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Implică-te şi tu!MESAJuL PREşEDINTELuI

Atunci când noi eram copii, simţeam că întreaga lume gravitează în jurul nostru. Nimic şi nimeni 
nu ne putea strica universul aproape perfect. Zâmbetele, râsetele, dragostea, căldura familiei şi 
fericirea ne protejau ca o mantie. Aceste lucruri ne-au rămas adânc întipărite. Nu le-am uitat şi, 
acum, facem tot ce ne stă în putinţă ca să le oferim copiilor noştri.

Totuşi, în jurul nostru, foarte aproape de noi, sunt copii pentru care universul aproape perfect al copilăriei 
este doar un vis, aproape ireal şi de neatins. Pentru ei un zâmbet, un râset, o urmă de dragoste, un semn 
de ajutor înseamnă enorm! Pentru ei acesta poate fi un început timid al unei vieţi normale.

Cu ajutorul dumneavoastră putem face aceste lucruri posibile. şi mai mult decât atât. 

Mihai Neguţ
Preşedinte SOS Satele Copiilor România
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CINE SuNTEM

Organizaţia SOS Satele Copiilor România este membră a SOS Kinderdorf International, una dintre 
cele mai mari organizaţii non-profit din lume. Înfiinţată în anul 1949 de către medicul Hermann 
Gmeiner, acţionează în 132 de ţări, oferind 1800 de programe şi servicii unui număr de peste 1 
milion de beneficiari. SOS Satele Copiilor România ocroteşte şi sprijină astăzi, la 20 de ani de la 
înfiinţare, peste 1000 de copii care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea familiilor biologice.

MISIuNEA NOASTRĂ
l Asigurăm familii copiilor aflaţi în dificultate.
l Îi ajutăm să-şi construiască un viitor.
l  Contribuim la dezvoltarea comunităţilor din 

care ei provin.

VIZIuNEA NOASTRĂ
l  Fiecare copil trebuie să aibă o familie care îl 

iubeşte, îl respectă şi îi oferă siguranţă.
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Implică-te şi tu!

1991 Începe construcţia Satelor SOS în Bucureşti şi Cisnădie, judeţul Sibiu. 

1992 A fost organizată în Bucureşti prima serie a cursului „şcoala Mamei SOS”.

1993 Sunt inaugurate oficial cele două Sate SOS, în Bucureşti şi Cisnădie.

1995 Grădiniţa SOS Cisnădie îşi începe activitatea.

1997 - 1998  Este inaugurată Tabăra de Vacanţă SOS Cisnădie, iar Grădiniţa SOS Bucureşti îşi începe activitatea. În Bucureşti este 
iniţiat primul Proiect SOS de Prevenire a Separării Copilului de Familia sa.

1999 SOS Comunitatea de Tineri 1 Bucureşti primeşte primii tineri.

2001 Comunitatea de Tineri 1 Sibiu îşi deschide porţile.

2002  SOS Maşina cu Jucării îşi începe activitatea. Primii patru tineri pornesc în viaţă independenţi şi autonomi.

2005  SOS Satele Copiilor România este acreditată ca furnizor de servicii sociale. Asociaţia obţine recunoaşterea profesiei de 
părinte social şi includerea acesteia în Clasificarea ocupaţiilor din România. Este semnat acordul de preluare a unui proiect 
în Bacău, unde urmează să fie dezvoltat al treilea Sat SOS.

2005  Renumitul jucător de fotbal Gică Popescu devine primul Ambasador FIFA pentru SOS Satele Copiilor România.

2007  Asociaţia continuă activitatea de consolidare şi dezvoltare a proiectelor sale. Este iniţiat procesul de evaluare a calităţii 
serviciilor oferite şi, totodată, este definitivată evaluarea Proiectului de Întărire a Familiei. 

2008 Cristian Chivu devine Ambasador FIFA pentru SOS Satele Copiilor România.

2010  SOS Satele Copiilor organizează primul marathon radio internaţional. SOS Satele Copiilor România, împreună cu Europa 
FM, strânge într-o singură zi peste 50.000 de euro.

