
SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA
RAPORT ANuAL 2014

O familie iubitoare pentru fiecare copil



02  2014 în imagini
04  Mesajul Preşedintelui
05  Mesajul Directorului General
06  Despre SOS Satele Copiilor România
08  Programe de Îngrijire Alternativă
14  Servicii sociale primare
18  Advocacy 
20  Raport financiar 2014
22  Parteneriate Corporate
24  Parteneriate instituţionale
26  Prieteni SOS
26  Organizaţii neguvernamentale
27  Fii membru al familiei SOS
29  Ambasadori SOS

SOS SATELE COPIILOR 
ROMÂNIA MULŢUMEŞTE
DIN INIMĂ…

mulţumim!

Milioanelor de oameni din toată lumea 
care dedică timp şi resurse copiilor
din organizaţie...  

Donatorilor generoşi care au ales să 
susţină lunar copiii fără familie...

Ambasadorilor onorifici SOS care sunt 
un exemplu de dăruire şi implicare...

Voluntarilor care îşi dedică timpul şi 
abilităţile în beneficiul copiilor...

Instituţiilor internaţionale şi naţionale 
care ajută la finanţarea programelor 
noastre ...

Companiilor care alocă diferite 
resurse – expertiză, bani, campanii de
conştientizare, mobilizarea angajaţilor
în acţiuni de voluntariat – contribuind 
astfel la viitorul copiilor şi tinerilor din 
SOS Satele Copiilor România… 

Tuturor celor care devin mesagerii 
noştri şi le spun oamenilor cu ce ne 
confruntăm…

CIFRE
ÎNGRIjORĂTOARE:

 723 de copii sub 3 ani trăiesc în centre de 
plasament!

Numărul copiilor abandonaţi în unităţi sanitare a 
crescut cu 12% în perioada 2010 - 2012!

15% dintre copiii romi de vârstă şcolară nu merg
la şcoală!

La nivel naţional, 6000 de copii nu au acte de 
identitate! 

1 din 5 tineri nu reuşeşte să absolve cursurile 
obligatorii şi nu are nicio calificare profesională!

Numărul specialiştilor din domeniul protecţiei 
copilului a scăzut cu 27% faţă de 2007!

Mai mult de jumătate dintre copiii români se află în 
risc de sărăcie sau excluziune socială!

*   Strategia  Naţională privind Protecţia şi Promovarea 
Drepturilor  Copilului (2014 – 2020)
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SOS Satele Copiilor România
Calea Floreasca nr. 165, sector 1,
Bucureşti, 0114459
Tel.: 021 668 00 90
E-mail: sos@sos-satelecopiilor.ro
Web: www.sos-satelecopiilor.ro
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ANUL 2014 ÎN IMAGINI
2014

IANuARIE
•  A debutat proiectul “Vacanţa 

mea de vis” – un parteneriat cu 
compania DB Schenker. 130 
de copii şcolari, din toate cele 3 
Sate SOS, au mers într-o tabără 
de merit.

IuLIE
•  Am primit vizita reprezentanţilor 

celui mai mare finanţator al 
proiectelor noastre Hermann 
Gmeiner Fonds Deutschland 
e.V. – parte a Federaţiei SOS 
Children’s Villages International.

•  Dna. Gabriela Coman, 
preşedinte ANPDCA a vizitat 
SOS Satul Copiilor Hemeiuş.

APRILIE
•  În perioada 1-30 aprilie, pentru 

fiecare card de membru 
IKEA FAMILY scanat la casa 
de marcat, Compania IKEA 
România a donat 1 leu pentru 
mobilarea caselor din SOS 
Satul Copiilor Bucureşti.

•  Mamele SOS şi copiii au 
sărbătorit cu entuziasm Paştele.

OCTOMBRIE
•  A fost organizat Ciclaton – 

competiţie de ciclism, timp de 4 
zile, pe un traseu de 650 de km, 
în beneficiul SOS Satul Copiilor 
Cisnădie.

•  Am lansat campania de SMS 
recurent “Cel mai important 
cuvânt”, cu ajutorul câtorva 
persoane publice. 

FEBRUARIE
•  Am încheiat proiectul de suflet 
“Micro Grant-uri – Paşi către 
autonomie”, componentă a 
parteneriatului SOS Satele Copiilor 
Danemarca şi Fundaţiile Velux. 

•  Am lansat proiectul SEE 
„Preocupări comune pentru 
calitatea serviciilor de tip 
rezidenţial pentru copii” parte 
din „Fondul pentru relaţiile 
bilaterale la nivel naţional”.

AUGUST
•  Proiectul “Culorile copilariei”, co-

finanţat de Fundaţia Vodafone 
România, a trimis 80 de copii 
beneficiari din Programul Sibiu 
în excursii la Gioagiu Băi, 
Sighişoara, Păltiniş şi Arka Park. 

•  A fost organizat concursul 
“Copiii au talent”, cu şi pentru 
copiii şi tinerii din cele 3 Sate 
SOS. Betty Ice şi Oriflame au 
oferit o parte din premii.

MAI
•  4 case familiale din SOS Satul 

Copiilor Bucureşti au fost 
reabilitate prin programul „Totul 
începe acasă” – GDF SUEZ 
Energy România și Habitat for 
Humanity România.

•  A debutat campania Nestlé, 
”Împreună creştem copii 
puternici” – program nutriţional 
pentru micul dejun.

NOIEMBRIE
•  A avut loc lansarea cărţii de 

poveşti „Vrajă, Vis, Valentina 
şi-un dichis” de Mona Matei. 
Fondurile obţinute din vânzarea 
cărţii au fost redirecţionate în 
totalitate către SOS Satele 
Copiilor România.

•  A fost lansată campania 
„Dăruieşte, fii mai bun! Şi tu poţi 
fi Moş Crăciun” la Bucharest 
Christmas Market, în parteneriat 
cu Primăria Capitalei şi Creart. 
La Căsuţa SOS a fost amplasat 
şi un „Brăduţ al dorinţelor”, unde 
vizitatorii au putut face donaţii.

MARTIE
•  Mamele SOS au fost sărbătorite de 
copiii cărora le dedică tot timpul lor.

•  Am fost printre  beneficiarii Balului 
Vienez organizat de jW Marriott.

•  Colega noastră, Rodica 
Marinoiu, a câştigat Premiul 
pentru asistentul social din 
domeniul asistenţei sociale 
comunitare.

SEPTEMBRIE
•  Dr. Oetker a ajutat copiii şi mamele 
SOS să se pregătească de 
toamnă. 

•  Dna. Rosemaria Schwarzinger, 
Ambasador Onorific SOS 
Satele Copiilor România şi E.S. 
dl. Michael Schwarzinger, 
Ambasadorul Republicii 
Austria, ne-au înmânat cecul în 
valoare de 19.265 lei, precum 
şi bunuri în valoare de 16.150 
lei, rezultate în urma celui de-al 
doilea Bazar Caritabil. 

•  RTC şi United Way au asigurat 
rechizite pentru noul an şcolar.

IuNIE
•  De 1 Iunie toţi copiii au fost 

sărbătoriţi şi răsfăţaţi.

•  S-a încheiat anul şcolar 2013-
2014, iar noi ne mândrim cu 
mulţi copii premianţi!

•  Preşedintele SOS Children’s 
Villages International, domnul 
Siddhartha Kaul, a vizitat pentru 
prima dată România.

DECEMBRIE
•  Imaginarium România a 

lansat campania umanitară 
“Dăruieşte un KicoNico Red, 
dăruieşte speranţa”. Pentru 
fiecare Red KicoNico cumpărat, 
Imaginarium donează 20 de lei 
pentru copiii noştri. 

•  În aşteptarea lui Moş Crăciun, 
copiii din SOS Satul Copiilor 
Bucureşti au împodobit bradul 
împreună cu angajaţii ALD 
Automotive.



4 RAPORT ANuAL 2014 5

Dragi prieteni,
Îmi face plăcere să păstrez tradiţia din ultimii ani şi să vă adresez câteva cuvinte, cu aceeaşi bucurie 
şi recunoştinţă: bucurie pentru că am ocazia să interacţionez şi în felul acesta cu voi şi recunoştinţă 
pentru tot ceea ce aţi făcut, faceţi şi veţi continua să realizaţi în cadrul organizaţiei SOS Satele 
Copiilor România.

Vă mulţumesc îndeosebi pentru eforturile şi acţiunile pe care le întreprindeţi pentru ca această 
organizaţie să existe pe mai departe. Viitorul copiilor pe care-i susţinem este conţinut în fiecare 
secundă şi minut ce se apropie, în fiecare clipă în care ei au nevoie de noi şi de priceperea noastră 
de a-i ghida spre o viaţă mai bună. Viitorul pe care ni-l dorim porneşte din construcţia la care lucrăm 
astazi – iar voi, prin tot ceea ce faceţi astăzi, acum, prin munca şi ideile voastre, meritaţi toată 
consideraţia noastră.

Un gând bun pentru cei ce-şi dedică o mare parte din existenţă bunului mers al organizaţiei. Celor 
care au înţeles că respectul faţă de propria persoană, de ceilalţi şi faţă de organizaţie nu se impune, ci 
se câştigă. Respectul la care mă refer se traduce prin opinie, viziune,  asumare, inovaţie, participare 
la dezbateri productive şi deschiderea de a lucra cu opinii contrare. 

Vreau să cred în calitatea voastră cea mai mare, aceea de a avea capacitatea de a gândi liber şi aveţi 
tot sprijinul şi susţinerea mea pentru asta. Vă încurajez să aveţi încredere în puterea opiniei voastre şi 
să reuşiţi să vă formaţi, în timp, o voce clară, care să fie auzită şi ascultată. Pentru că ceea ce faceţi, 
faceţi bine.

Vă invit pe toţi să gândim în continuare liber pentru că aceasta este şansa de a construi viitorul celei 
mai frumoase organizaţii -SOS Satele Copiilor România. Casa, familia, copiii noştri.

