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OBIECTIVELE STRATEGICE ALE SOS SATELE COPIILOR

UN COPIL se referă la beneficiarii noştri şi serviciile dezvoltate pentru ei. Ne propunem
să ocrotim şi să deservim un număr din ce în ce mai mare de beneficiari copii şi tineri,
prin proiectele noastre sociale şi educaţionale.

UN PRIETEN se referă la fonduri şi autofinanţare. Ne propunem ca din ce în ce mai mulţi
parteneri, donatori, sponsori şi finanţatori să sprijine organizaţia noastră, cu fonduri şi alte tipuri
de resurse şi dezvoltarea viitoare a proiectelor noastre.

O MIŞCARE se referă la resursele umane ale organizaţiei. Ne planificăm un progres major în
privinţa calităţii capitalului uman al organizaţiei, dar şi a proceselor de resurse umane, cu scopul
de a susţine obiectivele noastre pe termen lung.
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Am început anul 2009 sub o mare presiune, datorită crizei economice şi apoi a unei crize politice
în România. Rata crescută a şomajului, căderea economică, creşterea ratei de schimb au constituit
caracteristicile anului 2009. În aceste împrejurări câteva planuri şi creşteri au fost amânate pentru anul
2010, marea majoritate a salariilor au îngheţat, dar ne-am păstrat toţi angajaţii şi toate proiectele
funcţionale în mod corespunzător, iar unele dintre ele chiar s-au dezvoltat în termenii numărului de
beneficiari asistaţi sau ai activităţilor cu şi pentru copii, pe baza aplicaţiilor locale făcute.

Pe baza rezultatelor excelente în FR din 2008, ambiţiile noastre pentru 2009 erau foarte mari. În
primul trimestru al anului am început să vedem efectele crizei în colectarea de fonduri la nivel
companiilor. Am realizat foarte curând că trebuie să depunem mult mai multe eforturi pentru a ne atinge
obiectivele şi să îmbunătăţim comunicarea cu donatorii noştri, arătându-le cât de important este sprijinul
lor în aceste momente. Am reuşit să realizăm 80% din obiective.

Dar am beneficiat de asemenea şi de unele efecte pozitive ale crizei: o mai mică fluctuaţie a
personalului, rezultate mai bune în recrutare, preţuri reduse ale caselor/terenurilor/chiriilor, costuri
reduse în domeniul construcţiilor. Toate aceste efecte ne-au ajutat să avem succes în completarea
structurii de RU, să găsim mai multe soluţii pentru locuinţele tinerilor noştri, să reuşim să începem o
nouă rundă de negocieri pentru lucrările de construcţie în Satul Copiilor Bacău.

O FAMILIE IUBITOARE PENTRU FIECARE COPIL

UN COPIL

Ingrijire de tip familial in Satele SOS

-

-

-

-

-

-

-

Oferim un cămin pentru 126 copii şi 64
tineri. Alţi 20 de tineri sunt incluşi în
faza de asistare pentru viaţa
independentă.
Un numar de 16 copii din Cisnădie şi
13 copii din Bucureşti au găsit un nou
cămin în casele familiale, in urma
proceselor de admisie.
O noua Comunitate de Tineri a
început să funcţioneze din septembrie
2009 în Bacău; cei 7 tineri au fost
pregătiţi în mod intensiv pentru noua
etapă a vieţii lor, casa a fost renovată şi
mobilată în stil modern cu sprijinul
sponsorilor;
Toţi copiii cu vârsta peste 14 ani şi care au terminat clasa a VIII-a s-au mutat în Comunităţile de
Tineri.
Audit-urile pedagogice din Satele Copiilor şi Comunităţile de Tineri din Cisnădie şi Hemeiuş au
dovedit creşterea calităţii serviciilor. Domeniile admisiei copiilor, planificarea dezvoltării, munca
psiho-pedagogică în sate, relaţia cu familia biologică sunt considerate exemple de bune practici.
Conceptul naţional de asistare pentru viaţa independentă a fost finalizat şi aprobat de Consiliul
Director; în 2010 va fi implementat integral;
Pentru prima dată în 2009 toate mamele sociale au intrat într-un program organizat de
supervizare, de grup şi individuală; educatorii din CT Bucureşti au început şi ei acest program.
Satul Copiilor Bacău se pregăteşte pentru noua etapă de construcţie; au fost finalizate planurile
arhitecturale; s-au strâns oferte, s-a făcut selecţia contractorului, a fost iniţiat procesul de obţinere
a autorizaţiei de construcţie şi a certificatului de urbanism. În 2010 se vor construi 2 noi case
familiale şi un Centru de Consiliere pentru Părinţi şi Copii.
In toate proiectele avem un Parlament al Copiilor funcţional, o varietate de acţiuni au fost
organizate la iniţiativa şi cu implicarea lor, planurile de vacanţă au fost pe placul copiilor. Suntem
mândri de rezultatele şcolare ale copiilor din toate satele.
S-au făcut mari eforturi pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor din Hemeiuş (operaţii,
consultaţii, tratamente); mai mult de 25% dintre copii au fost diagnosticaţi şi trataţi în clinici din
Iaşi sau Bucureşti;
Satele Copiilor Bucureşti şi Cisnădie şi-au continuat procesul de planificare realizând Planul de
Dezvoltare pe anul 2009. Rezultatele au fost bune, 95% dintre obiective au fost atinse.

