizat 
Caruselul drepturilor copilului; am realizat în parteneriat cu UNICEF România şi ANPDC „Calendarul Bunului Părinte”; am ajutat, alături de UNICEF România, sinistraţii din zona inundată 
a Moldovei, în proiectul „Nu lăsăm inundaţiile să şteargă zâmbetul copiilor”; am crescut gradul de finanţare, prin scriere de proiecte şi maximizarea campaniilor de atragere de fonduri; 
„Fii mamă socială”,  campanie de succes de recrutare de mame sociale; un nou Consiliu Director implicat şi dedicat copiilor; Balul Sibian, primul eveniment de atragere de fonduri
Despre viitor…exploraţi  paginile următoare…2



2008 

w
w
w
.s
os

-s
at
el
ec

op
iil
or
.r
o

3

Explorează!



2008 

w
w
w
.s
os

-s
at
el
ec

op
iil
or
.r
o

4

DESPRE SOS SATELE COPIILOR 
Cristi Chivu ambasador FIFA - SOS Satele Copiilor România
 “Sunt mândru să mă alătur acestui proiect dedicat copiilor. Voi încerca să mă implic în cât mai multe proiecte importante şi să fiu cât mai mult prezent în viaţa copiilor. Mă simt bine în 
mijlocul lor cu atât mai mult cu cât şi eu urmează să devin tată peste patru luni şi jumătate”, a mărturisit Cristi Chivu în cadrul conferinţei de presă din 5 octombrie 2008.

Ema Pendiuc despre proiectul “Caruselul”:
“În ceea ce priveşte problematica abuzului asupra copilului acest proiect este un mare pas înainte pentru România. Este prima oară cand adulţii află direct de la copii, ce înseamnă de 
fapt pentru ei un abuz. Este foarte posibil să obţinem răspunsuri care să demonteze unele teorii sau care să dea noi dimensiuni politicii actuale în domeniu. Pe de altă parte, pentru mine, 
acest “Carusel” este dovada că Moş Crăciun există şi că mi-a îndeplinit dorinţa pe care i-am spus-o exact acum un an, când lucram la o emisiune pentru copii. I-am spus atunci Moşului, 
că într-o zi mi-aş dori să fiu înconjurată de o mulţime de copii pentru care să fiu prima persoană ce le va pune microfonul în mână. Primul pas către o nouă generaţie de jurnalişti”.

Florin Chilian, despre Balul Sibian
“Am fost cu Gică Popescu la Sibiu, să strîngem bani pentru copiii din Satul SOS de la Cisnadie. Puştii ăia râd, trag de tine şi sunt curioşi. Du-te la ăştia care stau la stat, să-i vezi că nu 
ridică privirile din pămînt.”

Mărturii despre Tabăra SOS  de la Cisnădie
„Totul a început într-o vară în care diriginta noastră ne-a spus că vom merge în tabără. Când am auzit, am fost foarte entuziasmată de această plecare. Pe 
drum îmi imaginam o tabără care era veche, cu un administrator rău şi cu paturi murdare, dar când am ajuns totul era exact opusul gândurilor mele, tabăra era 
frumoasă, avea peisaje superbe. Aici mă simt ca la un hotel de cinci stele. Este cea mai bună tabără din lume şi aici mă simt ca acasă. Această tabără este un 
paradis pentru copiii din toata ţara şi sunt fericită că am venit aici[...]. Mi-aş dori să nu mai plec de aici. Voi rămane cu cele mai frumoase amintiri.” Mirabela
„ În această tabără m-am simţit ca şi la mine acasă. Această saptamână de tabără va rămâne pentru totdeauna în memoria mea, a colegelor şi colegilor 
mei, deoarece a fost cu adevărat fascinant. Am vizitat multe locuri frumoase şi foarte interesante, pline de tradiţii, istorie şi cultură[...].Totul mi s-a părut 
superb şi nu pot exprima în cuvinte sentimentele şi impresiile pe care le am.” Diana

SOS Maşina cu Jucării vede, aude, simte copiii!
21.02.2008 – Şcoala nr. 65 din Bucureşti, proiectul de educaţie rutieră “Atenţie! Se circulă!”
Întrebăm copiii cui sunt destinate locurile rezervate din mijloacele de transport în comun. Răspunsul prompt ne arată clar cine se bucură de respectul copiilor: “Sunt pentru VIP-uri!”

13.03.2008 – Institutul Oncologic Fundeni, secţia Oncologie Pediatrică 
Mergem în sala unde ne desfăşurăm activităţile, dar cei mai multi copii sunt la perfuzii şi tratament, unii dorm, aşa că până la urmă ne oprim într-un salon unde se află un 
băiat cu piciorul în ghips şi încă un băiat, Cătălin. La sfârşit ne spun că putem veni oricând la ei pentru că a fost foarte frumos, s-au distrat şi le place să se joace cu noi.

 23.04.2008 – Centrul de zi “Eu şi prietenii mei”, sector 4, Bucureşti
Excelent! Copiii joacă cu mare plăcere toate jocurile. Nici vorba de “dezertori” care să se rupă de grup pentru a se juca altceva. Jocul “Pluta” chiar reprezintă 
o ocazie pentru copii de a învăţa să colaboreze, se vede un progres evident de la o rundă la alta.

06.06.2008 – Vârtop, jud. Dolj
După activitate, ne mănâncă pielea capului într-un mod absolut suspect. Ne temem de ce-i mai rău şi dăm fuga la farmacie. Mai târziu, unul dintre vecinii din 
hotel, până atunci prietenos, aude pomenindu-se de şamponul contra păduchilor şi închide repede uşa.
P.S. Alarmă falsă, de data asta!

Explorează!
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SOS  SATUL COPIILOR

În România există trei Sate SOS:
SOS Satul Copiilor Bucureşti cu 11 case familiale
SOS Satul Copiilor Cisnădie (judeţul Sibiu) cu 12 case familiale
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
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 case familiale), fiecare familie locuieşte într-o casă proprie. 
 
Cifrele anului 2008 
În cele trei Sate SOS sunt îngrijiţi în 29 de familii SOS 129 copii.  
- 66 de băieţi şi 54 de fete trăiesc într-o casă familială SOS, iar 5 băieţi şi 3 fete sunt asistaţi în exteriorul acestora
- 2 copii s-au reîntors alături de familiile lor biologice
- 7 tineri cu dizabilităţi  sunt asistaţi în proiecte speciale, împreună cu fundaţia MOTIVATION România, respectiv Biserica Evanghelică din Alba Iulia.

Realizări
Satele SOS din Bucureşti şi Cisnădie au aniversat 15 ani de activitate!
Procentul de promovare şcolară de peste 95%; s-au organizat excursii, competiţii sportive şi tabere; 
avem premii şcolare şi 5 premii la un concurs de desene în Japonia; Politica protecţiei drepturilor copiilor 
a semnificat Caruselul drepturilor copilului,  iar în parteneriat cu UNICEF România şi ANPDC “Calendarul 
Bunului Părinte”; alături de UNICEF România, Nu lăsăm inundaţiile să şteargă zâmbetul copiilor în zona 
inundată a Moldovei; s-au derulat 5 audituri pedagogice; s-au plantat, cu ajutorul voluntarilor, peste 250 
de pomi; Porţile deschise ale Satelor au atras multe evenimente.
Poveste de succes
Doi fraţi : Ghiţă are  8 ani şi merge la şcoală, iar Tibi are 6 ani şi merge la grădiniţa din Cisnădie. 
Au venit de curând şi erau foarte speriaţi de această schimbare din viaţa lor. După două luni, băieţii au 
învăţat foarte repede cum să se spele, să mănânce şi să-şi ţină camerele curate. 
A fost o experienţă înteresantă pentru ei pentru că fiind foarte isteţi au învăţat repede totul. Ghita a 
câştigat un premiu la şcoală, iar Tibi a fost parte din toate serbările grădiniţei. Toată lumea îi iubeşte 
pentru voinţa lor puternică de a învăţa şi de a se acomoda in satul SOS. Alţi 30 de copii vor veni în 2009 
în Satele SOS.