Cu prietenie,
Mihai Alexandru Neguţ

Dragi prieteni şi colegi,
Anul 2014 a fost un an plin de reuşite, dar şi de provocări, care ne-au determinat să găsim soluţii 
constructive şi să progresăm. Într-un an al modificărilor în sistemul de protecţie a copilului, am 
analizat şi am estimat actualul şi viitorul rol al organizaţiei noastre în susţinerea copiilor, a familiilor şi a 
comunităţilor. De asemenea, am dezvoltat strategia de sustenabilitate cu obiective până în anul 2020.

Şi în acest an ne-am dus la îndeplinire misiunea: am asigurat o familie-subsitut copiilor care nu pot 
fi crescuţi de rudele biologice, am sprijinit familiile încercate să îşi depăşească dificultăţile şi să îşi 
îngrijească şi să-şi iubească copiii, am mobilizat comunităţile şi am format mulţi profesionişti pentru a 
răspunde cât mai potrivit nevoilor sociale - copiilor şi părinţilor acestora.

Nu am fi putut să realizăm toate astea fără prietenii noştri, persoane, voluntari, companii, instituţii 
ale administraţiei publice centrale sau locale şi, nu în ultimul rând, fără sprijinul echipei dedicate a 
organizaţiei noastre. Tuturor le mulţumesc pentru angajamentul şi implicarea lor! 

Rezultatele noastre se văd în rezultatele copiilor pe care îi îngrijim, acei copii cu talente deosebite la 
muzică, pictură, quilling, dansuri, sport sau ştiinţe, în realizările tinerilor care au absolvit facultăţi în 
domenii diverse, de la medicină la IT, sau în ambiţionarea şi mobilizarea familiilor care şi-au depăşit 
dificultăţile. Şi în raportul de faţă sunt o mulţime de mărturii care ne pot determina să afirmăm că am 
avut rezultate grozave şi în 2014!

Preţuire şi multe mulţumiri cititorilor, tuturor acelora care sunt deja prietenii sau colaboratorii noştri, 
dar şi celor care vor deveni în curând!

Mirela Carmen Lavric

mesajul Preşedintelui mesajul directorului general
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desPre sos satele coPiilor românia 

CE FACEM:
Suntem activi în România din 1993 (iar 
la nivel internaţional din 1949) şi lucrăm 
alături de partenerii locali pentru  a sprijini 
familiile în dificultate să construiască un 
mediu propice creşterii copiilor. oferim 
îngrijire alternativă atunci când nu mai există 
alte opţiuni pentru  copiii din categoriile 
defavorizate. unicitatea programelor sos 
constă în faptul că le acordăm copiilor 
suport pe termen lung, până ating siguranţa 
emoţională şi independenţa financiară.  
contribuim astfel la întărirea comunităţilor 
dezavantajate şi a societăţii, în general.

SERVICII DIRECTE
O parte importantă a misiunii noastre este 
prevenirea abandonului: lucrăm în zonele 
defavorizate pentru a preveni crizele care 
pot duce la disoluţia familiilor. Punem la 
dispoziţia celor care au copii în grijă diferite 
forme de suport pentru a-i stabiliza şi a le 
întări capacitatea de a funcţiona în societate. 
Astfel, copiii au şanse bune să crească alături 
de familiile lor. Obiectivele noastre sunt 
dezvoltarea aptitudinilor profesionale şi sociale 
ale părinţilor şi rudelor, ale familiilor SOS şi 
asistenţilor sociali, pentru a asigura un mediu 
benefic pentru copii.

Intervenim atunci când un copil îşi pierde 
părinţii (sau este în detrimentul lui să rămână 
lângă familia biologică) şi oferim îngrijire 
alternativă.  Construim familii SOS în care cei 
mici au parte de un cămin sigur şi iubitor şi de o 
mamă SOS.

DEZVOLTARE 
COMUNITARĂ
Acţionăm la nivelul comunităţilor şi susţinem 
actorii locali în evaluarea nevoilor sociale şi a 
resurselor existente astfel încât să putem întări 
capacitatea acestora în dezvoltarea de planuri de 
acţiune şi derularea de servicii eficiente şi eficace.

Facem acest lucru prin dezvoltarea de 
parteneriate durabile cu autorităţile publice 
locale şi cu structurile comunitare consultative. 
Toate acţiunile noastre sunt centrate pe 
sprijinirea comunităţilor astfel încât să putem 
oferi împreună servicii sustenabile pentru 
familiile şi copiii aflaţi în situaţii de risc.  

ACŢIONĂM PE 3 DIRECŢII 
PRIORITARE:

Servicii directe  – Ne străduim să creăm şi 
să întreţinem un mediu familial iubitor pentru 
copii, fie prin proiecte proprii, fie cu ajutorul 
partenerilor. 

Capacitarea familiilor – Dezvoltăm programe 
de parenting şi de întărire a unităţii familiale  
pentru a-i ajuta pe părinţi să-i îngrijească şi să-i 
protejeze pe cei mici. Împărtăşim experienţa 
acumulată cu organizaţiile din comunitate. 

Advocacy – De-a lungul celor peste  20 de 
existenţă, ne-am continuat misiunea de a proteja 
copiii şi am devenit vocea care îndeamnă la 
schimbarea condiţiilor de viaţă pentru familiile, 
copiii şi tinerii din categoriile de risc. 
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Programe de îngrijire alternativă

FAMILIA SOS
În cadrul SOS Satele Copiilor România, 
îngrijirea alternativă se referă la posibilitatea de 
a include copiii şi tinerii în familiile SOS sau în 
Comunităţile de Tineri SOS. Dacă un copil nu 
poate creşte în mijlocul familiei sale sau dacă acest 
lucru contravine bunăstării copilului, autorităţile 
iau măsurile necesare pentru a plasa copilul într-
un sistem de îngrijire alternativă. În aceste cazuri, 
micuţii pot rămâne alături de fraţii şi surorile lor 
într-o familie SOS, care le asigură afecţiunea şi 
relaţiile stabile de care au nevoie – baza sigură de 
pornire în viaţă. O parte dintre motivele curente 
pentru care copiii ajung în grija unei familii SOS 
este pierderea unuia sau a ambilor părinţi, alcoolul 
şi problemele asociate consumului, sărăcia şi 
lipsa educaţiei. Programul de îngrijire alternativă 
pe care l-am adoptat are la bază Familia SOS, 
alcatuită din mama SOS şi 5-7 copii care locuiesc 
împreună în aceeaşi casă. Astfel, ne asigurăm 
că fiecare copil beneficiază de atenţia, iubirea şi 
siguranţa inspirate de modul în care mama SOS 
abordează creşterea şi educaţia acestora. Copiii 
sunt încurajaţi să-şi dezvolte personalitatea, să 
deprindă principii de viaţă independentă şi să-
şi construiască relaţii de prietenie de lungă durată 
cu ceilalţi copii din Sat şi din mediul apropiat: 
grădiniţă, şcoală.

SATuL SOS
Familiile SOS locuiesc în aceeaşi comunitate, 
care poartă numele de SOS Satul Copiilor. În 
timp, această formulă s-a dovedit a fi un mediu 
sigur de dezvoltare pentru cei mici, care le oferă 
posibilitatea să-şi împărtăşească experienţele sau 
să se ajute reciproc. 

În total, până la sfârşitul lui 2014, numărul copiilor 
din cele 31 de familii SOS şi al tinerilor din cele 4 
Comunităţi de Tineri, s-a ridicat la 240. Toţi copiii 
au beneficiat de alocaţii de la stat şi am reuşit să 
obţinem pensie de urmaş pentru un copil, deşi 
eforturile noastre au vizat încă 2 copii.

De-a lungul anului, am reuşit să contribuim 
la întărirea legăturilor dintre copii şi familiile 
biologice sau cu alte persoane de care s-au ataşat în 
timp. Atât părinţii biologici, cât şi rudele apropiate au 
fost implicate în procesul de selectare a serviciilor de 
care au beneficiat copiii şi, împreună cu mamele SOS, 
au luat parte la procesul de decizie asupra îngrijirii şi 
educaţiei propriilor copii.

Este un loc prietenos în care, zilnic, au loc tot felul de activităţi. 

Aici primim vizitele sponsorilor, organizăm activităţi cu voluntari sau 
evenimente. Numeroasele acţiuni care se petrec în sat, inclusiv cele cu 
angajaţii companiilor care ne susţin – IKEA, RTC Proffice Experience, 
Dr. Oetker, Nivea, GDF SUEZ Energy România – reprezintă oportunităţi 
de socializare pentru copiii noştri, care învaţă astfel că sunt parte dintr-o 
comunitate mai mare. Pe tot parcursul anului 2014, am continuat proiectul 
de renovare şi reabilitare termică dezvoltat de GDF SUEZ Energy România, 
împreună cu Habitat for Humanity, prin programul “Totul începe acasă”. 6 
dintre casele familiale au fost renovate, iar 3 dintre ele au fost mobilate cu 
ajutorul IKEA, după nevoile şi preferinţele copiilor. 

Educaţia a fost una dintre priorităţile anului, cu focus pe întărirea 
procesului de integrare a copiilor în grădiniţă şi şcoală. Toţi copiii din 
SOS Satul Copiilor Bucureşti sunt incluşi într-o formă de educaţie, fie la 
Grădiniţa 283, Şcoala 12, Liceul Bulgar Hristo Botev, Şcoala Germană 
Ita Wegman, Şcoala Specială 7, Colegiul Spiru Haret UCECOM.
99% din copiii din organizaţie au terminat anul școlar şi au facut progrese 
în domeniul educațional. În scopul de a crește motivația lor pentru studiul 
și cunoștințele de matematică și română, copiii au participat la un program 
educațional finanțat de Fundația Adobe. Performanțele școlare au crescut 
semnificativ ca urmare a programelor de sprijin școlar cu accent pe limba 
română, matematică, engleză, franceză, geografie, biologie și istorie. Doi 
profesori au dezvoltat aceste activități din septembrie până la sfârșitul 
anului, iar şase voluntari de la Asociaţia Şcoala Shakespeare le-au predat 
limba engleză copiilor între 4 – 14 ani.