Implica-te şi tu!ISTORIC

Iunie 1990 – A fost semnată Convenţia de colaborare între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi 
organizaţia SOS Kinderdorf International, iar la 26 noiembrie 1990 ia naştere SOS Satele Copiilor 
România, ca asociaţie naţională cu personalitate juridică.
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MESAJuL DIRECTORuLuI NAţIONAL

Dezideratul SOS Kinderdorf International pentru 2016:
Oameni şi asociaţii puternice în sprijinul unui milion de copii 

Din iulie 2006, SOS Kinderdorf International s-a consultat cu echipele SOS din întreaga lume pentru a dezvolta noua 
direcţie la nivel internaţional. Peste 2.000 de persoane au adus contribuţii valoroase - copiii, mamele SOS, asociaţiile 
naţionale, birourile Secretariatului General şi partenerii noştri. 

Împreună am înţeles care este acum situaţia copiilor la nivel global şi am stabilit cum vom acţiona în sprijinul lor. Din 
păcate, în viitor, condiţiile de trai ale copiilor din multe părţi ale lumii vor fi chiar mai grele decât în prezent. Acest adevăr 
şi ceea ce am aflat de la colegii noştri ne-a determinat să ne asumăm responsabilitatea de a face şi mai mult pentru 
copii. Ajutorul nostru reprezintă o diferenţă semnificativă pentru copiii vulnerabili. Astfel, SOS Kinderdorf International 
a pregătit acest plan strategic de anvergură internaţională pentru 2009-2016 prin care s-a angajat ca, până în 2016, 
să ofere unui număr de un milion de copii şansa să crească într-o familie iubitoare. 

Noi, SOS Satele Copiilor România, ne angajăm să oferim serviciile noastre unui număr de 
peste 2 000 de copii şi tineri din întreaga ţară până în 2016. Cu ajutorul vostru, al prietenilor 
SOS şi al angajaţilor ce s-au dedicat cauzei noastre, oferim şi vom continua să oferim o familie 
iubitoare fiecărui copil. Este un angajament pe care trebuie să ni-l asumăm împreună.

Mirela Lavric,
Director Naţional 

SOS Satele Copiilor România
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Implică-te şi tu!uN COPIL, uN PRIETEN, O MIşCARE

TOTuL PORNEşTE DE LA uN COPIL...
...care a pierdut dragostea şi securitatea familiei sale biologice. Binele copilului ne ghidează întreaga activitate. În 
cadrul SOS Satele Copiilor România ne asigurăm că fiecare copil se dezvoltă într-o familie: în cadrul familiei sale 
biologice dacă acest lucru este posibil, iar dacă nu, într-o familie SOS. Ne concentrăm pe îngrijirea fiecărui copil, pe 
educaţie şi sănătate. De asemenea, încurajăm fiecare copil să participe activ la găsirea de soluţii la provocările cu 
care se confruntă în viaţă.

uN PRIETEN POATE FACE DIFERENţA.
De la cea mai mică la cea mai mare contribuţie sau sumă de bani, fiecare prieten care ni se alătură investeşte într-un 
viitor mai bun pentru copii. Peste tot în lume, vom găsi din ce în ce mai multe persoane, comunităţi, companii care 
să susţină activitatea noastră. Fiecare prieten este valoros, deoarece implicarea lui asigură baza activităţilor noastre 
cu copiii. şi, cu fiecare prieten, vom stabili o legătură personală şi pe termen lung, atât pentru momentele fericite, cât 
şi pentru cele mai puţin fericite. Prietenii noştri vor vedea astfel impactul contribuţiei lor. Noi investim în aceste relaţii 
asigurându-ne că suntem un partener puternic şi de încredere.

ÎMPREuNĂ ACţIONĂM ÎN BENEFICIuL COPIILOR...
...cu o idee clară pe care o împărtăşim cu toţii. Puterea SOS stă în oamenii noştri. Mamele SOS, consilierii, educatorii, 
ceilalţi angajaţi şi membrii consiliului de administraţie lucrează folosind toate competenţele şi resursele necesare 
pentru a ajuta copiii. Oameni devotaţi şi fideli construiesc şi conduc proiecte naţionale puternice, lucrând împreună în 
cadrul unei organizaţii la nivel mondial în beneficiul copiilor.
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un copilSOS SATELE COPIILOR

Noi, cei de la SOS Satele Copiilor România, credem cu tărie că trebuie făcute toate eforturile astfel 
încât copilul să crească alături de familia sa biologică. Dacă acest lucru nu este posibil, cea mai 
bună soluţie trebuie găsită pentru fiecare copil în parte: poate fi o familie socială, adopţia sau orice 
altă formă alternativă de protecţie.  