Parteneri

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 1, Sector 2 şi Sector 3 - Bucureşti, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Judeţul Sibiu; Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Judeţul 
Bacău;  Inspectoratele Şcolare din sectoarele 1 şi 
3 ale Muncipiului Bucureşti; Direcţia Judeţeană de 
Tineret Constanţa; Insula Balonul Copiilor din par-
cul Herăstrău, Bucureşti, Muzeul Satului, Muzeul 
Naţional de Artă, Muzeul Astra Sibiu, Diakonia Alba 
Iulia, Primăria Oraşului Cisnădie, Colegiul Tehnic 
N.V. Karpen Bacău.

Explorează!
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“FII MAMĂ SOCIALĂ! Simţi mai multe! Faci mai multe!”

În 2008, am reflectat asupra campaniei de recrutare a mamelor SOS desfăşurate 
în ultimii 5 ani şi am ajuns la concluzia că “Atitudinea dă altitudinea!”. Astfel, am 
realizat că toate îndoielile legate de recrutarea mamelor „de carieră” ne îngrădeau 
şansele de a le aduce alături de noi pentru a influenţa pozitiv viaţa copiilor.

10 lecţii ale anului 2008:
1. Priveşte acolo unde nu te uitai înainte!
2. Recrutarea de mame sociale înseamnă şi oportunitatea extraordinară 

de apreciere a rolului mamelor SOS din interiorul organizaţiei!
3. Anticipează ameninţările astfel încât presiunea timpului să nu devină 

principalul inamic al unei planificări de calitate!
4. Eforturile depuse în etapa de planificare a campaniei îşi arată pe 

deplin roadele pe termen mediu şi lung!
5. Fii foarte clar în legatură cu ceea ce cauţi!
6. Abordează proactiv, nu ca pe o activitate de acoperire a unor posturi 

vacante!
7. Examinează calităţile şi performanţele profesionale ale mamelor 

SOS şi integrează-le în strategia ta!
8. Consideră recrutarea viitoarelor mame SOS ca pe un proiect de sine 

stătător şi fii atent la sustenabilitate!
9. Evaluează periodic întregul proces şi vorbeşte cu cei din jur despre 

observaţiile tale!
10. Această profesie poate fi practicată întreaga viaţă, fără a fi afectată 

de plictiseală şi rutină!
Învăţămintele de mai sus ne vor ajuta să abordăm cu succes campania 
derulată în anul 2009.

MULŢUMIRI TUTUROR ACESTOR PARTENERI! LISTA 
RĂMÂNE DESCHISĂ PENTRU 2009!
•	 Solicitarea sprijinului Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru 

difuzarea  spotului campaniei pe diferite posturi de televiziune;
•	 Colaborarea într-o echipă de proiect extinsă, cu mentori din partea 

agenţiei Media Pozitiv;
•	 Optimizarea activităţii în reţeaua de relaţii publice dedicate acestui 

tip de campanie;
•	 Lansarea blogului dedicat campaniei de recrutare a mamelor sociale, 

corelată cu lansarea paginii de web a organizaţiei;
•	 Campanie de “Direct Mailing“ către un număr de 1.500 de adrese 

ale unor posibile candidate;
•	 Nominalizarea campaniei la gale de responsabilitate socială;
•	 Maximizarea potenţialului existent la nivelul comunităţii locale a fiecărui 

Sat SOS;
Claudia Ştefănescu, consilier pedagogic, coordonatorul campaniei

Cifrele anului 2008

Trei Sate SOS 
- şase candidate selectate pentru postul de mamă socială şi patru candi-
date pentru postul de tantă - ţintă propusă
- trei mame sociale şi o tantă angajate la finele anului 2008; cinci asistente 
familiale recrutate
- două tante SOS cu experienţă au aplicat cu succes la postul de mamă socială.
- 79 de interviuri telefonice, 85 de aplicaţii analizate şi 18 interviuri directe 
derulate;
- aproximativ 18.000 de euro advertising value al campaniei, conform ratecard-ului;
- canalele de recrutare alternative accesate cu perseverenţă;
- cost zero pentru primul spot TV dedicat acestei campanii, în parteneriat cu 
Asociaţia SOS din Austria;
- 51 de parteneriate interne 
- 23 de parteneriate externe 
- prezentarea campaniei la “Gala Societăţii civile“ proiectul “Adoptă un ONG” şi 
adoptarea ei de către Media Pozitiv, agenţie care oferă servicii integrate de co-
municare 
- participarea la emisiuni radio şi TV a 3 mame SOS,  10 copii şi tineri deschişi
ideii de a prezenta publicului larg poveştile lor de suflet

Explorează!
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SOS COMUNITATEA DE TINERI

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 responsabili-
tatea 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.

Cifrele anului 2008
Ca evoluţie în cei 15 ani  de activitate a Satelor ne mândrim cu 86 de copii 
crescuţi în familiile SOS:
- 54 au beneficiat deja de toate tipurile de sprijin oferit de asociaţie. Din 
ei, 32 sunt tineri independenţi şi autonomi, au o profesie, un loc de muncă 
stabil, un spaţiu de locuit; aceasta semnifică o rată de succes de 60%.
- 32 de tineri au fost reintegraţi în familia lor biologică.
- avem în îngrijire 34 de băieţi şi 31 de fete în cadrul Comunităţilor
- asistăm 8 băieţi şi 5 fete in exteriorul proiectului.
- cei mai mulţi frecventează şcoli profesionale şi licee
- avem  tineri studenţi la facultăţi cu profil Jurnalism, Comunicare, Medicină, 
Psihologie, Medicină veterinară, Cibernetică
- tinerii frecventează cluburi de karate, de obţinere a unor acreditări în do-
meniul IT, fac ore de voluntariat şi au locuri de muncă de vară, part-time.

Poveşti de succes
Dani este un tânăr de 17 ani care locuieşte în Comunitatea de tineri Sibiu. 
Este încă foarte ataşat de familia sa din Sat. Merge la liceu cu profil sportiv, 
însă marea lui pasiune este fotbalul. Este membru al unui club de fotbal din 
oraş, însă nu avea un echipament performant pentru competiţii. Ce soluţie 
a găsit? S-a angajat pe timpul vacanţelor şi a sfârşitului de săptămână la 
un hotel. Proprietarul l-a văzut lucrând şi l-a sponsorizat cu echipamentul 
pe un an întreg. 
Alexandra, a crescut odata cu iubirea sa pentru animale. Dacă alţi 
adolescenţi au pe pereţi pozele trupelor muzicale favorite, ea are postere 
cu cai, pisici, căţei şi alte animale. Încă din clasa a X-a a acordat o 
atenţie deosebită tuturor materiilor care ar fi ajutat-o pentru facultatea de 
medicină veterinară, a făcut voluntariat la o clinică veterinară timp de trei 
ani. A fost prima din Comunitatea de Tineri care a avut o pisică animal de 
casă; Cu perseverenţă şi talent, Alexandra îşi urmează astăzi visul, acela de 
a urma facultatea de Medicină veterinară, locuind în căminul studenţesc şi 
fiind pregătită să-şi urmeze drumul de adult independent.

Obiective 2009
Pregatirea tinerilor din satele SOS pentru intrarea in Comunitate
Admisii de noi tineri crescuti in casele familiale SOS
Suportul oferit tinerilor in dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente
Stabilirea de noi relaţii interinstituţionale în beneficiul tinerilor asistaţi
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GRĂDINIŢA SOS

În incinta Satelor SOS din Bucureşti şi Cisnădie 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 Satelor.  Activitatea se desfăşoară pe trei grupe de vârstă, sub îndrumarea cadrelor didac-
tice cu pregătire specializată în domeniu.