Serviciile de întărire a familiei

-

La finalul anului 2009 am avut un numar 813 copii beneficiari ai Programelor de intarire a familiei.
Programele noastre au fost premiate cu Menţiune Specială la Gala Societăţii Civile
În ciuda crizei economice, ne-am dezvoltat foarte mult programele, mai ales pe cele din Bucureşti
şi Bacău, atat ca numar de beneficiari cat si ca arie geografica.
Unicredit Tiriac si UNICEF au fost principalii finantatori ai proiectelor sociale si ne-au sprijinit in
suplimentarea numarului de beneficiari si extinderea zonei geografice deservite.
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-

-

-

SOS Centrul de consiliere şi suport pentru copil şi părinţi Cisnadie a organizat o evaluare a
programului, care a aratat instrumente excelente dezvoltate de către echipă şi o bună colaborare
cu toate programele SOS şi cu partenerii externi;
SOS Centrul de consiliere şi suport pentru copil şi părinţi Bacău a participat împreună cu UNICEF
la întărirea comunităţii locale şi a pus bazele pentru un nou pachet legislativ în domeniul
prevenţiei;
Am lucrat la conceptul de echipă mobilă care a început deja să funcţioneze în Bacău.
Centrul de consiliere şi suport pentru copil şi părinţi Bucureşti a obtinut pentru prima dată
subvenţia de la stat, avand acum două programe de intărire a familiei ce primesc subvenţie.
Centrul de consiliere şi suport pentru copil şi părinţi Bacău a organizat în acest an Caruselul
Drepturilor Copilului - un eveniment important care a reunit autorităţile, familiile din programele
SOS, mass-media şi şcolile.

Serviciile Educaţionale
-

-

-

-

-

SOS Grădiniţele SOS din Bucureşti şi Cisnădie au implementat decizia luată în 2009 de a deservi
cu prioritate beneficiari din grupul nostru ţintă. Astfel, copiii care provin din familii defavorizate
au avut prioritate la serviciile noastre educaţionale, începând cu anul şcolar 2009-2010. Acum 19
copii sunt înscrişi în Grădiniţa din Cisnădie şi 14 în Grădiniţa Bucureşti.
Ambele Gradinite au sprijinit educaţia acestor copii: în Cisnădie, Grădiniţa primeşte de la stat
gustarea pentru toţi copiii; transportul zilnic este asigurat gratuit pentru 8 copii care sunt izolaţi
într-o zonă foarte săracă a oraşului; în Bucureşti este asigurat transport gratuit şi banii pentru
masa a 14 copii de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1.
Coordonatorii Gradintelor SOS au realizat un proiect educaţional tip after-school cu derulare în
şcolile unde învaţă copiii din grupul nostru ţintă, cu scopul de a promova si implementa
standardele SOS din Politica de educatie.
SOS Maşina cu Jucării a continuat activităţile educaţionale în şcoli, turnee în diferite judeţe din
ţară, activităţi în centrele de plasament şi în parcuri. Proiectul este finantat 100% de catre
Fundaţia Vodafone şi oferă din ce în ce mai multe servicii pentru beneficiarii noştri din grupul
ţintă. În acest an au organizat formări interne pentru angajaţii noştri din programele de Întărire a
Familiei, şi îi vedem ca viitori formatori şi pentru echipele mobile.
SOS Tabăra de Vacanţă a oferit clipe minunate copiilor nevoiaşi din diferite judeţe din România
şi, de asemenea, copiilor din programele de Întărire a Familiei, aliniindu-se astfel la grupul ţintă.

Advocacy
-

-

SOS România, în parteneriat cu Autoritatea Naţională de Protecţie a Copilului, diferite şcoli şi
licee din Bucureşti şi Bacău, finanţate de Fundaţia Dinu Patriciu, au pus la punct şi au promovat
Calendarul Bunului Profesor. Autoritatea Naţională de Protecţie a Copilului promovează
calendarul pe website-ul lor.
În noiembrie, SOS România a devenit membră a reţelei RENASIS, o asociaţie ce luptă în
combaterea sărăciei.
Cea mai mare realizare rămâne munca făcută împreună cu UNICEF şi alţi parteneri ONG-uri
pentru a întări actorii sociali din comunitatea locală, pentru a ajuta la descentralizarea serviciilor
sociale la nivel de unitate de bază (comună).