Localizat în partea de nord-est a oraşului Cisnădie, SOS Satul Copiilor 
Cisnădie îşi desfăşoară toate activităţile alături de ceilalţi membri ai 
comunităţii, iar 2014 a adus schimbări profunde în program. În Sat au sosit 
3 copii noi, aşa că până în luna mai, numărul acestora s-a ridicat la 70, din 
care 19 erau fraţi. 

Au fost semnate 31 de parteneriate publice şi private, dintre care le amintim 
pe cele cu DGASPC Sibiu şi Vâlcea şi cu Serviciile Publice de Asistenţă 
Socială din oraşul Cisnădie şi comunele Vurpăr, Chirpăr şi Roşia. Copiii care 
vin în Sat au istorii de viaţă diferite: fie provin din familii disfuncţionale de 
alcoolici sau cu părinţi întemniţaţi, fie au părinţi care lucrează peste hotare, 
iar câţiva sunt orfani. Echipa pedagogică, alături de mamele SOS, îi sprijină 
constant pe copii pentru a se adapta la noua viaţă din sat, iar nou-veniţii 
sunt întâmpinaţi călduros, printr-o mică ceremonie. Activităţile sociale şi 
educative din 2014 au vizat dezvoltarea abilităţilor sociale, de comunicare, 
de petrecere a timpului liber şi de performanţă şcolară. Psihopedagogii i-au 
ajutat pe copiii cu nevoi speciale să facă faţă solicitărilor şcolare. Au fost 
organizate activităţi de week-end în colaborare cu Studenţii din Cisnădie şi 
Clubul Copiilor, care au contribuit la dezvoltarea personalităţii copiilor şi la 
îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe. La cercurile de Muzică, de Automobile 
şi de Aero-Modele au participat cu încântare mulţi copii din Sat. Alte 
activităţi au avut caracter ocazional şi au fost planificate în timpul vacanţelor 
şcolare sau în jurul unor evenimente speciale, la care au fost invitaţi şi colegii 
de clasă ai copiilor, pentru a-i ajuta pe micuţii noştri să lege prietenii în afara 
satului. Am sărbătorit astfel Ziua mamei, Ziua copilului, Paştele, Crăciunul. 
Psihologii au participat alături de restul colegilor la activităţi pedagogice 
(competiţii sportive, excursii). 

Copiii au obţinut rezultate bune la şcoală, astfel că la sfârşitul anului şcolar 
2013-2014 rata de absolvire a fost de 98.02%. Din 58 de copii, 17 au luat 
premii sau menţiuni. De asemenea, avem copii care au fost medaliaţi la 
întreceri sportive. Avem colaborări bune cu şcoli din Cisnădie şi cu Şcoala 
specială din Sibiu. 

Din punct de vedere administrativ, în 2014, cu ajutorul unei companii de 
IT din Bucureşti, am reuşit să renovăm şi să vopsim gardul exterior. De 
asemenea, am obţinut finanţare de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în valoare de 65.000 euro, pe care i-am 
folosit pentru renovarea băilor din toate cele 12 case familiale. Mulţumită 
sponsorizării făcute de Vaillant Group, am instalat panouri solare pentru 
încălzirea apei, deocamdată din patru gospodării, dar proiectul se va continua 
în 2015 şi pentru restul caselor din Sat. Începând din decembrie 2014, zece 
case s-au încălzit cu centralele donate de Vaillant, iar celelalte două case vor 
fi echipate la începutul lui 2015.

Este situat în partea de nord a județului Bacău, pe frumoasa vale a Bistriţei, 
lângă Parcul Dendrologic și „Castelul Roşu” (Cantacuzino - Paşcanu – 
Waldenburg), unde a fost realizat filmul „Dumbrava minunată”, după 
povestea lui Mihail Sadoveanu. Satul cuprinde 7 căsuţe familiale, în care 
locuiesc 46 de copii, care se bucură de dragostea şi îngrijirea mamelor sociale. 
Doi dintre copii au fost luaţi în asistenţă maternală şi unul a fost reintegrat 
în familia biologică. La sfârşitul anului 2014, au fost înregistraţi 43 de copii 
(18 fete și 25 de băieți, cu vârste între 5 și 16 ani). Cu sprijinul pedagogului 
Satului şi al câtorva profesori, copiii noștri au obţinut 17 premii și câteva 
mențiuni, la sfârșitul anului școlar 2013-2014. De asemenea, 3 absolvenţi de 
clasa a opta au fost admişi la licee din Bacău. Copiii şi tinerii s-au bucurat de 
diverse cursuri pentru însuşirea de abilităţi de viaţă independentă, socializare 
și de petrecere a timpului liber. Am înfiinţat un atelier de creaţie, unde copiii 
şi mamele SOS, ajutaţi de echipa psiho-pedagogică au învăţat să creeze 
felicitări, brăţări, brelocuri, globuri pentru bradul de Crăciun, clopoţei, 
ghirlande, ornamente cu diferite cusături și simboluri tradiționale românești. 
Obiectele manufacturate de copii au fost admirate la numeroase evenimente 
și târguri organizate pe tot parcursul anului, în Bacău și București. Am 
organizat pentru copii cluburi de tenis, șah, fotbal, înot, atletism.  Satul 
Hemeiuş oferă condiţii ideale pentru activități de grădinărit și horticultură. 
Astfel, fiecare dintre cele 7 case familiale are propria grădină, unde se cultivă 
legume și verdețuri, iar copiii şi mamele sociale participă la întregul proces 
de plantare şi recoltare. Există chiar o competiţie informală între casele 
familiale cu recoltele cele mai frumoase şi bogate, iar copiii sunt mândri de 
gradinile lor și le place să aibă grijă de acestea. 

Pe terenul de sport multifuncţional, dar şi în cele două locuri de joacă 
special amenajate în Sat, s-au desfăşurat diverse activităţi recreative. 

La nivelul întregii organizații, a fost organizat concursul „Copiii au 
talent”, iar în Satul Hemeiuş au fost desemnaţi cei mai talentaţi copii, 
care fac parte şi din grupul vocal „Steluţele Hemeiuşului”. Aceştia 
au participat în luna august la etapa finală a concursului, organizat în 
SOS Satul Copiilor Bucureşti. Unul dintre copiii noştri, un băiat foarte 
talentat, cântăreț și actor, a câștigat premiul întâi. 

Ne-am bucurat foarte mult când grupul nostru vocal a primit invitaţia 
să cânte la Bucharest Chirstmas Market, care a avut loc în Piața 
Universității din Bucureşti.  Ulterior, grupul a fost invitat să participe la 
diverse evenimente comunitare. În Satul Hemeiuş, e mare bucurie când 
vine vacanţa şi copiii pleacă în tabere la munte şi, mai ales, la mare, 
împreună cu mamele sociale şi echipa psiho-pedagogică. Copiii au 
vizitat frumoasa regiune a Moldovei, de-a lungul văii râului Bud, unde 
s-au bucurat de aerul curat și de peisajele minunate.

Cel puțin 80% din copiii noștri au înregistrat progrese semnificative din 
punct de vedere emoţional, social, moral și cognitiv, prin participarea la 
sesiuni de terapie / consiliere cu psihologi și voluntari de proiect, precum și 
datorită activităților create pentru dezvoltarea lor personală. 12 preșcolari și 
școlari au participat la un program de terapie de dezvoltare socială, cognitivă, 
emoțională și morală, prin jocuri Mind Lab - un program de instruire 
dezvoltat cu scopul de a face faţă provocărilor vieții, prin instrumente 
educaționale sau jocuri de concurență.
Toți copiii au fost implicați în proiectul „Studiu de comunicare asertivă 
şi empatie - dezvoltare emoțională prin teatru”, vizionarea pieselor de 
teatru și participarea la discuții pe teme cum ar fi „Pregatirea pentru 
provocările vieţii”, „Numiţi emoțiile”, „Cum să păstrați un prieten”, 
„Aventura animalelor vorbitoare”.

Proiectul „Prietenul meu, câinele” i-a învăţat pe copii cum să se 
raporteze la câini și cum să se protejeze de ei atunci când este necesar, 
iar proiectul „Traficul de ființe umane „ a avut scopul de a preveni 
comportamente de risc. Programul „Abilităţi de viață independentă” 
a continuat seria de activități de practicare a abilităților dobândite 
în familia socială, precum şi gestionarea conflictelor, relaţionarea 
pozitivă, abordarea și satisfacerea nevoilor de stimă și statut, 
dezvoltarea dexterităţii, importanța de a alege un grup de prieteni, 
asumarea responsabilității. Toți copiii au dezvoltat abilități sociale și 
au fost învățați cum să-și petreacă timpul liber în mod constructiv prin 
participarea la diferite cluburi: balet, aikido, karate, zumba, ateliere de 
lucru manual, ateliere de dezvoltare personală şi un club de lectură, 
iar unul dintre copii face gimnastică la Clubul Dinamo. 