Realizări

La Grădiniţa SOS Bucureşti a fost creată încă o grupă, cu suportul financiar al părinţilor copiilor din afara
Satului SOS, s-a adus mobilier nou.
Una dintre provocări a fost obţinerea acreditării din partea ARACIP, aşadar implementarea noii met-
odologii şi evaluări externe care au arătat standardele ridicate la care se desfăşoară educaţia copiilor
Oferim tuturor copiilor din Grădiniţă cluburi de informatică, limba engleză, limba germană, muzică, 
dans, pictură şi organizăm vizite şi excursii în împrejurimi. 
 În Grădiniţa SOS Cisnădie, majoritatea copiilor provin din familii cu posibilităţi financiare reduse, aici
frecventând un număr mare al copiilor în dificultate aflaţi în plasament la asistenţi maternali. Aici s-a 
reuşit zugrăvirea claselor si înfrumuseţarea acestora pentru primirea bobocilor.
Numărul serbărilor a crescut, copiii fiind implicaţi atât in cele tradiţionale, cât şi în carnavaluri, 
excursii, colindat
Perfecţionarea educatoarelor Grădiniței SOS Cisnădie prin cursul „EDUEXPERT”al Universităţii 
„Babeş Bolyai” Cluj 

La Grădiniţa SOS Cisnădie s-a continuat cursul de educaţie pentru părinţi, Educaţi aşa!, cu par-
ticiparea părinţilor şi a asistenţilor familiali ce au copiii la noi. Experienţa a dus şi la implicarea 
în realizarea “Calendarului Bunului Părinte” şi “Festivalului Cireşelor” găzduit pe 29 mai de 
Grădinița Bucureşti. Festivalul a fost organizat în colaborare cu  grădinițe din sectorul 1, cu 
sprijinul Inspectoratului Şcolar  Sector 1 şi au  participat peste 40 de grădințe din Bucureşti 
şi din țară. 
Copiii, îndrumaţi de colegii de la Grădinița Cisnădie au participat la Festivalul internaţional de 
gimnastică şi dans “Tinere speranţe” ( 6–8 iunie) şi au obtinut locul I la secţiunea “dans modern” 
(vârsta 7 – 10 ani).
Pe 26 noiembrie, în Grădinița SOS Bucureşti s-a desfăşurat cercul pedagogic cu tema “Activitatea 
integrată din grădiniţă în conformitate cu noul curriculum, cu pondere pe domeniul ştiinţă”.

Cifrele anului 2008

105 copii preşcolari au găsit în grădiniţe un loc magic unde dragostea, experienţa şi spiritul de echipă se 
întrepătrund
Aici au venit în fiecare dimineaţă 5 băieţi şi 4 fete din Satele noastre şi alţi 59 de băieţi şi 37 de fete din 
comunitatea vecină, iar 32 dintre ei rămân la programul prelungit.

Parteneri
Comisiile metodice din Grădiniţele partenere; 
şcolile la care micii absolvenţi de grădiniţă 
merg în primul lor an de şcolar; liceul “Gustav 
Gundisch” din Cisnădie; Special Air Services, ce 
a susţinut financiar “cireşele” festivalului; 

Obiective 2009 
Acreditarea Grădiniţelor SOS
Creşterea calităţii educaţiei şi promovarea 
grădiniţelor în comunitatea locală
Pregătirea pentru intrarea în primul an şcolar
Desfăşurarea unui program special de vacanţă
Cooptarea de noi susţinători, parteneri şi sponsori
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SOS PROGRAME COMUNITARE 
SOS Centrele de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi

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.

SOS Proiectul de întărire a familiei  s-a transformat în SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin 
pentru Copii şi Părinţi, ca parte a dezvoltării acestui program.
Se desfăşoară activităţi în cele trei localităţi Bucureşti, Cisnădie şi Jud. Boedu, în cladiri din 
interiorul Satelor SOS.
Se oferă familiilor sărace, cu risc crescut de abandon al copiilor, următoarele servicii:
•	consiliere	socială,	
•	orientare	către	serviciile	de	planificare	familială,	
•	facilitarea	accesului	la	servicii	medicale,
•	sprijin	în	obţinerea	unui	loc	de	muncă	pentru	părinţi,	
•	accesul	copiilor	la	educaţie	(grădiniţă/şcoală),	
•	ajutor	material	(tichete	sociale,	produse	curăţenie,	rechizite	şcolare,	haine	şi	încălţăminte).

Distincţia « Cel mai bun program derulat de un ONG » la Gala United Way, pentru Proiectul 
din Bucureşti

Cifrele anului 2008
Cele trei proiecte au avut 521 copii şi 256 părinţi  cărora le-au schimbat viaţa în bine
Proiectul din Bucureşti se mândreşte cu 328 de beneficiari, colegii din Cisnădie cu 304, iar 
cei din Jud. Boedu cu 145.
Poveste de succes
În centrul din Bucureşti am schimbat modul cum abordăm serviciile şi ajutorul oferit astfel 
că am încercat să oferim ceea ce nu se poate oferi la şcoală. Rezultatul?  Una din mamele 
unui copil ce venea la aceste ore de sprijin ne-a cerut să participe şi ea la ele. Aşa am aflat 
că nu fusese niciodată la şcoală. Iar aceasta era singura ei şansă să înveţe să scrie sau să 
citească.

Realizări
S-au diversificat serviciile oferite familiilor şi a crescut numărul evenimentelor în 
parteneriat cu alte proiecte ale asociaţiei.
S-a deschis un proiect nou la Săuceşti, judeţul Bacău, în parteneriat şi cu 
finanţarea UNICEF România
Proiectul ce se derulează la Bucureşti a primit din nou sponsorizare de la Men-
zies Aviation Group, United Way Foundation cărora le adresăm recunoştinţa şi 
mulţumirile noastre.
S-au făcut aplicaţii de finanţare la UNICREDIT Bank şi Unicef România, care 
asigură suportul derulării proiectelor în 2009.
Un mare număr de voluntari şi sponsori au fost atraşi în renovarea locaţiilor noilor 
centre, ca şi în activităţi directe cu beneficiarii
OTTER România a derulat în decembrie 2008 campania “Iţi oferim şansa să 
oferi”,  ce a adus încălţăminte de 159.000 lei celor ce nu o aveau. 
„ Pantofiorii au fost mai mult decât bineveniţi. Copiii veneau la centru pe ninsoare 
cu picioruşele ude, iar noi le puneam pe calorifere încălţările să se usuce. Este 
greu ca în familiile nevoiaşe să putem asigura încălţăminte nouă pentru toţi copiii. 
De aceea le mulţumim celor de la OTTER că au făcut posibil aceast dar minunat: 
picioruşe calde, uscate şi fericite în această iarnă” Marcela Biliuţă, coordonator 
SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin  pentru Copiii şi Părinţi Bucureşti.

Parteneri
SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi se derulează 
în parteneriat cu autorităţile locale şi alte organizaţii neguvernamentale: 
Primăriiile Sectorului 1, Cisnădie, Hemeiuş–Serviciul Public de Asistenţă 
Socială; Consiliile Locale; Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 
Sibiu; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu; Fac-
ultatea de Teologie ”Andrei Şaguna”; Centrul de Zi Arca lui Noe din Cisnădie; 
Asociaţia ”Speranţă şi Zâmbet” Cisnădie; Clubul Copiilor nr 1; Agenţia 
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău, Pambac S.A                     

Obiective 2009
- Dezvoltarea echipelor de la nivelul proiectelor.
- Asistarea şi susţinerea unui număr mai mare de copii aflaţi în risc de abandon familial, şcolar etc proveniţi din familii aflate în dificultate
- Creşterea calităţii serviciilor acordate – creşterea numărului de activităţi cu copiii, de întâlniri de grup cu copiii şi părinţii, de consiliere individuală cu beneficiarii, 
realizarea evaluărilor psihologice solicitate
- Menţinerea actualilor parteneri şi identificarea de noi parteneri sociali 
- Continuarea procesului de promovare a proiectelor în rândul comunităţii şi a partenerilor
- Întocmirea unui plan strategic de acţiune împreună cu partenerii 
- Identificarea şi atragerea de sponsori

Explorează!
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SOS MAŞINA CU JUCĂRII
Ce este? Funcţionează din anul 2002 ca program social mobil de tip Playbus, specializat 
în educaţie prin metode ludice (joc). O echipă de patru pedagogi sociali se deplasează 
cu un microbuz în diferite zone, unde desfăşoară activităţi de educaţie prin joc a copiilor( 
jocuri şi ateliere)

Cum ajută? SOS Maşina cu Jucării îi ajută pe copii în:  dezvoltarea imaginaţiei, atenţiei, 
memoriei, capacitătii de concentrare, creativităţii, abilităţilor motrice, înţelegerea 
importanţei regulilor şi a respectării acestora,  dezvoltarea încrederii în sine,  integrarea 
şi relaţionarea în cadrul grupului, îmbunătăţirea relaţiei cu părinţii, profesorii, educatorii,  
dezvoltarea simţului dreptăţii, exersarea empatiei, toleranţei.