Credem că relaţiile stabile şi un mediu prietenos sunt esenţiale pentru dezvoltarea fizică şi emoţională a fiecărui copil, 
iar acestea pot fi asigurate cel mai bine în cadrul unei familii. Atunci când este în interesul superior al copilului, el poate 
primi o familie SOS. Abordarea noastră este integrată: fiecare copil este sprijinit emoţional, material şi din punct de 
vedere al educaţiei şi dezvoltării vocaţionale. 

Dezideratul nostru principal este ca fraţii şi surorile să nu fie separaţi, ci să trăiască împreună în cadrul aceleaşi familii 
SOS. Îi sprijinim pe tot parcursul dezvoltării lor, până devin independenţi şi autonomi sau până când se pot întoarce 
la familiile lor biologice.

SOS Satul Copiilor Bucureşti 6 admisii 7 transferuri în Comunităţile de Tineri

SOS Satul Copiilor Cisnădie 6 admisii 3 transferuri în Comunităţile de Tineri

SOS Satul Copiilor Hemeiuş 3 admisii
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SOS SATELE COPIILOR un copil

Anul 2010 a început cu un audit al întregii activităţi care a evidenţiat schimbări pozitive în 
ceea ce priveşte rolul de lider al mamei SOS în procesul de luare a deciziilor referitoare 
la copiii ei, suportul oferit în integrarea în societate a copiilor, continuarea oferirii de 
servicii pe baza planului de dezvoltare individuală, numărul crescut de copii aflaţi în grija 
Satului Bucureşti.

Echipa SOS Satul Copiilor Bucureşti şi-a propus diversificarea serviciilor oferite copiilor 
şi tinerilor. Astfel, şi-a mărit componenţa cu un nou pedagog şi tot mai mulţi voluntari s-au 
alăturat organizaţiei. S-au creat astfel noi cluburi: de pictură, creaţie obiecte handmade, 
iar alţi 6 copii s-au alăturat programului “big brother” şi au câştigat nu doar un mentor 
dintre voluntari, ci şi un prieten.

A redeschis anul acesta casa numărul 2, oferind o nouă familie celor patru copii admişi: 
două surori (Elena şi Selena), şi un frate şi soră (Alin si Patricia). Aceştia fuseseră 
instituţionalizaţi într-un orfelinat de stat şi, la momentul admisiei în sistemul nostru aveau 
puţine cunoştinţe despre viaţa obişnuită de zi cu zi. Mama SOS, împreună cu specialiştii 
noştri au făcut mari eforturi pentru a-i învăţa şi pentru a-i educa astfel încât aceştia să 
recupereze anii în care nu au beneficiat de atenţia şi grija mamei. Acum, aceştia sunt 
printre cei mai buni copii înscrişi la grădiniţa SOS Cisnădie.

S-au început lucrările de construcţie cu scopul de a extinde serviciile oferite unui număr 
cât mai mare de copii. La finalizarea noilor case, SOS Satul Copiilor Hemeiuş va ajunge 
la capacitatea maximă de funcţionare.

 SOS Satele Copiilor România a oferit servicii de îngrijire pentru 121 de copii 
în cele trei Sate SOS din Bucureşti, Cisnădie şi Hemeiuş. Dintre aceştia, 
şapte copii sunt externalizaţi, având nevoi speciale. 