SOS SATUL COPIILOR BUCUREŞTI

SOS SATUL COPIILOR CISNĂDIE SOS SATUL COPIILOR HEMEIUŞ
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Poveste de succes 

WORK HARD 
IN SILENCE AND 
LET SuCCES 
MAKE THE NOISE. 
Frank ocean

„

Nicoletei să studieze şase materii sau discipline din 
curicula propusă, dintre care trei la nivel avansat 
sau aprofundat şi celelalte de nivel mediu. Curicula 
este completată cu alte trei materii care o vor ajuta 
pe Nicoleta să-şi descopere posibile abilităţi sau să 
şi le exerseze pe cele deja descoperite. Acestea sunt: 
Theory of Knowledge, Extended Essay şi Creativity, 
Action and Service. Pe lângă aceste materii inedite, 
comparativ cu sistemul educaţional românesc, 
Nicoleta are deja în curs de desfăşurare un program 
complex denumit Co-curricular, care presupune: 
workshopuri săptămânale cu tematici diverse, 
programul Getting to Know Costa Rica. Acestea 
o vor ajuta să-şi formeze o viziune de ansamblu 
despre ţara în care studiază şi să se familiarizeze cu 
evenimentele, cultura şi specificul local. Va avea 
săptămâni dedicate serviciilor sociale din Costa Rica 
şi multe activităţi interesante în cadrul comunităţilor. 
Programul UWC Costa Rica va contribui la 
dezvoltarea personală a Nicoletei, o va pregăti pentru 
viaţă şi îi vor da certitudinea că oricine poate obţine 
rezultate remarcabile în viaţă dacă rămâne fidel 
principiilor dobândite. De asemenea, prin intermediul 
bursei, fata îşi mai îndeplineşte un vis: coregrafia. 
În prezent, lucrează la două coregrafii pentru 
spectacolele din campus, pregăteşte un flashmob pe 
care îl vom putea viziona şi noi în curând, iar de ceva 
timp o atrage şi ideea de musical. Programul UWC 
are deja o influenţă pozitivă asupra ei, oferindu-i 
posibilitatea de a fi creativă şi de a-şi realiza un vis 
care, în sistemul educaţional român, nu ar fi avut 
aceleaşi şanse de reuşită. Şi… cine ştie? Poate că, la 
un moment dat, vom avea ocazia să scriem despre 
succesul ei de pe Broadway – acolo unde ideea 
de musical nu pare ceva de nerealizat. Iată câteva 
gânduri ale Nicoletei, pe care vi le redăm în limba 
engleză, aşa cum ni le-a transmis: 

Povestea de succes a Nicoletei a început în momentul 
în care şi-a dat seama că poate realiza orice lucru 
pe care şi l-a propus. Reuşita în viaţă a tinerei se 
datorează unor principii, pe care, cu drag, le-a 
împărtăşit cu noi: să valorifice timpul pe care-l are 
la dispoziţie, să reflecteze înainte să acţioneze, să 
călătorească cât mai mult, să fie la curent cu ce se 
întâmplă în jurul său şi să-şi ducă la îndeplinire 
planurile. Nicoleta a învăţat să se descurce în viaţă 
de la consilierii SOS Satele Copiilor România şi de 
la profesorii de la British Council, de la voluntarii 
străini cu care a intrat în contact şi de la alţi 
specialişti care au colaborat cu organizaţia noastră pe 
anumite proiecte. Cu toţii au contribuit la o reuşită 
remarcabilă: tânăra va studia timp de doi ani în Costa 
Rica, prin intermediul unei burse integrale, iar la final 
va susţine un Bacalaureat Internaţional.

Welcome to Costa Rica!

Nicoleta a debutat cu paşi mici, însă a fost 
consecventă. Şi-a perfecţionat cunoştinţele de 
limba engleză la British Council, unde a finalizat 
două module de studiu. Feedback-urile echipei de 
la Consiliul Britanic au fost foarte bune, astfel că 
Nicoleta, cu ajutorul Bursei Speranţa KLG, a trecut 
cu brio examenul Cambridge in Advanced English. 
În momentul în care a apărut oportunitatea Bursei 
UWC Costa Rica, Nicoleta s-a încadrat perfect în 
criteriile cerute: vârsta necesară, nivelul de limbă 
engleză, rezultatele şcolare, recomandările din partea 
profesorilor care au crezut în ea – astfel a devenit 
prima tânără din cadrul SOS Satele Copiilor care 
studiază în strainătate cu bursă integrală. UWC 
Costa Rica nu este doar o provocare, ci este o 
provocare la nivel internaţional! Bursa îi permite THIS IS THE PLACE TO BE 

IF YOU ARE LOOKING FOR 
GREAT RESPONSABILITIES, 
LIFE LESSONS, GREAT 
WAYS OF STUDYING 
AND FOREVER LASTING 
FRIENDSHIPS!

„
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Daniela sau Dănuţa, aşa cum îi spun toţi 
cunoscuţii, este o tânără care te farmecă de la 
prima vedere cu zâmbetul ei cald şi ochii mari şi 
negri. SOS Satul Copiilor Hemeiuş şi apoi SOS 
Comunitatea de Tineri din Bacău reprezintă cu 
adevărat casa şi familia ei, aflându-se în sistemul 
de protecţie de când avea doar câteva luni. Este o 
tânără prietenoasă, respectuoasă, care se implică 
în activităţile din cadrul SOS şi care a reuşit să-
şi dezvolte multe abilităţi de viaţă independentă. 
Este elevă în clasa a X-a de liceu, la profilul 
Alimentaţie şi turism. Ca orice adolescent, îşi 
face foarte multe planuri de viitor, dar cum 
niciun drum nu poate fi simplu, Dănuţa a fost 
diagnosticată în copilărie cu o afecţiune motorie, 
având nevoie, până în prezent, de multe operaţii, 
care vor continua până la definitivarea creşterii în 
înălţime a organismului. Multe dintre activităţile 
fizice pe care alţi tineri le fac, ei nu i-au fost 
niciodată accesibile, iar acest aspect i-a produs 
multă amărăciune în copilărie. La cei aproape 16 
ani pe care îi are, a înţeles că o dizabilitate nu 
o poate opri din ceea ce-şi doreşte să realizeze, 
aşa că abordează solicitările educaţionale şi 
activităţile extra-şcolare cu entuziasm şi obţine 
rezultate foarte bune. Suntem foarte mândri 
de Dănuţa noastră şi avem încredere că ne va 
surprinde plăcut cu acţiunile ei din viitor!

Programul SOS Satul Copiilor Cisnădie are o 
Comunitate de Tineri la Sibiu, care asigură 
găzduire şi servicii specializate (acces la educaţie, 
servicii de consilire vocaţională, sănătate, mediere 
profesională, consiliere, suport emoţional) pentru 
tineri cu vârsta începând de la 14 ani şi până la 
finalizarea măsurii de protecţie. De-a lungul lui 
2014 au fost asistaţi, în total, 11 tineri, iar media de 
asistare a fost de 12 tineri. 

Toţi beneficiarii au primit suport din partea echipei 
în diferite activităţi de grup sau individuale, 
referitoare la cele mai importante direcţii de 
dezvoltare: carieră, slujbă, gospodărire, stabilitate 
emoţională. Câteva exemple de activităţi sunt: 
Cum scriu un Curriculum vitae şi o scrisoare 
de intenţie, Contractul de muncă – Înţelegerea 
drepturilor şi a obligaţiilor. Campania Joacă-te cu 
mine a avut rolul de a dezvolta abilităţile sociale, 
emoţionale, fizice şi cognitive ale adolescenţilor 
şi de a promova toleranţa, prietenia şi empatia. 
Tinerilor li s-a dat ocazia de a juca rolul de 

animator socio-educaţional, în aşa fel încât să 
înţeleagă importanţa comunicării interpersonale şi 
a auto-controlului, să valorifice creativitatea şi să-
şi antreneze imaginaţia. Campania s-a implementat 
în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Sibiu. Am 
organizat un concurs culinar, Master Chef CT1, 
în urma căruia ne-am dorit ca tinerii să deprindă 
obişnuinţa gătitului, să colaboreze, să înveţe despre 
fair-play, să se simtă apreciaţi. În septembrie 
2014, trei adolescenţi au fost incluşi în proiectul 
Erasmus+ Fair Sign de la Trebnitz, Polonia, unde 
au experimentat caracteristicile relaţionării cu 
persoanele cu dizabilităţi. Alţi doi tineri beneficiari 
au participat la proiecte internaţionale Erasmus+, 
care au avut loc la Berlin.

Pe toată durata anului, tinerii au fost sprijiniţi de 
echipa de profesori şi de cea a tutorilor, iar acest 
fapt s-a văzut în rezultatele lor. Pentru relaxare, 
am reuşit să avem câteva ieşiri: în vară, la Târgu 
Mureş, cu cortul pe munte, pentru 5 zile, la 
piscinele din oraş, la spectacole şi evenimente. 

Comunitatea de Tineri din Bacău oferă servicii de dezvoltare a deprinderilor pentru viaţa independentă, întocmai celorlalte 
Comunităţi de Tineri din Asociaţie. La începutul anului 2014, în Comunitatea de Tineri Bacău, locuia un număr de 14 
tineri: 12 elevi de liceu, dintre care 5 fete și 7 băieți, şi 2 tineri la căminul studenţesc. 2 tineri se aflau în Programul de Viaţă 
Semi-Independentă. Pentru perioada de vacanţă, au fost organizate activităţi diverse: au vizitat mina de sare de la Tg. Ocna, 
Grădina Botanică din Iași, centrul universitar “Alexandru Ioan Cuza”, Parcul universitar “Copou” şi au participat la ateliere 
de creaţie. În septembrie, unul dintre tineri a fost în tabăra organizată la Castelul Trebnitz, lângă Berlin, în cadrul proiectului 
ERASMUS +. În decembrie, am efectuat o vizită la “Village Seniors Milly” – un complex rezidenţial pentru persoanele în vârstă. 
A fost un moment emoţionant, în care adulţii au împărtăşit povești de viață, iar tinerii şi-au propus să efectueze voluntariat pentru 
acest centru. Toamna, am pregătit dulceţuri din fructe de sezon şi murături pentru iarnă. 

Copiii care au crescut în sistemul de îngrijire alternativă trebuie să facă faţă 
unei noi provocări odată cu împlinirea vârstei de 14 ani – tranziţia de la 
viaţa din cadrul familiei SOS la cea din Comunităţile de Tineri. Dacă în 
această etapă a existenţei nu au parte de suport suficient, pot aluneca pe panta 
şomajului, a sărăciei şi bolilor asociate sau a altor pericole. Comunităţile de 
Tineri sunt coordonate şi supravegheate de pedagogi sociali, psihopedagogi 
şi psihologi a căror misiune este de a-i ajuta pe tineri să atingă statutul de 
indivizi independenţi. Părăsirea sistemului de îngrijire alternativă nu este o 
fază uşoară, ci una care necesită planificare şi instruire în zona de abilităţi 
vocaţionale şi practice. Aceşti tineri au nevoie de suport financiar şi de ajutor 
pentru a-şi asigura accesul la educaţie superioară şi pentru a obţine slujbe. 