Pe cine? - Anual, peste 10.000 de copii şi adolescenţi  cu vârste cuprinse între 4 şi 14 
ani, din toate categoriile sociale (aflaţi în centre de plasament, centre de zi sau urgenţă, 
pe stradă, în şcoli şi grădiniţe, în parcuri sau alte locuri publice),  din toată ţara.

Cum face? Activităţile cu durată de 2 până la 4 ore constau în jocuri de grup, concur-
suri sportive, jocuri de perspicacitate, jocuri de stimulare a limbajului şi îmbogăţire a 
vocabularului, jocuri de observaţie şi memorie, jocuri cu diferite materiale, ateliere de 
pictură, modelaj şi confecţionare de jucării şi decoraţii, teatru de păpuşi, dans, jonglerie, 
spectacole s.a.

PROIECTE EDUCAŢIONALE
•	Educaţie	în	domeniul	protecţiei	mediului	“Prietenii	Mediului”,
•	Educaţie	pentru	sănătate	şi	igienă	personală	“Voios	şi	Sănătos”
•	Programul	“Să	redescoperim	mişcarea!”	de	promovare	a	activităţilor	de	joc	şi	sportive	
şi de menţinere a sănătăţii
•	Educaţie		rutieră	-	“Atenţie,	se	circulă!”	

ACTIVITĂŢI CURENTE 
- în sezonul rece, SOS Maşina cu Jucării se află în centre rezidenţiale de stat şi private, 
precum şi în cadrul altor proiecte ale SOS Satele Copiilor România, centrate pe nevoi 
specifice fiecărui colectiv de copii (ameliorarea relaţiilor conflictuale, formarea unor de-
prinderi de lucru în echipă etc.)

ACTIVITĂŢI  ÎN SPAŢII PUBLICE,  EVENIMENTE FESTIVE
•	carnavaluri,	concursuri	sportive,	spectacole,	activităţi	cu	caracter	aniversar	(serbarea	
zilelor de naştere, a Crăciunului, a Zilei Internaţionale a Copilului etc.), campanii speciale:
•	Campaniile	de	iarnă	–	programe	de	jocuri	interactive,	concursuri	şi	ateliere	de	lucru	
manual organizate în centre rezidenţiale, centre de urgenţă şi şcoli
•	“Olimpiada	Distractivă”	–	program	sportiv	în	scopul	promovării	sportului	în	rândul	co-
piilor (2004 - 2006)
•	Lansarea	oficială	a	SOS	Maşina	cu	Jucării	(septembrie	2002)
•	Aniversarea	SOS	Maşina	cu	Jucării	(septembrie	2005,	septembrie	2006,	septembrie	
2007, septembrie 2008)
•	Carnavaluri,	Ziua	Internaţională	a	Copilului	(anual)

TURNEE
•	programe	de	activităţi	educativ-recreative	publice,	realizate	în	timpul	
vacanţei de vară, în ţară, în parteneriat cu institutii de stat şi organizaţtii 
non-guvernamentale:
•	Alba-Lugoj-Craiova	(29	mai-	8	iunie	2008)
•	Constanţa	(6-13	iulie	2008)
•	Botoşani-Neamţ-Bacău	(25-31	august	2008)

CURSURI DE FORMARE
Periodic sau la cerere, SOS Maşina cu Jucării oferă cursuri de formare în 
animaţie socio-educativă şi educaţie prin joc părinţilor, cadrelor didactice, 
educatorilor etc. Cursurile sunt susţinute de echipa de pedagogi sociali ai 
proiectului şi au un caracter preponderent practic.

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

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. 
•	vârsta	între	10	şi	14	ani	(clasele	V-VIII),	
•	venitul	net	al	familiei	mai	mic	decât	salariul	minim	pe	economie.	

La peste un deceniu ce a trecut de la inaugurare, 3.500 de copii, din 
toată ţara, au fost oaspeţii taberei.

CIFRELE ANULUI 2008
- Tabăra SOS a găzduit, în cele 9 serii, 229 de elevi ce provin din fa-
milii cu posibilităţi materiale reduse, însoţiţi de 30 de cadre didactice.
- Judeţele ce ne-au vizitat au fost Sibiu, Dolj,  Constanţa, Hunedoara, 
Caraş Severin, Bucureşti.
- SOS Satele Copiilor România a asigurat, pentru aceşti copii şi 
însoţitorii lor, cazarea şi masa gratuit, vizite la Sadu, Cisnădioara, 
Grădina Zoo, activităţi sportive, seri distractive şi programe artistice. 
- Prin colaborarea cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, s-a făcut selecţia copi-
ilor (prin intermediul Inspectoratelor Şcolare Judeţene), s-au asigurat cadrele 
didactice ce însoţesc copiii şi transportul grupului la Cisnădie şi înapoi acasă.
- S-au făcut excursii la Cisnădioara şi în împrejurimi, la Muzeul As-
tra şi Bruckental, dar şi la Grădina Zoologică. Nu au lipsit serile de 
muzică, activităţile sportive şi prieteniile legate între copii.
PARTENERI
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; Inspectoratele şcolare ale 
judeţelor din care au provenit seriile de copii.

Partener:
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SUSŢINĂTORI MEDIA
Adevarul, Antena 1 Sibiu,  Azi, Grupul BURDA, Romantica TV, The Money Channel TV, Prima TV, Itsy Bitsy Radio, Jurnalul Naţional, Grupul RINGIER, Tribuna de 
Sibiu, UNU TV Bacău, Ziarul de Sibiu, J’Adore, România Liberă, Cronica Română, Deşteptarea, Financiarul, Business Magazin, Curierul Naţional, The Investor, Piaţa 
Financiară, Financiarul de Nord-Vest, Business Women, Cariere, Business Standard, Money Express, Sibiu Standard, Observator de Bacău

Prietenii copiilor, sponsorii activităţilor noastre cărora le mulţumim!

Dl. Gică Popescu, Ambasador FIFA pentru SOS Satele Copiilor; dl. Cristian Chivu, Ambasador FIFA pentru SOS Satele Copiilor; dl. Gică Hagi împreună cu familia; dra. Isabella 
Scrieciu; dna. Daciana Sârbu; dl. Cătălin Bogdan; dl. Lucian Popescu; dl. Florin Chilian; dra. Ema Pendiuc
Fundaţia Vodafone, Fundaţia Gică Popescu, Fundaţia Gheorghe Hagi, United Way Foundation, UNICEF ROMÂNIA, UNICREDIT BANK,  Menzies Aviation Group, 
OMW, BASF România, Alpha Leasing,  Citi Bank, ABN AMBRO BANK (Romania) S.A., PROCTER&GAMBLE MARKETING ROMANIA, Image Promotion, GENCO, HP, 
H&M, ADVISER, PRESAGE, OTTER ROMÂNIA, PAMBAC SA, GPV Mail Services, Imedia Advertising, FIALD IMOBILIARE, 

Alături de noi stau anual mai mult de 1000 de prieteni. Spaţiul raportului ne limitează nominalizarea tuturor. Însă lista completă o puteţi consulta pe
www.sos-satelecopiilor.ro

Îi avem alături de foarte mulţi ani pe :