BuCuREşTI

CISNĂDIE

HEMEIuş
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COMuNITĂţILE DE TINERI

SOS Satele Copiilor România sprijină copiii pe tot parcursul dezvoltării lor, până când aceştia devin 
adulţi independenţi. Astfel, după terminarea gimnaziului şi a unui program de pregătire pentru viaţa 
independentă, adolescenţii se mută din sânul familiei SOS în Comunitatea de Tineri. Acolo, sub 
atenta îndrumare a unei echipe specializate de consilieri, tinerii îşi continuă studiile, îşi însuşesc 
anumite abilităţi sociale, dobândesc stabilitate emoţională, analizează oportunităţile de dezvoltare 
profesională, şi apoi identifică modalităţi de a le obţine.

un copil
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COMuNITĂţILE DE TINERI

Comunităţile de Tineri au înregistrat performanţe şcolare semnificative – unul dintre beneficiari 
este student la Medicină dentară şi un altul la Academia de Studii Economice. Pe lângă obligaţiile 
şcolare, ei au desfăşurat şi activităţi extraşcolare participând la Zilele Bucureştiului, Festivalul 
Publicităţii, şi la cursuri de dans. La iniţiativa tinerilor din Comunitatea de Tineri 2 s-a organizat 
Campimeciada 2010, o competiţie sportivă considerată a fi de un real succes de către participanţi. 
La sfârşitul anului tinerii, împreună cu consilierii au participat la Târgul de Crăciun cu obiecte şi 
ornamente hand made, lucrate de ei. În urma acţiunii, obiectele s-au vândut în proporţie de 70%, 
banii astfel obţinuţi reprezentând cadourile de sărbători ale tinerilor.

Comunităţile de Tineri au implementat primul Plan de Dezvoltare şi au agreat, împreună 
cu consilierii psiho-pedagogi Regulile Casei care se bazează pe principiile Educaţiei Trăite 
Atractiv. Tinerii din Sibiu au participat la târguri şi expoziţii cu ocazia sărbătorilor de iarnă unde 
au vândut obiecte handmade realizate de ei. Activităţile au adus un plus de imagine SOS 
Satele Copiilor România la nivel local.

Comunitatea de Tineri a implementat cu succes proiectul pilot „Educaţia Trăită Atractiv” 
(ETA) cu rezultate extraordinare: 92% din implementare a fost conform cu planul şi 8% a 
depăşit aşteptările – toţi tinerii merg la şcoală, şi-au dezvoltat puternic abilităţile pentru viaţa 
independentă, şi-au îmbunătăţit comportamentul şi atitudinea, şi-au stabilit obiective realiste 
pentru viaţă; educatorii sunt plini de energie, creativi şi deschişi la provocări, „uniţi ca o echipă 
si declarăm că fără această metodă nici măcar un sfert din rezultate nu ar fi fost atinse”.

SOS Satele Copiilor România a sprijinit 64 de tineri în cele cinci Comunităţi de 
Tineri. Alţi 19 tineri au fost susţinuţi în faza de asistare în viaţa semi-independentă 
(PASI). Conceptul naţional de asistare în viaţa semi-independentă a fost pe deplin 
pus în aplicare în toate Comunităţile de Tineri. Pentru 2011, există propunerea 
unei revizuiri şi actualizări a acestui document.

BuCuREşTI

SIBIu

HEMEIuş

un copil
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PROIECTuL DE ÎNTĂRIRE A FAMILIEI

Programul de Întărire a Familiei

Bucureşti acreditat

Cisnădie acreditat

Hemeiuş în curs de acreditare

Prioritatea SOS Satele Copiilor România este de a ajuta copiii să 
rămână alături de familiile lor biologice, de părinţi sau rude. De 
cele mai multe ori, familiile ajung în pericolul de a-şi abandona 
copiii din cauza sărăciei, violenţei domestice, a bolilor sau a 
dezastrelor naturale. Alături de SOS Satul Copiilor, Programul de 
Întărire a Familiei reprezintă o abordare alternativă pentru a oferi 
fiecărui copil un mediu prietenos şi sigur în care să se dezvolte. 
Obiectivul nostru este ca, pe viitor, pentru fiecare copil care 
beneficiază de o familie în cadrul SOS Satele Copiilor România 
să oferim sprijinul necesar pentru ca alţi nouă copii să rămână 
alături de familiile lor biologice.

un copil
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PROIECTuL DE ÎNTĂRIRE A FAMILIEI

În urma evaluărilor externe şi a atingerii tuturor targeturilor propuse, a fost ales unul din 
cele şase proiecte pilot pentru a începe utilizarea programului FSP Global Database 
(bază de date la nivel continental care va ajuta la planificarea, bugetarea şi implementarea 
viitoarelor proiecte pentru a deservi un număr cât mai mare de beneficiari). Acest program 
urmează a fi implementat la nivel continental, în 2011. 