Comunitatea de Tineri este adaptată nevoilor specifice adolescenţilor, 
aceştia aflându-se sub îndrumarea permanentă a unei echipe de consilieri, 
responsabili de cele patru direcţii de dezvoltare a tinerilor: găsirea unui loc 
de muncă, a unei locuinţe, stabilitatea emoţională şi deprinderi sociale şi 
de viaţă. În programele SOS din România funcţionează 4 Comunităţi de 
Tineri, care pot găzdui aproximativ 60 de tineri. Comunităţile de Tineri sunt 
licenţiate ca servicii de tip rezidenţial, având o componentă de Deprinderi de 
Viaţă Independentă. După încetarea măsurii de protecţie, derulăm proiecte de 
asistare a tinerilor pentru o perioadă de 3 ani, timp în care aceştia beneficiază 
de sprijin pentru identificarea şi menţinerea unui loc de muncă, găsirea unei 
locuinţe şi pentru dezvoltarea şi menţinerea unor relaţii sociale sănătoase. 

comunităţile de tineri 

În Bucureşti, există două Comunităţi de Tineri, care sunt situate în sectoarele 2 şi 3 şi care oferă servicii specializate până la ieşirea 
tinerilor din sistemul de protecţie. La data de 31 decembrie 2014, în Comunităţile de Tineri locuiau 22 de adolescenţi. 7 dintre tineri sunt 
studenţi, iar restul merg la liceu. Vestea bună este că, în 2014, am înregistrat o îmbunătăţire a situaţiei şcolare la nivelul ambelor comunităţi. 
Consilierii, împreună cu şcolile şi liceele, cu profesori sau voluntari care s-au oferit să ajute, au pus accentul pe creşterea nivelului de 
pregătire, în special a celor care au avut de trecut examene finale. Tinerii au fost încurajaţi să participe la diferite traininguri care să-i ajute 
să obţină slujbe. În 2014, 4 tineri au dat testarea naţională şi au intrat la liceu sau şcoală profesională, 2 au terminat liceul, iar unul a intrat la 
Facultatea de Chimie. Celălalt a obţinut o slujbă într-o agenţie de publicitate, a terminat două cursuri de IT şi se pregăteşte pentru admiterea 
la facultate în 2015. În vara lui 2014, o fată a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară şi o alta Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 

Un scop important al echipei noastre a fost acela de a le insufla tinerilor respectul pentru muncă, astfel că, pe timpul vacanţei de vară, am 
continuat colaborarea cu o agenţie de publicitate şi marketing. Aici, adolescenţii au învăţat despre semnificaţia unei slujbe (ce înseamnă 
punctualitatea, responsabilitatea, raporturile dintre colegi), dar au câştigat şi experienţă efectivă de lucru. Numărul tinerilor cu slujbă a 
crescut în 2014, astfel că 8 dintre ei au lucrat pe timpul verii, iar 3 au reparat biciclete într-un atelier şi au fost plătiţi. 

Tinerii noştri au reprezentat organizaţia la diferite târguri în martie şi de Crăciun, unde au fost prezenţi cu obiectele realizate manual de către 
ei. În timpul liber, au participat la o serie de activităţi sportive în cadrul Satului SOS, au mers la teatru, la patinoar sau la Noaptea Muzeelor. 
În vacanţa de vară au mers o săptămână la mare, la Costineşti, ca recompensă pentru eforturile depuse în timpul anului şcolar. În septembrie, 
pentru implicarea lor în activităţile Satului au fost invitaţi la o partidă de paintball împreună cu echipa de consilieri. Pentru ei, acestea au fost 
cele mai frumoase amintiri ale anului 2014. 
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servicii sociale Primare

La noi în ţară, programele de prevenire a 
abandonului nu sunt foarte bine conturate. 
Organizaţia noastră derulează programe 
specifice în comunităţile defavorizate şi 
susţine ideea că trebuie intervenit acolo unde 
e nevoie şi oferă sprijin familiilor înainte ca 
abandonul să se producă, iar copilul să aibă 
nevoie de îngrijire alternativă.

PROBLEMELE
Sărăcia determină de multe ori oamenii să 
plece la muncă în străinătate, iar separarea 
familiei are un impact major asupra dezvoltării 
copiilor rămaşi în ţară, sporind nivelul stresului 
emoţional. Criza economică a redus abilitatea 
autorităţilor de a susţine familiile afectate, astfel 
că suntem în situaţia în care întărirea măsurilor 
de protecţie socială a devenit imperativă. 
Familiile sărace, vulnerabile – inclusiv 
minoritaţile etnice – riscă să fie excluse de la 
serviciile publice. Reducerea acestui tip de 
suport nu face decât să încurajeze problema, 
deşi statul are datoria de a susţine familiile 
fără locuinţă,  de a asigura hrana, accesul la 
sistemul public de sănătate şi educaţia.

RĂSPUNSUL NOSTRU
Organizaţia SOS Satele Copiilor România 
crede cu tărie că un copil, pentru a se dezvolta 
sănătos, are nevoie de mediul unei familii 
iubitoare. Însă nu toate familiile sunt capabile 
să aibă grijă corespunzător de copiii lor, sărăcia 
fiind un factor cheie. Reacţia SOS Satele 
Copiilor la această problemă a fost dezvoltarea 
unor măsuri cu rolul de întărire a familiei. SOS 
Centrele de Consiliere şi Sprijin pentru Copii 
şi Părinţi (SOS CCSCP) furnizează servicii 
de consiliere şi asistare, inclusiv în căutarea 
unui loc de muncă pentru părinţi. Primul lucru 
pe care-l facem e să ne asigurăm că cei care 
au copii în grijă le pot asigura acestora baza 
pentru supravieţuire. Următoarele priorităţi 
sunt educaţia şi protecţia sănătăţii. Procesul 
de capacitare a familiilor se completează 
ulterior prin cursuri de parenting, sesiuni 
de management al conflictului domestic, 
includerea copiilor în centre de zi şi vizite 
regulate din partea asistenţilor sociali.   

ÎN 2014, PESTE 1000 DE COPII  
AU BENEFICIAT DE SERVICIILE CENTRELOR 
DE CONSILIERE ŞI SPRIjIN PENTRU 
COPII ŞI PĂRINŢI
BUCUREŞTI:
SOS CCSCP Bucureşti a oferit sprijin pentru 507 copii şi tineri și 71 de familii. În decembrie am avut 343 de copii / tineri în asistență și 31 
de familii. Datorită serviciilor noastre, 38 familii cu 139 de copii / tineri (dintr-un total de 58 de familii, cu 239 copii) au ieșit din program 
pentru că s-a obţinut capacitarea lor şi a fost eliminat riscul abandonării copiilor. O componentă importantă a fost consilierea profesională: 
14 tineri și adulţi au fost ajutaţi să identifice cursuri de formare profesională pentru a se califica în meserii precum frizerie, coafură, asistenţă 
medicală, specialist cosmetician, brutar, barman şi altele. Cel mai important rezultat obţinut a fost cazul a 6 copii din 3 familii, care riscau 
să fie separaţi de părinţi, dar împreună cu partenerii noștri am reușit să evităm această situație și toți copiii au rămas în familiile biologice. 
Echipele mobile din Buftea și Voluntari au crescut capacitatea de intervenție a autorităților locale în cazul copiilor și familiilor în situații de 
risc, dar încă e nevoie de sprijinul și de intervenția noastră.

SIBIU:
SOS CCSCP Sibiu a avut un total de 98 de familii beneficiare, din care 157 de adulți și 303 de copii și tineri. La sfârșitul anului 2014 au 
fost asistate 70 de familii cu 220 de copii și tineri, care au provenit din oraşele Sibiu şi Cisnădie şi din comunele Roşia, Chirpăr și Vurpăr. 
Datorită programelor pe care le-am derulat, am reușit să ajutăm 25 de familii cu 73 de copii și 3 tineri să devină independenţi şi să nu mai 
aibă nevoie de asistenţă socială. Toți preșcolarii și școlarii au primit rechizite școlare, 297 de copii au rămas pe listele medicilor de familie, 
iar 6 copii au fost înscrişi pentru prima dată la un medic de familie.

BACĂU:
SOS CCSCP Bacău a susţinut un număr de 251 de copii, 3 tineri și 161 adulți. 25 de familii cu 48 de copii au devenit independenţi de-a 
lungul anului şi au încheiat parteneriatul cu Centrul de Consiliere. În 2014, Centrul de Consiliere a extins aria geografică pentru furnizarea 
de servicii directe în șase comunități rurale: Racova, Gîrleni, Hemeiuş, Letea Veche, Blăgeşti și Săuceşti. Serviciile s-au axat pe creșterea 
capacității familiilor de a asigura asistenţă medicală de calitate pentru copii, prin sesiuni de educație parentală de care au beneficiat 73 de participanți. 
Au fost dezvoltate programe de orientare profesională pentru adulți și tineri beneficiari, 50 de adulţi au fost ajutaţi să se integreze în câmpul muncii. 
În ceea ce privește sprijinul pentru educație, un total de 150 de copii au primit rechizite în funcție de nevoile școlare.
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REŢELELE SOCIALE DE 
SuPORT Au uN IMPACT 
POZITIV MAjOR ASUPRA 
VIEŢII COPIILOR, DAR ŞI ALŢI 
FACTORI CONTRIBUIE LA 
ACEST ASPECT: 

Nevoile copiilor vulnerabili sunt gestionate optim 
atunci când cei mai importanţi membri ai comunităţii 
(de ex., şcolile, clinicile, autorităţile guvernamentale, 
ONG-urile, universităţile, oamenii de afaceri, 
grupurile de întrajutorare şi liderii locali) cooperează 
şi dislocă resurse şi expertiză.

Cei care construiesc sisteme sociale de sprijin trebuie 
să vină în completarea serviciilor oferite de stat şi nu 
să le discrediteze prin dezvoltarea de structuri paralele.

O abordare de tip rețea necesită o schimbare în 
modul în care funcționează SOS Satele Copiilor: 
trecerea de la proprietatea și controlul unic asupra 
modului în care sunt concepute şi puse în aplicare 
programele, către co-proprietate – o modalitate prin 
care partenerii comunitari şi familiile asistate împart 
responsabilitatea.