4 YOU COM, ABC TRADING, ACCORD EXIM SA, ACORD GRUP 33, AD AUTO TOTAL, ADA COMPUTERS, ADAROM CAR WASH SYSTEMS,  ADELMANN COM, ADETA, AG COMEXIM, AGENT TRADE, 
AGLAS, AGMA TIUCA CONSTRUCT, AGRAR CLIMA, AGRISOL, AGROCOMERT HOLDING,  AIMS HUMAN CAPITAL, ALAPIS ROMANIA, ALEXIM EXPERT, ALPIN 57 LUX, ALUSYSTEM, AMBASADA 
DANEMARCEI,  AMBASADA MARII BRITANII, AMCO ADVERTISING, AMCO GENERAL CONSTRUCT,  AMYLON S.A,  ANIDA CONSULT,  ANTRICE SA,  ANUNTUL TELEFONIC, AON ROMANIA, AP PROIECT, 
APROV SA MEDIAS, AQUA  PROCIV PROIECT, ARCADIA DISTRIBUTION, ARCHPLAN ATLAS, ARI CONSULT, ASCOMI INSTALATII, ASOCIATIA CONSULTANTILOR IN MANAGEMENT, ASOCIATIA ELSA, 
ATELIER PRODUCTIE POMPETE, ATRIUM DESIGN, AUTO CONSULTING & MANAGEMENT, AUTO MOTO INVEST, AUTOPRIMA SERV, AVALON MEDIA, AVI& F, AVIA MOTORS, AVO CONSULTING M.P,  
BANCA ROMANEASCA SA, BANVIT FOODS, BASAROM PRODCOM, BELLA ROMANIA IMPEX, BEST CAR, BETA CONS, BIFF INTERNATIONAL , BOCO, BOMACO, BP PRINT & PROD , BRAMAC SIS-
TEME DE INVELITORI, BRC ONE, BROS CO LTD, BRV ELECTRO, BUSINESS TRAINING ROMANIA, CALCARUL SA, CARGOFOOR TRANSPORT, CATAVENCU SA, CHEMARK ROM, CHIMIMPORTEXPORT 
PLURIMEX , CIREX IMPEX, CIREX, CLARUS IMPEX, CNSMF, CO GER CONSTRUCTII, COLINA MOTORS, COM DIVERS AUTO RO, COMANDOR INTERNATIONAL, COMANDOR SA, COMISION TRADE, 
COMPACT TRADING, COMPART 95 CI, COMSAR TOTAL, CONDOR GUARD, CONIMPULS SA, CONNECT CEE, CONS CO, CONSILIER CONSTRUCT,CONVAS CONSTRUCT, COOK COMMUNICATIONS, 
CORALIS SERV, COSEDA SERVICE, CRIOMEC SA, CS MANAGEMENT, CTE TRAILERS, CUSHMAN&WAKEFIELD ACTIV CONSULTING, DACIA PLANT , DAEDALUS CONSULTING, DAFOTO, DAMIS ALEX 
IMPEX ,DANGER ,DANIS, DBV MEDIA HOUSE, DEGRID COMPANY, DELACO DISTRIBUTION, DENTOTAL PROTECT, DERA ROMANIA, DESIGN CONSTRUCT SA, DISTRIBUTION MAGI ,DOMARCONS SA, 
DRAGER MEDICAL ROMANIA, DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX, ECOLAB, ECOMID SERV, ELDOMIR IMPEX, ELCO SA, ELIT ENGINEERING ,ELITE EVENTS, ELMAS, EMERSON PROCESS MANAGE-
MENT AG, ENERGY SERVICES 2002, ENIGMA TRADING 2000, ENTER CONSULT, ENVIRO-CHEMIE ROMANIA, ETEBA ROMANIA SA, EURO WEST SERVICE, EUROARC INVEST, EUROM ACCOUNTING 
EXPERT ,EURONET, EXCLUSIV IMPORT EXPORT, EXIMBUSS, EXPERT SERV, FALCON GRUP, FAMILLIO, FARMACIA CARMEN, FARMACIA SF ELENA ,FARMER GRUP, FAXMEDIA CONSULTING ,FAX-
MEDIA, FERONERIA SA, FITS, FIVE INTERNATIONAL, FLEXIK AUTOMATION, FLYING DUTCHMAN, FORESTROM, FUNDATIA NAHUM, FREEMARKONSULT INTERNATIONA, FRONT LINE MARKETING, 
GENERAL MANAGEMENT GROUP 2001, GENERAL SECURITY ,GENERAL TURBO SA, GESTACO BUSINESS CONSULTING, GETRIX SA, GFK, GLEEDS ROMANIA, GLOBAL BIZ, GLOBAL CONSULTING & 
FINANCE, GLOBUS 101, GMP ADVERTISING, GMP GLOBAL MACHINERY, GOODYEAR DUNLOP TIRES ROMANIA, GREMOCOM TIM, HELIOS MEDICAL&DENTAL SA, HERMES ABRAZIVE, HOFBAUER 
TRADING CORPORATION, IKEA SUPPLY, ILGEO COM, IMPRESSION GRAPHICS ROMANIA, INEDIT TRANS AUTO, INSTAL Q CONSULTING INTERAMERICAN, IRIDEX GROUP CONSTRUCTII, IZOWEST 
IMPEX, K1, LAFARGECIMENT ROMANIA SA, LANTEC ROMANIA, LD ADVERTISING GRUP, LICEUL ROSETTI, LIEB BENZ OIL COMPANY LTD, LOGITRADE CONSULTING, MAGIPI INTERNATIONAL, 
MAGO IMPEX, MAINTENANCE SERVICE,  MANOLO ,MARCOVIL ELECTRON, MARSAL PRODUCTION GROUP, MAVIPROD, MB ELECTRIC, MD CONSULTING SERVICES, MEDFARM TRADING, MEDICAL 
PLANET, METAL WORK INDUSTRY, MIVA CONSTRUCT, MM PRODCOM, NEMESIS IMPEX, NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN, NOAH PROD 97, NOVO NORDISK, OPTICA 87, OSRAM 
ROMANIA, OVI PROD COM, PHILIPS ROMANIA, PORSCHE ROMANIA, PRODUCTION PLUS, PROXIMA, REWE ROMANIA, ROBORETEC, ROMTOOLS EXPERT&TRADING, SATUL AMERICAN,  ELCOMEX 
EN, ROPECO  BUCURESTI, SARANTIS ROMANIA,  SIFEE, SIMATERM,  SONY OVERSEAS, TEXMOD INTERNATIONAL,  URBE 2000 ,  URBIS 90 ATELIER DE URBANISM,  ZONE STUDIO, SELF INF 
SERV,  SMART ING SERVICE, SPORT EVOLUTION GROUP, STAGE & SHOWTECH COMIMPEX, TAKE STANESCU & CO, TARGET CAPITAL SA, TASTEL, TERMOCONSTRUCT, TOTAL MEDICAL COMPANY, 
TRANSILVANIA DEVELOPMENT, TRITON ,TUTU COMPANY, VISIONWISE CONSULTING, WERT BAU, YOKAGAWA EUROPE B.V. OLANDA BUC, ZONE MEDIA NETWORKS
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Venituri SOS - KDI Venituri locale

1) Venituri SOS - KDI                       (RON)

a) SOS Austria _________________1.755.412

b) HGFD Germania______________4.042.048

c) SOS Olanda_________________1.047.570

d) SOS Franţa___________________418.669

e) Alte asociaţii promoţionale________31.566

Total venituri pentru cheltuieli curente 7.295.265

2) Venituri KDI pentru investiţii (Olanda) - 1.025.118

Total venituri SOS - KDI__________8.320.383

a    b     c     d    e a     b     c    d    e     f

3)  Venituri Locale                         (RON)

a) Venituri din campanii de PR&FR______1.633.581

b) Venituri Programul de Întărire a familiilor __191.657

(Bucureşti, Cisnădie, Hemeiuş)

c) Venituri Proiectul Maşina cu Jucării____208.206

d) Venituri Grădiniţa Bucureşti___________257.134

e) Venituri de la Guvern (subvenţii, alocaţii de stat)___357.976

f) Alte venituri (dobânzi bancare)____________2.515 

 