Este al doilea Proiect de Întărire a Familiei care a fost evaluat extern. Rezultatele evaluării 
susţin intervenţiile proiectului la nivel local care urmează să fie asigurate permanent în 
comunitate şi confirmă parteneriatele cu autorităţile locale şi alte organizaţii şi companii, 
precum şi profesionalismul echipei de proiect. 

S-a confruntat cu o situaţie dificilă în zona deservită datorită dezastrelor provocate în 
urma inundaţiilor. Prin echipa mobilă a Programului de Întărire a Familiei s-a acţionat 
imediat diminuându-se astfel efectele negative psiho-sociale cauzate de inundaţii în 
judeţul Bacău. SOS Satele Copiilor România a fost, astfel,  primul ONG prezent, care a 
ajutat după producerea inundaţiilor şi singurul care a activat Consiliul Local al comunităţii. 

BuCuREşTI

CISNĂDIE

HEMEIuş

889 de copii din 272 de familii au fost menţinuţi în familie; peste 686 copii 
au fost menţinuţi sau înscrişi în şcoli şi grădiniţe; peste 120 familii au primit 
drepturi sociale şi alte familii au fost asistate pentru a-şi păstra aceste 
drepturi. PIF-urile au depăşit numărul mediu planificat de beneficiari. 
Acest lucru a fost posibil datorită susţinerii din partea statului (subvenţii) şi 
granturilor primite de la Fundaţia Soroş şi uNICEF. 

un copil
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EDuCAţIE

Grădiniţa Cisnădie

10 copii din SOS Satul 
Copiilor

32 din PIF

Grădiniţa Bucureşti

4 copii din SOS Satul 
Copiilor

19 copii din PIF

SOS Satele Copiilor România consideră că educaţia reprezintă cea mai bună soluţie împotriva 
marginalizării, sărăciei, violenţei şi destrămării familiilor. Educaţia îi ajută pe copii să deprindă 
aptitudinile necesare pentru a putea avea o viaţă decentă şi a se integra social. De aceea, asigurăm 
acces la învăţământ de calitate pentru toţi copiii care trăiesc în cadrul celor trei sate SOS şi pentru 
cei care beneficiază de Programele de Întărire ale Familiei, indiferent de gen, etnie, religie, abilităţi, 
nivel de sănătate. De asemenea, împreună cu partenerii noştri sprijinim şi colaborăm cu grădiniţele 
şi şcolile la care merg copiii beneficiari ai programelor noastre. 

un copil
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GRĂDINIţĂ şI PROIECTE

l SOS Satele Copiilor România a încheiat parteneriate cu şcoala nr. 12 din Bucureşti şi cu Liceul Teoretic Constantin 
Noica din Sibiu. Aceste proiecte au scopul de a îmbunătăţi relaţiile dintre copil, părinte şi şcoală, de a creşte numărul 
de activităţi comune între profesori, părinţi şi elevi, de a motiva copiii să meargă la şcoală cu entuziasm, de a reduce 
abandonul şcolar şi de a îmbunătăţi nivelul de implicare al părinţilor în activităţile copiilor, dezvoltându-le abilităţile de 
a înţelege nevoile acestora ca responsabilităţi primare pentru îngrijirea şi educarea lor.

Ambele Grădiniţe fac demersuri pentru a obţine acreditarea de stat conform cu noile cerinţe. 
Grădiniţa Cisnădie este în faza finală a acestui proces, aşteptând doar vizita de evaluare finală 
care va fi organizată la începutul anului 2011, în timp ce Grădiniţa din Bucureşti planifică să obţină 
acreditarea la sfârşitul anului 2011.

BuCuREşTI

CISNĂDIE

Grădiniţa Cisnădie a primit sprijin de la Guvern, fiind inclusă în Programul „Corn şi Lapte” 
şi şi-a prelungit activitatea cu programul de după-amiază pentru 20 copii, oferindu-le un 
prânz cald, cu sprijinul unei firme de catering. Copiii de la ferma Seviş sunt transportaţi 
zilnic la şi de la Grădiniţă cu sprijinul autorităţilor locale.