Participarea copiilor și a tinerilor din comunitate în 
planificarea, selectarea, implementarea și evaluarea 
tipurilor de servicii contribuie la relevanţa suportului. 
Sprijinul acordat familiilor trebuie să se bazeze pe 
punctele forte și abilitățile lor.

POVESTEA BUNICII CARE 
A REDEVENIT MAMĂ
Pentru mulţi dintre noi, „mama” este persoana 
care ne dă puterea să mergem mai departe, să 
trecem de orice situaţie neplăcută. Mama este acea 
voce interioară care-ţi şopteşte că cineva e lângă 
tine şi te iubeşte. Însă nu toți dintre noi avem 
această șansă. Pentru frații G.A și G.C., cuvântul 
mamă, din păcate, a însemnat un vis urât. La o 
vârstă fragedă au rămas fără ocrotirea părinților, 
fiind abandonați, astfel existând un risc major de 
a fi instituționalizați. Din fericire, rolul mamei a 
fost preluat de bunica maternă. Bunica s-a luptat 
mult pentru a obține tutela nepoților. Dar greul 
nu s-a oprit aici pentru cei doi copii. Familia se 
confrunta atât cu probleme financiare, cât și de 
sănătate. Primăria, fiind la curent cu problemele 
familiei în cauză, a contactat SOS Satele Copiilor 
România, Centrul de Consiliere și Sprijin pentru 
Copii și Părinți Cisnădie pentru a veni în ajutorul 
familiei. Cu sprijinul nostru, copilul G.C a fost 
supus unei intervenții chirurgicale, în urma căreia 
s-au rezolvat parţial problemele de sănătate, fiind 
din nou apt pentru continuarea studiilor. Pe parte 
financiară, bunica a fost susținută și îndrumată în 
obținerea unui loc de muncă cu normă întreagă. 
De asemenea, familia a beneficiat de tichete 
sociale, rechizite școlare, pachete de sărbători. 
Copiii au participat la toate activitățiile organizate 
de Centru, devenind un model pentru ceilalți 
copii beneficiari. Datorită rezultatelor deosebite 
obținute la învățătură, cei doi frați au o șansă 
în plus la educație prin intermediul burselor 
Talentino KLG (decontarea abonamentelor de 
transport, îmbrăcăminte, încălțăminte). Astfel, 
împreună, am reușit să readucem zâmbetul pe 
chipul celor doi copii și credința că indiferent de 
greutăți, prin voință, poți ieși învingător.
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FEDERAŢIA SOS CHILDREN’S 
VILLAGES INTERNATIONAL ESTE 
PREZENTĂ ÎN 134 DE ŢĂRI DIN 
ÎNTREAGA LUME PENTRU COPIII 
CARE SE AFLĂ LA RISC DE A 
PIERDE ÎNGRIjIREA FAMILIEI CÂT 
ŞI PENTRU CEI CARE AU PIERDUT 
ÎNGRIjIREA PĂRINTEASCĂ. PRIN 
PROIECTELE NOASTRE PROPRII 
SAU PRIN COLABORĂRI CU 
ORGANIZAțII SIMILARE ŞI INSITUŢII 
GUVERNAMENTALE,  NE DORIM SĂ:

Asigurăm dreptul fiecărui copil la îngrijire de calitate

Derulăm campanii de conștientizare a nevoii de 
implicare a liderilor locali în problemele copiilor şi 
tinerilor vulnerabili

Obţinem resursele necesare pentru tinerii care 
fac tranziţia de la îngrijirea alternativă la viață 
independentă

advocacY OBIECTIVE DE 
DEZVOLTARE
Federaţia SOS Children’s Villages International 
pledează pentru promovarea şi respectarea drepturilor 
copiilor și tinerilor aşa cum sunt statuate în Convenţia 
ONU cu privire la drepturile copilului. Experiența de 
peste 60 ani în oferirea de servicii pentru copii şi 
familii vulnerabile ne ajută să construim campanii de 
advocay prin care să putem influenţa politicile publice 
şi să oferim o viaţă mai bună copiilor şi familiilor 
marginalizate. Credem că este datoria noastră să 
facilităm accesul la educație și servicii de sănătate 
de calitate pentru cei care au nevoie, să contribuim 
la crearea de locuri de muncă pentru tinerii în situații 
de risc și să contribuim la eliminarea tuturor formelor 
de violență care ameninţă copiii. Propunerile noastre 
concrete sunt incluse într-un document de poziţie, 
alături de care puteţi găsi şi o serie de materiale 
tematice de suport: http://www.sos-childrensvillages.
org/post-2015

Documentele SOS Children’s Villages International, 
dezvoltate în parteneriat cu Child Fund International, 
Plan International, Salvaţi Copiii, UNICEF și World Vision, 
sunt menite să creeze un cadru comun pentru derularea 
de parteneriate ce au ca scop dezvoltarea de servicii 
sustenabile adresate copiilor din grupurile vulnerabile. 

în românia:
Acţionăm atât la nivel local, în comunităţile în 
care oferim servicii copiilor din grupul nostru ţintă, 
cât şi la nivel naţional, cooperând cu autorităţi 
publice, organizaţii non-guvernamentale şi cu alţi 
actori importanţi care militează pentru respectarea 
drepturilor copiilor precum şi pentru identificarea 
acelor soluţii sau politici publice care să răspundă 
nevoilor copiilor aflaţi în situaţii de risc. 

Asociaţia SOS Satele Copiilor România este 
membră a RENASIS (Reţeaua Europeană 
AntiSărăcie) din 17 ianuarie 2012 şi se implică 
direct în promovarea politicilor publice anti-
sărăcie. De asemenea, organizaţia este 
membră a FONPC (Federaţia Organizaţiilor 
Neguvernamentale Pentru Copil) începând cu 
18 iulie 2012. Alături de Federaţie, Asociaţia 
noastră a participat direct la campanii de 
advocacy  precum: amendarea proiectului 
de Lege a subvenţionării serviciilor sociale, 
susţinerea Manifestului privind drepturile 
copiilor, implicarea în elaborarea Raportului 
alternativ privind drepturile copilului,  revizuirea 
standardelor minime obligatorii privind serviciile 
sociale etc.

Pe parcursul anului 2014, am participat alături de 
partenerii noştri organizaţii neguvernamentale şi 
autorităţi publice la toate evenimentele relevante: 
Manifestul privind drepturile copiilor, Atelierului 
despre componenta de investire în viaţa copiilor, 
conferinţa Eurochild desfăşurată la Bucureşti şi 
în cadrul căreia am avut o prezentare a serviciilor 
noastre, grupuri de lucru la nivelul ANPDCA – 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Adopţie. Am susținut toate inițiativele 
ONG-urilor cu experiență în domeniul advocacy 
privind serviciile sociale, cu scopul de a îmbunătăți 
cadrul legislativ și de a institui un mecanism de 
finanțare solid.
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Venituri SOS KDI  7,644,716  49.0%
Venituri externe de la Fundatii ( SOS NO, SOS France, SOS NL, SOS Switzerland) 2,577,365  16.5%
Venituri din campanii de strangere de fonduri 2,897,029.87  18.6%
Venituri guvernamentale (subventii, alocatii de stat), locale (DGASPC) si granturi 2,420,152.85  15.5%
Alte venituri (dobanzi bancare, diferente de curs) 47,700.15  0.3%
 15,586,963.82

SOS Satul Copiilor Bucuresti 2,739,370.84  20.1%
SOS Comunitati de Tineri Bucuresti 902,964.67  6.6%
SOS CCSCP Bucuresti 271,913.92  2.0%
SOS Masina cu jucarii 40,437.27  0.3%
SOS Satul Copiilor Cisnadie 2,560,109.88  18.8%
SOS Comunitati de Tineri Sibiu 863,371.13  6.3%
SOS CCSCP Cisnadie 211,250.90  1.5%
SOS Satul Copiilor Hemeiusi 1,402,717.99  10.3%
SOS Comunitati de Tineri Bacau 403,409.23  3.0%
SOS CCSCP Hemeiusi 246,786.73  1.8%
Biroul National de Coordonare 1,761,700.50  12.9%
Cheltuieli campanii strangere de fonduri 908,814.52  6.7%
Cheltuieli personal SOS Children’s Villages International 188,677.85  1.4%
Cheltuieli indirecte 1,139,261  8.4%
 13,641,340  

VENITURI 2014 CHELTUIELI 2014
raPort Financiar

Sumele sunt exprimate în RON

Sumele sunt exprimate în RON

opinia fără rezerve
“În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziţia financiară a asociaţiei SOS Satele Copiilor România 
la 31.12.2014 ţi performanţa sa financiară, fluxurile sale de trezorerie pentru anul care s-a încheiat la acea dată, în conformitate cu OMFP 1969/2007 şi cu 
politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare.” rödl & Partners
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Parteneriate 

PARTENERIATE CORPORATE 

KAuFLAND ROMÂNIA
“Parteneriatul cu SOS Satele Copiilor România este 
unul foarte important pentru Kaufland, nu numai 
în România, dar lucrăm împreună şi în Cehia, şi 
în Germania. Din 2014 am început susţinerea a 
cinci case de tip familial, două din Cisnădie, două 
din Bacău şi una din Bucureşti. Ne bucurăm şi ne 
mândrim că suntem alături de SOS Satele Copiilor şi 
sperăm să avem multe proiecte împreună şi pe viitor.”
Anna-Katharina Scheidereiter
Responsabil CSR / Sponsorizări Kaufland România