Total venituri locale______________2.651.069

4) Cheltuieli                                 (RON)
a) Cheltuieli cu intreţinerea şi reparaţii___________304.546
b) Cheltuieli cu îngrijirea şi asistenţă de tip familial_4.828.972
buget familial, activităţi pedagogice, cheltuieli şcolare, 
cheltuieli de personal: mame, tante, personal educaţional)
c) Cheltuieli curente (utilităţi, servicii, diverse taxe)_1.147.429
d) Cheltuieli medicale______________________174.876
e) Cheltuieli cu obiectele de inventar____________46.550
f) Cheltuieli de transport____________________275.393
g) Cheltuieli cu formarea personalului (seminarii/cursuri 
de pregatire externe şi interne)_____________261.932
h) Cheltuieli administrative________________324.508
i) Cheltuieli pentru campaniile locale de PR&FR, ch. de 
publicitate____________________________450.670 
j) Cheltuieli cu personalul administrativ______789.315
k) Cheltuieli cu personalul de intreţinere_____536.655
Total cheltuieli_____________________9.140.847

a     b     c    d    e    f     g    h     i     j    k

Opinia auditorului
În opinia noastră situaţiile financiare prezintă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare a Asociaţiei la 31.12.2008, precum şi a performanţelor (rezul-
tatele operaţiunilor) exerciţiului încheiat, în conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, modificat şi completat 
prin OMF 200112006 si OMEF 2374/2008, Legea contabilităţii nr.821l991R cu modificările ăi completările ulterioare. S.C INTERAUDIT S.R.L.

Cheltuieli
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Explorează!Pe 19 Noiembrie a avut loc Caruselul Drepturilor Copiilor, eveniment organizat în parteneriat cu UNICEF, ANPDC, Şcoala centrală. Grupuri de copii din diverse medii au ilustrat care sunt cele mai 
importante drepturi în viziunea lor. Au făcut aceasta folosind colaje, înregistrare video şi foto, joc teatral, desen şi pictura. Ca rezultat imediat,cu finanțarea UNICEF s-a realizat “Calendarul Bunului Părinte”. 
Pe 17 decembrie, sub patronajul ANPDC a urmat confectionarea globurilor pentru pomul de Crăciun din materiale ecologice şi ornarea unuia cu globuri pe care erau scrise drepturile copiilor, care a 
fost expus la ANPDC. Satul SOS Hemeiuş a realizat o minicampanie, cu sprijinul Pambac ce a finanţat şi  promovat Caruselul, alături de echipa Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinți şi copii.
Balul Sibian, din 1 noiembrie 2008, cel mai mare eveniment de atragere de fonduri organizat de SOS Satele Copiilor, cu participarea lui Gică Popescu, Gică Hagi, membri ai 
Consiliului Director. A semnificat branduirea, în premieră, a unui eveniment la nivel local, venituri de 46,000 Euro din licitaţie de obiecte şi proiecte, toate sub auspiciile aniversării 
a 15 de activitate a SOS Satul Copiilor Cisnădie şi Bucureşti. Noi prieteni au fost câştigaţi cu acest Bal, (Ema Pendiuc, Florin Chilian), ce au deschis alte oportunităţi asociaţiei.
Cu această ocazie Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Cisnădie a fost inaugurat şi prezentat tuturor invitaţilor şi s-a participat cu un moment artistic 
şi cu obiecte confecţionate de către copiii beneficiari ai centrului la bazarul organizat cu această ocazie.
Competiţii sportive
În Macedonia, o competiţie în care asociaţiile naţionale SOS Satele copiilor din România, Bulgaria şi Macedonia se întrec în domenii cum ar fi fotbalul, basketul, tenisul, 
karate şi multe altele a semnificat participarea pe malul Lacului Ohrid a copiilor cu performanțe sportive, care s-au şi întors cu rezultate bune de acolo.
Participarea şi organizarea de seminarii şi colocvii
Workshop-uri de PR &FR organizate de departamentul de atragere de fonduri şi relații publice pentru liderii de proiecte şi alte categorii de personal, au dus la Cisnadie, 
Bucureşti şi Hemeiuş la crearea unei mai mari deschideri față de fundraising, a realizarii unor mici proiecte de succes.  Cristiana Ionescu, specialist relaţii publice.

Anul  2008 în evenimente
Anul 2008 a fost unul al provocărilor, al evenimentelor diverse şi al multor oportunități în toate proiectele noastre.

 Ambasadori
Proiectul FIFA pentru SOS Satele Copiilor România s-a dezvoltat- din nou am fost parte din Seara Campionilor 2008- 90 de minute de magie, iar Fundaţia “Gică 
Popescu” a invitat 30 de copii la aceste eveniment. Unul din cele mai importante şi marcante evenimente pentru asociaţia noastră a fost nominalizarea ca Amba-
sador FIFA a căpitanului echipei naționale de fotbal, Cristian Chivu. 
Interacţiune cu alte organizaţii similare
Suntem membri ai Reţelei de resurse pentru Atragerea de fonduri (APARTE) şi membri în comitetul de coordonare al acesteia, iniţiată de Asociaţia pentru Relaţii Comuni-
tare Cluj, am scris 2 articole în ARChimia, am nominalizat proiecte la “Gala Societăţii Civile” şi “Gala Oameni pentru Oameni”, Conferinta de atragere de fonduri de la Cluj
Se adaugă parteneriatul cu UNICEF România pentru campania Nu lăsăm inundaţiile să şteargă zâmbetul copiilor şi Calendarul Bunului părinte 2009, din cadrul 
Caruselului drepturilor Copiilor şi Participarea la “Gala Unicef”, cu o păpuşă realizată de SOS Satul Copiilor Hemeiuş ; E-agora.ro ne-a nominalizat mai multe săptămâni 
drept organizaţia săptămanii şi colaborarea cu CENTRAS, cu care am dezvoltat Vitrina Societății Civile.
Serbări şi alte evenimente cu participarea voluntarilor
Serbările tradiţionale ale proiectelor noastre sunt Ziua mamei, Ziua copilului, Ziua Hermann Gmeiner  (23 iunie), Paştele, Crăciunul. “Împlineşte un vis de sărbători”, a 
semnificat o serie de evenimente ale lunii decembrie, în toate proiectele asociației şi sprijinul probono al PRESAGE.
Ziua familiei în Parcul Bazilescu organizată de SOS Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinți şi copii şi SOS Maşina cu Jucării
Plantarea de pomi, devenită tradiţie, în  SOS Satul Copiilor Bucureşti, o zi minunată în care atât copiii cât şi adulţii din Satul copiilor, de la Centrul de consiliere şi 
sprijin pentru părinți şi copii, dar şi voluntari au lucrat împreună.
Tot aici s-a realizat un nou proiect, în colaborare cu Fundatia “ Vier Pfoten”, având ca scop susținerea dezvoltării sănătoase a copiilor de vârste mici din sat, prin terapie asistată de animale.
Începutul de an şcolar a devenit o festivitate tradiţională în  vederea prevenirii abandonului şcolar a copiilor proveniţi din familii în dificultate. 
Un proiect iniţiat de un grup de profesori ai Colegiului de Comunicaţii N.V. Karpen Bacău, proiect intitulat  “Anul acesta Moş Crăciun este profesor” a colectat bani cu care, 
ulterior, s-au cumpărat cadouri de Crăciun pentru copiii din SOS Satul Copiilor Hemeiuş.
Turneele SOS Maşinii cu Jucării, aniversarea acesteia, dar şi celelalte activități organizate au făcut din acest proiect cel cu numărul cel mai mare de evenimente din acest an.
Parteneriatul cu International House pentru educaţie pentru copiii defavorizaţi şi participarea la conferinţa de presă de la Hilton, a dus la realizarea unui reportaj în 
SOS Satul Copiilor Bucureşti despre un tânăr de succes difuzat de PRIMA TV.
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PROVOCĂRILE  ANULUI  2009  PRIVIND  

ATRAGEREA  DE  FONDURI

După 19 ani existenţă, ne aflăm în faţa unei mari provocări privind 

finanţarea proiectelor noastre sociale.  