UN PRIETEN

Un prieten:
Pe baza rezultatelor excelente de atragere
de fonduri în 2008, ne-am făcut planuri
ambiţioase pentru 2009. Obiectivul
nostru a fost ca 1.080.000 EUR să fie
obţinuţi local. Am reuşit să ajungem la
950.000 EUR ca venit local din surse
publice si private.
-

În 2009 am obţinut subvenţia de stat
pentru 2 Sate ale Copiilor, 4 Comunităţi
de Tineri şi pentru Programul de Întărire
a Familiei Cisnădie. Suma totală a depăşit
150.000 EUR.

-

Principalii finantatori ai proiectelor
noastre au fost companii - Unicredit Tiriac, Sargeant Marine, UPS, Menzies Aviation, Birou
Notarial Scrieciu, Birou Notarial Damaschin, Adorama, BASF, Garanti Bank, BCR Erste Bank, DDB
Bucharest - precum si fundatii corporatiste sau finantatoare – Fundatia Vodafone, UNICEF,
Ambasada Austriei, Fundatia Gheorghe Hagi, Fundatia Gica Popescu, Fundatia Dinu Patriciu.

-

Parteneri media loiali au promovat campaniilor noastre de tragere de fonduri: Piata Financiara,
Money Express, Cariere, The Investor, Sibiu Standard, Business Women, Ioana, Ioana copiilor,
1TVBacau, Antena 2 Sibiu, Radio Romania.

-

Am obtinut un venit de 65.000 EUR in urma campaniei 2% (directionare din impozitul salarial).

-

Campania integrata de comunicare si atragere de fonduri Daruieste o poveste, desfasurata in luna
decembrie, ne-a adus fonduri in valoare de 100.000 de EUR in ultima luna din an.

-

Am lărgit echipa de atragere de fonduri si relatii publice la patru membri, pentru a sustine
cresterea procentului de autofinantare locala in urmatorii ani.

-

Persoane importante precum Cristian Chivu, Gica Popescu, Gheorghe Hagi, Excelenta Sa Dr.
Martin Eichtinger Ambasador al Austriei, s-au numarat printre sustinatorii organizatiei;

-

Atitudinea de „fundraiser” a fost promovata toate nivelele, astfel incat toţi directorii de sate şi
liderii de proiecte au fost implicaţi activ în atragerea de fonduri.

-

Consiliul Director a sprijinit constant si consistent activitatea de atragere de fonduri

O MIŞCARE

O mişcare:
Cea mai mare realizare în domeniul
resurselor umane este că 90% dintre
formările
profesionale
planificate
pentru 2009 au fost organizate în toate
programele, precum şi faptul că,
pentru prima dată, toate mamele şi
tantele din toate satele au participat la
un program structurat de supervizare
(individuală sau de grup).

Am recrutat noi angajaţi: o echipă
completă
de
educatori
pentru
Comunitatea de Tineri Bacău, noi
psihologi pentru Comunităţile de tineri
şi SOS Satul Copiilor Bucureşti, un educator pentru Grădiniţa Cisnădie, alţi asistenţi sociali pentru
Progamul de Întărire a Familiei, doi pedagogi pentru SOS Maşina cu Jucării. Postul de Manager
Resurse Umane a fost vacant mai mult de 6 luni.

Am implementat un program nou de orientare pe funcţie, mai structurat si mai comprehensiv,
planificat si derulat pentru toţi noii angajaţi de către Directorul Naţional, cu sprijinul poziţiilor cheie
de la Biroul Naţional de Coordonare. Programul se numeşte „Cine suntem noi” şi este constituit
dintr-o introducere în Misiunea, Viziunea şi Valorile organizaţiei, precum şi din cele mai importante
politici şi proceduri/Manuale.

În luna mai 2009, am organizat seminarul având ca tema politica de protecţie a copilului cu scopul de
a crea premizele implementării noii politici aprobate la nivel internaţional.

Echipa managerială a avut patru întâlniri în cadrul cărora a dezvoltat şi a propus Consiliului Director
şi organizaţiei SOS Kinderdorf International propunerea de dezvoltare a organizaţiei până în 2016.

În luna decembrie 2009, am organizat un schimb de experienţă internaţional cu reprezentanţi ai
programelor de întărire a familiei din tot continentul nostru.
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