DR OETKER
“Dr. Oetker este un brand care se implică activ 
în problemele societăţii în mijlocul căreia îşi 
desfăşoară activitatea, acest lucru traducându-se 
în programe de responsabilitate socială, dezvoltate 
de-a lungul timpului. Şi în acest an, Dr. Oetker 
continuă parteneriatul cu SOS Satele Copiilor 
România, organizaţie neguvernamentală care 
protejează copiii aflaţi în dificultate. Dr. Oetker 
are ca filon principal, adânc sădit în arhitectura 
brandului, viziunea unei societăți bazate pe 
principii tradiționale, fundamentale. La baza 
acestei viziuni se află familia, ca celulă de bază 
a societății tradiționale, exprimată în comunicare 
prin sentimentul de bucurie de a fi acasă, generat 
de dorința de a oferi celor dragi doar ce este 
mai bun și de a primi în schimb recunoștința 
și căldura acestora. Prin programe dedicate 
promovării unei vieți normale, lipsite de griji, Dr. 
Oetker are în atenție sprijinirea proiectelor SOS 
Satele Copiilor și a celor aproximativ 1000 de 
beneficiari. Parteneriatul cu acest ONG, inițiat ca 
un program pe termen lung, a presupus încă de la 
început o implicare deosebită din partea companiei 
Dr. Oetker. În cadrul parteneriatului, la 240 de 
beneficiari direcți, din cele trei sate SOS, li se oferă 
produse și bani, iar Dr. Oetker are o implicare 
activă de Paște și de Crăciun, de Ziua Copilului, 
cât și de Ziua Familiei”
Ana Tănăsescu, PR Responsible Dr Oetker

NESTLE ROMÂNIA
“Nestlé înțelege și prețuiește rolul pe care familia îl 
are în dezvoltarea armonioasă a copiilor. Apreciem 
munca și determinarea celor de la SOS Satele 
Copiilor România de a le oferi acestor copii un 
mediu familial în care să crească, să evolueze și 
ne dorim să venim și noi în sprijinul lor, oferindu-
le celor mici cât mai multe momente de bucurie, 
prin susţinerea unei alimentaţii sănătoase. Această 
acțiune este parte a programului Creating Shared 
Value, program care se aplică în trei domenii 
principale: nutriţie, sustenabilitatea gestionării 
apei şi dezvoltarea rurală.”
Ana-Maria Doxan,
Communications Director, Nestle România

IKEA ROMÂNIA
“În 2014, am continuat parteneriatul cu SOS Satele 
Copiilor România prin proiectul „Împreună pentru 
casele familiale din SOS Satul Copiilor Bucureşti”. 
Mai simplu spus, proiectul a însemnat mobilarea 
şi amenajarea a trei case din SOS Satul Copiilor 
Bucureşti, în care mobila nu mai fusese schimbată 
de 20 de ani. Mare parte din reuşita proiectului se 
datorează entuziasmului echipelor IKEA şi SOS 
Satele Copiilor România. Împreună am reuşit să 
aflăm nevoile copiilor şi apoi să le transformăm 
în realitate, lucrând îndeaproape la realizarea 
planurilor de mobilare, la transportul şi asamblarea 
produselor, până la ultimele ajustări. Acum, 18 
copii şi 3 mame SOS se bucură de case complet 
funcţionale, în care au tot ce le trebuie pentru 
activităţile zilnice, iar asta ne bucură cel mai mult!
Raluca Buzea, PR Responsible IKEA România

Un părinte iubitor, o familie și o 
casă înseamnă o bază solidă de 
care un copil are nevoie pentru a 
se dezvolta armonios şi a deveni un 
adult responsabil și fericit. Iar acest 
proces de creştere şi evoluţie poate 
fi supravegheat şi adus la un bun 
sfârşit cu ajutorul diferiţilor parteneri 
care sunt dispuşi  să-i călăuzească 
pe copii şi să contribuie semnificativ 
și durabil la viața lor. Unii dintre 
acești parteneri vitali sunt companiile 
care, prin alocare de resurse, au 
intrat în marea noastră familie, atât 
la nivel internaţional, cât şi local. 
Mulţumim tuturor pentru fondurile 
donate, pentru timpul și entuziasmul 
pe care ni le-au oferit.
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PARTENERIATE CU INSTITUŢII
ÎN 2014, AM FOST BENEFICIARII BUCHAREST 
CHRISTMAS MARKET ORGANIZAT DE 
PRIMĂRIA CAPITALEI, PRIN CREART.

Mulţumim organizatorilor
şi celor care ne-au vizitat la Căsuţa SOS!

Parteneriate 

SOS Satele Copiilor România a finalizat în 2014 proiectul 
“Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor sanitare din cadrul 
infrastructurii de servicii sociale SOS Satul Copiilor Cisnădie, 
judeţ Sibiu”, prin Programul de finanţare a unor cheltuieli de 
investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, 
aprobat prin hotărârea nr. 973/2012 (Hotărâre nr. 973 din 3 
octombrie 2012 privind aprobarea procedurii de acordare a 
sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru 
finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale 
pentru centrele de zi şi rezidenţiale) şi reglementat pin ordinul 
2765/2012 (Ordin nr. 2765 din 5  noiembrie 2012 privind 
aprobarea metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor 
de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale 
pentru centrle de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 
precum şi de decontare a finanţării). Contractul de finanţare 
neramburasabilă de la bugetul de stat nr. 4245/18.04.2013 a fost 
în valoare de 287.101,02 lei, inclusiv TVA. Suma co-finanţată 
de SOS Satele Copiilor România pentru această investiţie a fost 
de 67.914,28 lei, inclusiv TVA. Valoarea totală a lucrărilor de 
intervenţie şi a dotărilor realizate a fost de 355.015,30 lei, inclusiv 
TVA. Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 15 luni şi 
a fost încheiat în data de 23.10.2014. Astfel, au fost reabilitate, 
modernizate şi dotate în conformitate cu standardele în vigoare 
toate grupurile sanitare din cele 12 case. S-a obţinut diminuarea 
costurilor aferente consumului de utilităţi (electricitate şi gaze) 
şi achiziţiei de produse de curăţenie şi întreţinere şi realocarea 
sumelor economisite către ale priorităţi ale organizaţiei. S-au 
creat locuri de muncă pe durata implementării proiectului şi s-a 
realizat o mai bună gestiune a resurselor naturale, precum şi reducerea 
cantităţii de produse chimice deversate în mediul înconjurător.

Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
(DGASPC) de la nivelul judeţelor Bacău, Vaslui, Sibiu şi 
Vâlcea, dar şi cele de la nivelul sectoarelor 1, 2 şi 3 din Bucureşti 
sunt partenerii cu care derulăm serviciile oferite de asociaţia 
noastră, atât serviciile de îngrijire de tip familial şi dezvoltare 
a deprinderilor pentru viaţa independentă, cât şi a serviciilor de 
prevenire a separării copilului de familia biologică.   

Autorităţile locale sunt partenerii noştri în derularea serviciilor 
primare la nivelul comunităţilor, prin Centrele de Consiliere şi 
Sprijin pentru Copii şi Părinţi şi Centrul de Zi. Astfel, Centrul de 
Consiliere din Bucureşti are parteneriate semnate cu DGASPC 
sector 1 şi Consiliul Local Buftea. Centrul de Consiliere 
Cisnădie are un parteneriat solid cu Consiliul Local Roşia şi 
au fost semnate convenţii de colaborare cu Consiliile Locale din 

Răşinari, Vurpăr şi Chirpăr. Centrul de Consiliere Hemeiuş lucrează 
îndeaproape cu Consiliul Local Hemeiuş, a fost creat un Ccentru 
de Zzi şi s-au continuat parteneriatele cu Consiliile Locale din 
Racova, Gîrleni, Letea Veche, Săuceşti şi Blăgeşti.

În 2014, a fost implementat proiectul AudTrain – “Servicii 
rezidențiale de calitate pentru copii”. În cadrul acestui proiect SEE, 
am susţinut sesiuni de training, după metoda AudTrain, pentru 25 de 
specialiști, dintre care 21 au fost din rândurile furnizorilor de servicii 
publice și private. Instruirea a fost apreciată de către toţi participanţii, 
iar acţiunea a reprezentat un prilej excelent pentru stabilirea de relații 
profesionale cu formatorii din Norvegia și Estonia.

SOS Satele Copiilor România a început şi implementarea 
proiectului „International Child Development Program – 
strategie de prevenire a inegalităţilor, violenţei sociale şi 
familiale”, în parteneriat cu SOS Norvegia şi Oslo Municipality. 
Această colaborare a introdus la noi în ţară un model nou (ICDP), 
care are la bază interacţiunea copil-părinte. Interactiunea este 
văzută în cadrul unei comunităţi şi presupune o reţea de suport 
care facilitează şi încurajează relaţiile pozitive. Proiectul este 
implementat în 8 localităţi rurale din judeţul Bacău, caracterizate 
prin sărăcie, lipsa locurilor de muncă, violenţă familială, părinţi 
neinformaţi şi cu atitudini şi practici parentale necorespunzătoare 
– Hemeiuş, Racova, Săuceşti, Gîrleni, Letea Veche, Blăgeşti, 
Mărgineni, Bereşti Bistriţa. Activităţile derulate prin proiect 
se adresează specialiştilor, pentru dobândirea de noi abilităţi şi 
cunoştinţe în lucrul cu copiii şi părinţii, dar şi membrilor comunităţii 
şi autorităţilor publice, pentru creşterea gradului de receptivitate 
şi mobilizare pentru reducerea inegalităţilor şi violenţei asupra 
copiilor. Astfel, la experienţa acumulată de organizaţia noastră timp 
de 7 ani în lucrul cu copiii şi familiile din comunităţile rurale din 
Bacău (prin Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi 
Hemeiuş), se adaugă şi expertiza partenerilor care utilizează metode şi 
tehnici inovatoare (ICDP, outreach, intervenţii timpurii, conferinţe 
de familie, familii mentor – familii resursă etc.).

Până la sfârșitul anului, în cadrul acestui proiect SEE, 69 de 
persoane au fost informate cu privire la metoda ICDP, dintre 
care 15 au fost instruite și au devenit facilitatori ICDP (4 din 
SOS și restul de la furnizorii de servicii publice și private). 
Proiectul se va încheia la 15 mai 2015. 
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Prieteni sos

•  Prin proiectul “Culorile copilăriei”, co-finanţat de Fundaţia Vodafone România, 200 de copii şi tineri din Chirpăr, Roşia si Vurpar, 
beneficiari ai SOS Satele Copiilor România – Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinti Cisnădie, vor fi sprijiniţi să rămână 
alături de familiile lor, să meargă la şcoală, să-şi dezvolte abilităţile sociale, artistice şi manuale, deprinderile de viaţă independentă.