Dacă pană acum SOS Kinderdorf International ne-a asigurat o mare 

parte din fonduri, iată că a venit vremea ca noi – românii, să ne 

ajutăm singuri. Începem de anul acesta drumul spre autofinanţare. 

Ştim că va fi dificil, chiar riscant în unele momente, cum este cel 

al perioadei de criză, dar ne asumăm cu încredere şi optimism 

această responsabilitate!  În doar câţiva ani vom asigura continuita-

tea programelor SOS Satele Copiilor numai din fonduri locale, adică 

prin sprijinul sponsorilor, donatorilor romani, inclusiv al Statului 

(care ne acordă alocaţia de plasament). 

Primul pas important îl facem deja în anul 2009. Obiectivul final: 

1.100.000 EUR din România. 

Cine se angajează la acest obiectiv, cum facem, la cine apelăm, ce 

se întamplă dacă eşuăm? 

Noi – SOS Satele Copiilor România, ne asumăm că putem atrage 

aceste fonduri pe plan local. Prin diverse campanii, prin creşterea 

notorietăţii şi prin câştigarea a cât mai multor prieteni ai copiilor. 

Fiecare putem face ceva, într-un fel sau altul, ca persoană fizică 

sau juridică, pentru a oferi o viaţă mai buna şi un viitor acestor copii. 

Miza este mare: dacă această sumă nu va fi colectată local, atunci 

serviciile noastre vor merge către mai puţini copii …

In situaţia crizei economice, propunem companiilor modalităţi foarte 

interesante şi eficiente de a derula în continuare proiecte de impact, 

fără prea multe costuri. Iată cateva exemple recente şi concrete, 

pentru ca aceasta idée să prindă mai bine contur pentru cei ce vor 

să ne fie alături:

-  O mulţime de firme cu număr mare de angajaţi derulează  campanii interne de 

colectare a formularelor 2% de la salariaţii lor. Aceasta reprezintă o modalitate 

ne-financiară, dar cu mare impact (evaluabil chiar), de a susţine o organizaţie 

umanitară.  Printre acestea: FarEst Windows, GFK, Schneider Electric, GPV Mail 

Services, Alpha Leasing, Distrigaz, Romtools, Cariere şi altele.

-  Donarea unui procent din valoarea produsului în favoarea unei cauze sociale. 

În felul acesta, Otter a asigurat încălţăminte, pentru toate anotimpurile, tuturor 

copiilor din cadrul Satelor SOS. 

-  Donaţiile în produse sau servicii utile copiilor, reprezintă de asemenea o mo-

dalitate ieftină prin care o companie se poate implica. O noua Comunitate de 

Tineri va fi deschisă anul acesta la Bacău, dotările cu mobilier şi electrocasnice 

fiind realizate cu sprijinul Real Hypermarket, Adorama, Metro. 

-  Campaniile noastre de atragere de fonduri sunt create şi promovate fără 

costuri, prin parteneri: DDB ne asigură pro-bono servicii de creaţie, iar  OMV 

ne ajută in promovare, oferind clienţilor lor pliantul şi formularele campaniei;

-  Evenimentele organizate de companii pentru partenerii lor, pot deveni o 

formulă de suport pentru noi. Selgros a organizat, în cadrul unui  eveniment 

propriu, o licitaţie în beneficiul SOS Satele Copiilor, invitând astfel alte câteva 

sute de firme să ne ajute. 

-  Acţiunile de voluntariat organizate de către companii pot rezolva probleme 

reale şi pot oferi copiilor zile “însorite”. Am plantat pomi şi am înfrumuseţat 

Satele SOS împreună cu P&G şi Kraft, am înfiinţat un atelier de pictură cu spri-

jinul voluntarilor HP, toţi copiii au primit cadouri personalizate de Crăciun cu 

bunavoinţa angajaţilor OTP Bank.

Notă: Sponsorizarea este reglementată fiscal şi se deduce 

din impozitul pe profit, în limita cotei de 20% din impozit şi

a 0,3% din cifra de afaceri.

Orice contribuţie, cât de mică, este importantă pentru noi!



2008 

w
w
w
.s
os

-s
at
el
ec

op
iil
or
.r
o

23

Explorează!

Oricine poate ajuta la continuarea proiectelor noastre şi în 2009 ! Iată cum:

•	Donaţii	în	bani	(trimise	prin	mandat	poştal	sau	ordin	de	plată	în	contul	SOS	Satele	Copiilor	România	RO84CITI	0000000825018018)	sau	în	produse.
•	Dacă	aveţi	electronice	casate,	Greentronics	le	preia	gratuit,	iar	banii	pentru	acestea		sunt	direcţionati	către	noi
•	Ca	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).
•	Consultanţă	de	specialitate	(servicii	gratuite	pentru	rezolvarea	unor	probleme	ce	apar	în	activitatea	asociaţiei)
•	Locuri	de	muncă	pentru	tinerii	noştri	(copii	crescuţi	în	Satele	SOS),	conform	pregătirii	lor	profesionale	şi	nevoilor	firmei

Toţi copiii acestei lumi sunt copiii noştri – dr. Hermann Gmeiner, fondatorul SOS Kinderdorf International

ADRESELE PROIECTELOR 
NOASTRE SUNT:

SOS  Satul Copiilor Bucureşti
Calea Floreasca nr. 165, cod poştal 014459,
 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 Satul Copiilor Hemeiuş
Str. Gării nr. 45, Localitatea Hemeiuş, Jud. Bacău, 
cod postal 607235
Tel: 0234.217.848, fax: 0234.217.847
Email satul.hemeius@sos-satelecopiilor.ro

SOS  Comunitatea de Tineri 1 Bucureşti
Sos. Stefan cel Mare nr. 240,
Bl. 59A, sc. 5, et. 5, ap. 142-144
Sector 2, Bucuresti, cod postal 020165
Tel/ Fax 211.08.70
E-mail: 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: ct1.sibiu@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: ct2.sibiu@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

Grădiniţa SOS Cisnădie
Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, cod poştal 555300, 
Cisnădie, judeţul Sibiu
Tel. 0269.561.861; Fax 0269.564.921

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

SOS  Centrul de consiliere şi sprijin pen-
tru copii şi părinţi Bucureşti
Calea Floreasca nr. 165, cod poştal 014459, 
sector 1, Bucureşti
Tel. 021.233.05.00; Fax 021.233.09.75
E-mail: ppa@sos-satelecopiilor.ro

SOS Centrul de consiliere şi sprijin pentru 
copii şi părinţi Cisnădie
Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7, cod poştal 555300, 
Cisnădie, judeţul Sibiu
Tel. 0269.561.861; Fax 0269.564.921

SOS  Centrul de consiliere şi sprijin pen-
tru copii şi părinţi Hemeiuş
Str. Garii nr. 45, Localitatea Hemeiuş, Jud. Bacău, 
cod postal 607235
Tel: 0234.217.848, fax: 0234.217.847

SOS  Maşina cu Jucării
Calea Floreasca nr. 165, cod poştal 014459,
Sector 1, Bucureşti
Tel. 021.233.09.83; Fax 021.321.7076
E- mail: masinacujucarii@sos-satelecopiilor.ro
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Explorează!