Grădiniţa Bucureşti şi-a extins, de asemenea, orarul, având 32 copii înscrişi pentru 
programul de după-amiază. şi aici, copiii servesc o masă caldă la prânz, oferită de o 
firmă de catering.

 Proiectele educaţionale propuse către Kinderdorf International au fost aprobate şi au început 
implementarea la începutul anului 2010 urmând a se derula pe o perioadă de 3 ani.

un copil
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TABĂRA SOCIALĂ CISNĂDIE

În 2010, Tabăra de vară a organizat nouă serii cu copii din Sibiu, Vâlcea, Bucureşti, din Programele 
de Întărire a Familiei şi din Satele SOS din Bucureşti, Bacău şi Cisnădie. Astfel, 251 de copii (102 
băieţi şi 122 de fete) şi 27 de profesori au petrecut clipe de neuitat în Tabăra noastră.

l  Tabăra de vară din SOS Satul
Copiilor Cisnădie continuă să ofere 
clipe minunate pentru copiii care 
provin din familii cu posibilităţi 
financiare reduse din diferite judeţe 
ale ţării şi servicii adecvate pentru 
copiii din Programele de Întărire 
a Familiei. Copiii au avut parte de 
multă distracţie: au făcut excursii la 
Cisnădioara, Sadu şi în împrejurimi, 
iar la Sibiu, au vizitat renumitul 
Muzeu Brukenthal şi Grădina 
Zoologică. De asemenea, s-au 
implicat în multe activităţi sportive 
si în activităţile de educaţie non-
formală a cluburilor . 

un copil
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MAşINA Cu JuCĂRII

Prin intermediul celor 202 activităţi desfăşurate, a adus bucurie şi a învăţat prin metode ludice un 
număr de 10 185 de copii şi 2 851 de adulţi.

l  În anul 2010 au desfăşurat 87 de activităţi în centrele 
rezidenţiale şi de zi din Municipiul Bucureşti – Centrul 
de zi şi rezidenţial “Sfânta Macrina” al Fundaţiei ARMS, 
Centrul de zi “Eu şi prietenii mei” al DGASPC Sector 4, 
Centrul de zi JOYO al Fundaţiei “Casa Florian”, Centrul 
de zi şi rezidenţial “Sfântul Justinian Marina” al Asociaţiei 
Diaconia şi Centrul de zi al Fundaţiei “uşa deschisă”.

l  În colaborare cu Inspectoratul şcolar al Municipiului 
Bucureşti au desfăşurat proiectul educaţional “Atenţie! 
Se circulă!”, pentru un număr de 1115 copii în 10 şcoli 
din Bucureşti.

l  În perioada sezonului cald au desfăşurat 17 activităţi în 
trei parcuri din municipiul Bucureşti, la care au participat 
un număr de 1290 de copii şi 606 adulţi.

l  De asemenea, prin intermediul acestui proiect, SOS 
Satele Copiilor România a adus zâmbetul pe chipurile 
copiilor afectaţi de inundaţii din judeţele Botoşani, 
Suceava şi Bacău printr-un turneu în perioada 18-23 
iulie, susţinut financiar de uNICEF.

SOS Maşina cu Jucării este un serviciu social mobil, de tip Playbus, unic la nivel naţional care utilizează jocul ca 
metodă de educaţie non-formală a copiilor. Echipa este formată din patru pedagogi sociali care se deplasează cu 
ajutorul unui microbuz în diferite zone unde organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie prin joc, finanţat 100% de 
Fundaţia Vodafone.

un copil
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PRIETENII SOS SATELE COPIILOR

Am înregistrat un venit brut de 548.916 euro, respectiv un venit net de 421.104 de euro la nivel local. Am 
obţinut subvenţii de la stat în valoare de 197.593 euro pentru 9 dintre proiectele SOS. Venitul din cutiile 
de colectare - donaţii a fost de 20.727 euro iar cele din donaţiile în produse a fost de 30.226 Euro.  

l  SOS Satele Copiilor România are nevoie de sprijinul constant al partenerilor corporate, al autorităţilor de la nivel 
central şi local, al organizaţiilor şi prietenilor pentru a sprijini programele sale în beneficiul copiilor. 