•  În urma semnării unui Acord de Parteneriat la nivel internaţional între Habitat for Humanity International şi SOS Children’s 
Villages International, în 2013 a fost semnat  un  Acord de parteneriat între Habitat for Humanity România şi SOS Satele Copiilor 
România. Şi în anul 2014 am continuat proiectul de renovare şi reabilitare a caselor familiale din SOS Satul Copiilor Bucureşti, 
proiect sponsorizat de GDF Suez Energy România.

•  Fundaţia United Way a finanţat în anul 2014 activităţi ale Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti

•  Fundaţia Speranţa Rotterdam, cu sprijinul doamnei Andrea Teunissen-Oprea – Ambasador Onorific SOS Satele Copiilor 
România şi al companiei KLG Logistics, sprijină copiii şi tinerii pentru a-şi dezvolta talentele şi pentru a avea performanţe şcolare 
prin acordarea “Burselor Talentino KLG”

•  În anul 2014, am finalizat proiectul de micro-granturi “Paşi către autonomie”, proiect finanţat de Fundaţiile Velux din Danemarca. 

•  Cu sprijinul Asociaţiei pentru Relaţii Comunitare am implementat campaniile de strângere de fonduri recurente: prin intermediul 
debitului direct şi SMS –ului.

Mii de persoane fizice  au ales în anul 2014 să susţină lunar copiii fără familie, prin intermediul debitului direct sau  SMS-
ului recurent. Bine aţi venit în familia noastră!

Atunci când nu mai au părinţi sau când familiile nu îi pot susţine, şansele copiilor de a se bucura de copilărie şi de un 
viitor bun scad dramatic. Tocmai de aceea, aici, la SOS Satele Copiilor România, ne străduim să le oferim o a doua şansă 
copiilor în dificultate, pentru ca ei să îşi poată construi un viitor. surori. Donaţiile lunare ne ajută să răspundem nevoilor de 
zi cu zi ale copiilor, să le asigurăm suport educaţional, emoţional şi servicii medicale.

Mulţumim Mona Matei pentru minunata carte de poveşti „Vrajă, Vis, Valentina şi-un dichis”. Atât Mona, autoarea cărţii, cât 
şi cei care au ilustrat-o (Stela Lie, Irina Dobrescu, Alina Marinescu, Raluca Ciubotaru, Iulia Ignat, Sebastian Oprita, Zelmira 
Szabo, Veronica Neacșu, Cristina Crişu) au donat în totalitate drepturile de autor, iar banii obţinuţi din vânzarea cărţii au 
fost donaţi organizaţiei noastre. Cartea de povești a fost lansată  în cadrul Bucharest Christmas Market, organizat de  
Primăria Capitalei, prin Creart.  Dacă doriţi să aflaţi peripeţiile şarpelui Stanică, aventurile Netei Eticheta sau cum a venit 
pe lume puzzle-ul Crişan, puteţi achiziţiona cartea de la sediul nostru din Calea Floreasca.

Mulţumim familiei Codreanu din Braşov pentru petrecerea surpriză organizată în SOS Satul Copiilor Cisnădie. Zâne şi 
prinţese, prinţi şi cavaleri i-au intâmpinat pe copii cu jocuri, muzică şi multe baloane colorate.

organizaţii neguvernamentale

FII MEMBRU AL FAMILIEI SOS!

“E greu să oprești un om, e greu să îl faci să te asculte, apoi e și mai greu să îl convingi să doneze. Am auzit motivele 
cele mai variate pentru care oamenii nu se opresc – “nu am timp”, “nu am chef” și am avut parte chiar și de “am 
donat deja sânge azi!” – asta e, oamenii sunt grăbiți sau sceptici (sau amândouă!). Dar, probabil, cel mai frustrant 
e atunci când l-ai convins pe un om să îți semneze, dar pleacă îngrozit când află că trebuie să îți dea IBAN-ul. Am 
întâlnit oameni care pur și simplu erau foarte speriați de asta, soți care le-au spus soțiilor că sunt nebune dacă își dau 
codul – de curând, când am revenit cu un telefon după IBAN, doamna respectivă mi-a spus că sub nicio formă nu 
își dă codul pentru că așa i-a zis soțul ei. “Dacă vă dau IBAN-ul, îmi furați banii din cont, iar soţul poate divorța de 
mine!”, spus mai în glumă, dar cât să scape de mine. Și nu pot să înțeleg de ce.

Mi se pare fascinant cum oamenii sunt dispuși mai degrabă să dea 10, 50, chiar 100 de lei cash unui necunoscut (fără 
să aștepte o chitanță în schimbul lor) decât să își dea IBAN-ul. Înțeleg că există fraude, există oameni extraordinar 
de răi pe lumea asta, dar, până nu demult, oamenii erau reticenți și față de alte lucruri care acum au devenit o 
obișnuință - țin minte că eram în generală când s-a propus la o ședință să se redirecționeze 2% către nu mai știu ce 
organizație, moment în care foarte mulți dintre părinții și bunicii prezenți acolo s-au opus, neînțelegând în primă 
instanță ce e 2%. Acum, toată lumea știe că programul e sigur și aleg singuri cauzele către care să redirecţioneze 
impozitul pe venit. Aș vrea ca debitul direct să devină și el o obișnuință.

Nu pot face nimic rău cu IBAN-ul tău: nu pot să retrag bani din contul tău, nu pot să îl copiez și să îți fur detaliile 
cardului sau identitatea, nu pot să fac mai mult decât să îți pun bani în cont (lucru care nu cred că ar fi prea 
rău, nu?). IBAN-urile apar și la televizor – poate ai văzut că există campanii de strângere de fonduri pentru diferite 
cauze. Oare titularul acelui cont şi-ar fi oferit datele unui post național de televiziune dacă exista riscul de a i se fura 
banii din cont?

IBAN-ul tău poate face, în schimb, niște lucruri foarte bune în debitul direct. Poate ajuta un copil care are mare 
nevoie, poate renova o casă, poate sprijini o mamă, poate face ziua cuiva mai frumoasă. IBAN-ul tău e o formalitate 
peste care trebuie să treci ca să poți ajuta. E doar un cod după care banca te identifică, nici mai mult, nici mai puțin. 
Iar scrierea lui pe un document (care oricum tot la bancă ajunge) e ca scrierea numelui și prenumelui.

Știu că va trece încă foarte mult timp până oamenii nu vor mai fi speriați când vine vorba de IBAN. Dar eu sper că 
la un moment dat asta va deveni o formalitate ca oricare alta. Cred că e inevitabil.”

Sînziana Wolff- Fundraiser Stradal, SOS Satele Copiilor România

În luna septembrie 2014, am început campania de recrutare de noi “membri de familie”, care să se 
alăture celei mai numeroase şi mai frumoase familii din lume: familia SOS. Familia SOS numară  peste 
60.000 de copii şi tineri din 134 de ţări.
5 fundraiseri stradali, mereu binedispuşi şi cu zâmbetul pe buze, opresc oamenii la metrou sau în stradă 
şi încearcă să-i convingă să doneze lunar prin debit direct pentru a-i susţine pe copiii din organizaţie: 
„Bună ziua, aţi vrea să fiţi erou astăzi?”.
Mulţumim tuturor celor care şi-au răpit din timp şi s-au oprit să îi asculte pe colegii noştri.
Mulţumim tuturor donatorilor care au intrat în familia SOS.

SOS Satele Copiilor colaborează cu organizaţii neguvernamentale, atât la nivel internaţional,
cât şi naţional.
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Suntem onoraţi să fim susţinuţi de doamna Rosemaria Schwarzinger, doamna Andrea Teunissen Oprea, 
doamna Camelia Şucu şi de domnul Gabriel Biriş - Ambasadori Onorifici SOS Satele Copiilor România. 
Responsabilitatea cu care se implică  în mobilizarea de resurse şi atragerea de noi parteneri, dar şi în 
promovarea cauzei organizaţiei noastre, reprezintă un exemplu pentru noi toţi.

ambasadori sos

Implică-te şi tu!

  Donaţia ta reprezintă pentru un copil lipsit de îngrijirea părinţilor şansa la o familie 
iubitoare, dar şi acces la educaţie, servicii medicale şi timp liber de calitate. Optează 
pentru donaţii lunare: semnează un contract de Debit Direct şi redirecţionează o 
sumă fixă lunar sau trimite “MAMA” prin SMS la 8844 şi donezi lunar 2 euro.

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit până la data de 15 mai.

Cooperăm bucuroşi cu toate acele companii interesate să susţină proiectele SOS şi 
să-şi implice angajaţii în acţiuni de responsabilitate socială.

Facilităţile fiscale din România permit companiilor să efectueze sponsorizări către 
SOS Satele Copiilor România. Sumele aferente se scad din impozitul pe profit 
datorat, dacă aceste cheltuieli sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri şi 20% 
din impozitul pe profit datorat.

Strânge fonduri pentru SOS Satele Copiilor România. Creează-ţi propria ta pagina 
de strângere de fonduri şi promoveaz-o în rândul colegilor de birou, a prietenilor şi 
rudelor tale. Dacă eşti reprezentantul unei companii, creează pagina companiei şi 
promoveaz-o în rândul angajaţilor şi colaboratorilor.

Date fiscale necesare donaţiei:
sos satele copiilor românia
Cod fiscal: 7108752
Cod IBAN: ro84bacX0000001080003013
Unicredit Ţiriac Bank, Sucursala Panduri

Vă mulţumim!

Uneori viaţa ne trimite departe unul de celalălt. Şi organizăm petreceri pentru a sărbători colaborările şi 
reuşitele. Iar când prietenia este atât de profundă, se continuă dincolo de graniţe şi de culturi. Mulţumim 
doamnei Rosemaria Schwarzinger - Ambasador Onorific SOS Satele Copiilor România şi familiei Van 
der Sijp pentru tot ce au realizat pentru SOS Satele Copiilor România şi pentru că ne poartă în suflet, 
oriunde s-ar afla.

Mai multe detalii găsiţi pe:
www.sos-satelecopiilor.ro



O FAMILIE IUBITOARE
PENTRu FIECARE COPIL

www.sos-satelecopiilor.ro