Consiliul Director al SOS Satele Copiilor România

Preşedinte: Mihai Alexandru Neguţ
Vice-preşedinte: Liviu Ionel Durdun
Din partea Kinderdorf International:
Michael Poeltl 
Caroline Taylor

Membri: Viliam Avram Bojan
Ileana Costache
Dumitru Ionescu
Isabella Scrieciu
Andrea Teunessen

AFRENTOAIE LAURA, AGCA RALUCA FLORINA, ALEXANDRU LIVIA GEORGETA, ANDREI MAGDALENA, ARCALEANU CAMELIA, ARGESEANU IULIA, AVADANEI DUMITRU, 
BADULESCUCORNELIA, BAJDECHI COZETA, BANDRABURU MIHAI ADRIAN, BARBIERU ELENA LILIANA, BARBU GHEORGHE, BELASCU CRISTINA MARIA, BELEIU EMANUEL, BILIUTA 
MARCELA, BLANARU CATINCA, BLINDU OANA, BOARCAS ROXANA, BOCAN DUMITRU, BOGHIU SALVATORE, BORTEA NELA, BUCATICA IONEL, BUGLE ADRIANA MARIA, BURIAN 
MIRCEA-CRISTIAN, BURLACU ADINA NICOLETA, CASTRASE ADRIANA MARIA, CASU VIORICA, CHIRCA ANGELA, CHIRILUTA ESTERA, CHIVU LILIOARA, CIRSTEA ANELIZE, 
CIULU OANA, CIURCEU DANIELA, COJOCARIU CARMEN, CONSTANTIN VIORELA, CONSTANTINESCU TEODORA, CROITORU PETRU, CUC MARIA, CUTURUI DIANA MARINELA, DACHIN 
LEONTINA, DAFINA LIGIA-MARCELA, DARABAN PAUL, DELMASTRO ELENA, DINU PETRISOR, DOBRE MARIANA, DOBRIN DUMITRU LIVIU, DRAGHICI EMILIA, DRAGUSANU 
GHIORGHE, DRONIC MANUELA, FLOARE IOANA MARIA, FLOREA CRINA HARICLEA, FLORESCU LILIANA, FLORESCU LUCRETIA, GARICI NASTASIE, GEORGESCU LUCIANA, 
GEOROCEANU MIHAELA CATALI, GHEORGHE TEODORA, GHEORGHE VIORICA, GHERNA PETRE, GINJULETE ELENA CARMEN, GRIGORE ADRIANA-ANGELA, GRIGORE NICU, GURAU ADRIANA 
MARIANA, GUTA GINA, HAGIU LAVINIA FLORINA, HARABALA CONSTANTIN GHEOR, HARIGA MIRCEA FLORIN, HINCU RODICA, HOLOM DORINA, HORVAT TEREZA, IANCU EMILIA, 
ICHIM LUCICA, ILIE FELIX MARIAN, IOANA VIRGINIA, ION MIHAI, IONITA (SAVA) ELENA, IORDAN NICU, IVAN ELENA, IVASCU LENUTA VALI, LASLAU FRANCISC SEBASTIAN, LUNCA IOANA, 
LUPU VALERICA, MAFTEIU DOINA CRISTINA, MAGHER MARIA, MANEA MILA, MANEA SIMONA LACRAMIOARA, MANIU SIMONA, MARACINEANU LUMINITA, MARCU CLAUDIA-ANGELA, 
MARINOIU RODICA, MATEI MARIANA CRISTINA, MAXIM MAGDA ELENA, MICLEA ELENA CARMEN, MIHAI ELENA, MIHAI MIHAELA, MIHAILA CONSTANTIN, MINEA LUCIA, MIRA 
IULIA, MITU CRISTINA-GABRIELA, MOGA RALUCA IOANA, MOLDOVEANU LUCRETIA, MORARIU IOAN, MUNTEAN DACIAN VASILE, MUNTEAN MARIA, MUNTEANU IONELA, MUNTEANU 
MARINELA VIORICA, MURESANU MARIETA, NEACSU MADALINA, NEAGA TRAIAN, NICOLAU ROXANA, NISTOR GABRIEL-CONSTANTIN, NITOIU VASILE, OAIDA NICOLAE, OLARIU 
PETRU, OPRIS MARIA, PALADE IONELIA, PANA IONEL DANIEL, PANFIL ALINA, PASCUTA EMANUEL, PAUN ALIN FLORIN, PELOIU LUMINITA, PETREA IOANA, PETRESCU CECILIA, PISTRUI 
MAGDALENA, PODARU DIANA, POMETCU ALEXANDRU, POPA EUGENIA, POPA MARIAN VASILE, POPA MARTA-LARISA, RADOI ALINA NATALIA, RADU MIRCEA, RODEAN PETRUTA 
ANCA, ROMAN RODICA, ROMCEA MARIUS, ROTARU FANEL, RUSU MARIANA, RUSU MARIUS NELU, SERBANESCU ADRIAN HORATIU, SERBANESCU LACRAMIOARA, SERBU ANCA 
ROXANA, SESCU CLAUDIA, SMOCOT MIHAELA, SOLANEK CRISAN, SPATARU DANIELA MIOARA, SPATARU DOINA, STAICUT ANDA-IULIA, STAN ELENA, STAN NICULINA, STANCU ELENA, 
STEFAN MARIANA, STEFAN MARILENA, STEFAN ZOE, STEFANESCU OANCEA CLAUDIA, TANASESCU IOAN, TEODORU IOANA MARIANA, TICU PAUL, TIMAR MIRUNA NICOLETA, 
TODOR DANIELA, TUDOR ADRIAN, TUDOR MIHAELA, UNCHIASU MIRELA, VISANOIU DIANA VIOLETA, VRABIE DANA, VRABIE VALERIA, VULCAN CRISTINA EMILIA, ZAMFIR GEORGETA

Multumim tuturor colegilor nostri

Angajaţi SOS Satele Copiilor Romania
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OFERĂ 2% DIN ŞANSA TA! Te costă doar un gest.

Sub acest îndemn s-a derulat campania de direcţionare a 2% din impozitul salarial în anul 2008. Contribuţia celor care au răspuns apelului nostru a 
constat într-un simplu gest: completarea şi semnarea formularului 230 în beneficiul SOS Satele Copiilor. 
Statul român oferă oricărei persoane fizice posibilitatea de a folosi 2% din impozitul salarial după cum îi dictează inima sau conştiinta, dirijând această 
cotă de impozit de la stat catre o organizaţie nonprofit.  Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie, ci este o parte a bugetului de stat care 
poate fi direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către un ONG, conform art.57 din Legea nr.571/2003. Formularul fiscal 230 este instrumentul 
prin care fiecare contribuabil poate solicita statului direcţionarea banilor impozitaţi către SOS Satele Copiilor România.

Aproximativ 5.000 de prieteni ai copiilor au dirijat 2% din impozit către noi, câteva publicaţii ne-au acordat spaţiu promoţional gratuit, iar toţi angajaţii 
organizaţiei noastre s-au mobilizat spre a convinge cât mai mulţi oameni că acest mic gest înseamnă mult pentru noi. Formularele depuse în favoarea 
SOS ne-au adus 43.000 EUR, viraţi de către stat până la finalul anului trecut. Aceşti bani au fost folosiţi, în principal, pentru copiii din Casele Familiale 
SOS, acoperind cheltuieli generale de întreţinere, îmbrăcăminte şi educaţie. 

MULŢUMIM tuturor celor care cred în noi şi care au semnat formularul 2% pentru SOS Satele Copiilor România!

Dorim ca, de la un an la altul, mesajul nostru să se facă

mai tare auzit şi mai bine înţeles :

 INVESTEŞTE ÎN VIITORUL TAU! Semnătura ta conturează destine!

Informaţii complete pe website-ul nostru, la:www.sos-satelecopiilor.ro/doilasuta.

Ioana Petrea – Coordonator Atragere de Fonduri 

Explorează!
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SOS Satele Copiilor România
Biroul Naţional de Coordonare

Str. Nataţiei Nr. 66B Sector 1, Bucureşti

Tel: 021.668.00.90/ 021.668.00.77

Fax: 021.668.0072

E-mail: sos@sos-satelecopiilor.ro

CONT IBAN RO 84 CITI 0000 0008 2501 8018 CITI BANK Bucureşti

COD FISCAL 7108752

Fotografiile utilizate în acest raport sunt realizate prin bunăvoinţa fotografilor 
Oana Hanganu, Cătălin Ovreiu, http://vonbergen.blogspot.com/, cărora le mulţumim! 
Design Grafic: Alexandru Rogojan, www.webbuster.ro
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