l  Cu sprijinul partenerilor noştri corporate, am organizat o serie de evenimente: “O copilărie minunată”, realizat în 
parteneriat cu Nivea; concursul sportiv Campimeciada; 130 ani de relaţii diplomatice, sărbătoriţi de Ambasada 
Olandei împreună cu şi în cadrul SOS Satul Copiilor Bucureşti ; “Prima planetă”, eveniment organizat în parteneriat 
cu Samsung şi Cristian Chivu, ambasador FIFA pentru SOS Satele Copiilor România.

l  Mesajele campaniilor şi informaţii despre acţiunile 
şi proiectele noastre au ajuns la publicul larg cu 
sprijinul partenerilor media: Tarom Insight, Business 
Magazin, Money Express, BIZ, Ziarul Financiar, 
Business Arena, Europa FM, Cocor Media Channel, 
Agerpres, Amos News, Internetcorp, Neogen, Adevărul, 
Monitorul de Vâlcea, Monitorul de Vrancea, Avantaje, 
Business Woman, Cariere, Click pentru femei, Ioana, 
Psychologies, Smart Woman, B1 TV, N24, TVR, Radio 
Itsy Bitsy, Radio România Antena Satelor, PR Wave, 
Lume Bună, B2B, Burda etc.

un prieten
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CAMPANIILE SOS SATELE COPIILOR

l  În 2010, SOS Satele Copiilor România a organizat trei campanii de strângere de fonduri. Campania 2% a fost 
construită în jurul conceptului „O mamă imaginară nu e mamă”. În urma campaniei am reuşit să strângem aproximativ 
50 000 euro.  

l  În Săptămâna Mare, SOS Satele Copiilor România cu sprijinul Europa FM a organizat primul radiothon din România 
prin care a reuşit să strângă peste 52 000 de euro care au susţinut toate proiectele SOS. 26.367 de mesaje au fost 
trimise prin SMS la 877. Cristi Chivu şi Gică Popescu, Angela Gheorghiu, Răzvan Lucescu, Mihaela Rădulescu, Ilie 
Năstase, Sorana Cârstea, Bogdan Lobonţ, Ciprian Marica, Dana Nălbaru, Miţă de la Bere Gratis, Flavius Buzilă, 
Emeric Ienei etc. au susţinut campania SOS povestind despre copilăria lor şi despre importanţa de a fi fericit, vesel, 
ocrotit şi susţinut în această perioadă a vieţii. 

l  În luna decembrie, SOS Satele Copiilor România a derulat tradiţionala Campanie de Crăciun. Companiile şi persoanele 
fizice au cumpărat felicitări pentru Sărbătorile de Iarnă realizate după desenele copiilor din SOS, împreună cu Robert 
Turcescu, Camelia şucu şi Ion Crăciunescu. Astfel, ei au contribuit la finanţarea proiectelor SOS, suma finală obţinută 
fiind de aproximativ 50 000 euro. 

Partenerii care au finanţat proiectele SOS Satele Copiilor România în 2010 sunt: Fundaţia Soroş, uNICEF, 
Menzies Aviation, Fundaţia Vodafone, BASF, Edenred (fostul Accor), Nivea, Provident Financial, uPS, 
Volksbank, Royal Bank of Scotland, Louis Vuitton, City Grill, Ina Center şi revista Tabu.

un prieten
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RAPORT FINANCIAR 2010

Venituri 
2010

Venituri 
locale
2010

Venituri SOS Kinderdorf International 
cheltuieli programe

 Venituri din campanii PR & FR

 Venituri SOS Kinderdorf International 
construcţii

 Venituri Grădiniţa Bucureşti

 Venituri din campanii PR & FR

 Venituri de la Guvern (subvenţii, alocaţii de stat)

 Venituri Grădiniţa Bucureşti

 Alte venituri (dobânzi bancare, recuperare TVA, 
vânzări active, diferenţe favorabile de curs)

 Venituri de la Guvern (subvenţii, alocaţii de stat)

 Alte venituri (dobânzi bancare, recuperare TVA, 
vânzări active, diferenţe favorabile de curs)

62%

68%

24%

6%

10%

18%

1% 7%
2%

2%

un prieten
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RAPORT FINANCIAR 2010

Cheltuieli 2010 2% -  Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

2% -  Cheltuieli cu formarea personalului 
(seminarii, cursuri de pregătire externe 
şi interne) 

10% -  Cheltuieli cu bugetul familial

3% -  Cheltuieli administrative

16% -  Cheltuieli curente (utilităţi, activităţi
pedagogice, cheltuieli. şcolare, 
diverse etc.)

3% -  Cheltuieli pentru campaniile de 
PR & FR, cheltuieli de publicitate

1% -  Cheltuieli cu obiectele de inventar

48% -  Cheltuieli de personal

2% -  Cheltuieli medicale

4% -  Cheltuieli cu amortizările

2% -  Cheltuieli de transport

  7% -  Alte cheltuieli (cheltuieli cu diferenţele 
curs valutar, alte cheltuieli de 
exploatare)

48%

10%

16%

4%
7%

2%

1%
2%

2%
2%

3% 3%

un prieten
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o mişcare

Pentru a oferi cel mai bun sprijin şi servicii adecvate copiilor şi tinerilor care beneficiază de suportul 
SOS Satele Copiilor România, susţinem leadershipul efectiv şi perfecţionarea continuă a întregii 
echipe. Pentru SOS, managementul performanţei este o garanţie că abordarea centrată pe copil 
stă la baza tuturor programelor şi acţiunilor noastre, că dezvoltarea aptitudinilor, valorile şi atitudinile 
membrilor echipei sunt în concordanţă cu protecţia drepturilor copilului. 

Ne dorim să fim un partener de încredere pentru colaboratorii şi voluntarii noştri de la nivel local şi 
naţional şi facem demersuri pentru a creşte această reţea în sprijinul beneficiarilor noştri. 
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ANGAJAţII SOS SATELE COPIILOR

92% din angajaţi au trecut prin procesul de evaluare a performanţei, ulterior a fost stabilit un plan de 
dezvoltare profesională pentru fiecare dintre aceştia.
l  Suma investită în angajaţi, cu scopul dezvoltării lor a fost de 4.1% faţă de 4.5%, cât era prevăzut, motivul diferenţei 

fiind angajările nebugetate din cursul anului 2010 şi programele de orientare pe funcţie necesare acestora.

l  În 2010, am organizat sesiuni de formare lunare în două Sate pentru şase noi Mame SOS recrutate. Formările au 
început cu resurse interne şi în conformitate cu noul Manual pentru Mama Socială.

l  Prima formare comună pentru cei trei Directori de Sat a fost organizată în primavară, cu tema „Ataşamentul copiilor 
şi abilităţile parentale necesare pentru mama socială”.

l  De asemenea, am organizat formări interne pentru mamele SOS şi tante privind documentul „Finalizarea carierei 
de mamă SOS”.

l  S-a organizat un curs de „Drepturile copiilor” pentru tot personalul din organizaţie,  obligatoriu în primul rând pentru 
noii angajaţi, ţinând cont că aspectele prezentate stau la baza fundaţiei privind munca fiecărui angajat.

l  Echipa SOS Maşina cu Jucării a organizat un curs de formare în animaţia socio-educativă pentru profesionişti din 
domeniul protecţiei şi educaţiei copilului (mame sociale, învăţători, educatori, voluntari, asistenţi sociali, etc).

o mişcare



copiii cresc şi se dezvoltă zi de zi de 
aceea donaţiile periodice sunt cel mai bun mod 
de a ajuta. intră pe site-ul www.sos-satelecopiilor.ro
şi optează pentru donaţii lunare.
l  Dacă preferi să faci o singură donaţie şi eşti interesat de mai multe 

informaţii ȋn legătură cu nevoiele copiilor din SoS eşti binevenit să ne 
vizitezi sau să ne contactezi.

l  cooperăm bucuroşi cu toate acele companii interesate să susţină proiectele 
SoS şi să-şi implice angajaţii ȋn acţiuni de responsabilitate socială.

l Donaţiile ȋn produse sunt binevenite şi ele.

O FAMILIE IuBITOARE 
PENTRu FIECARE COPIL


