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Din ce în ce mai multe companii, de la 
intreprinderi mici și mijlocii și până la 
corporații, își asumă rolul important de 
implicare în societate, sprijinind programe 
educaționale și de dezvoltare profesională, 
sociale, de sănătate sau de respectare a 
drepturilor omului. 

Prin programele sale, SOS Satele Copiilor 
România vă oferă oportunitatea de a vă 
implica în oricare dintre aceste direcții.

SOS Good Company este un 

program dedicat partenerilor 

implica]i în proiectele 

organiza]iei, firme 

responsabile social, pentru a 

le oferi recunoa[terea noastr`, 

posibilitatea de a investi într-un 

proiect pe termen lung [i de a 

vedea, periodic, impactul 

investi]iei f`cute.
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Identifică cel 
mai apropiat 

Sat SOS 

Stabileşte suma şi de 
câte ori pe an vrei să 

faci plata

Completează, 
semnează şi 
ştampilează 

contractul de 
sponsorizare

Calitatea de membru SOS Good Company 
îți oferă posibilitatea să investești bugete mici 
într-un proiect pe termen lung și să urmărești, 
periodic, care este impactul investiției tale.

În acest moment, SOS Satele Copiilor România 
oferă 3 astfel de programe în București, Cisnădie 
- Sibiu și Hemeiuș - Bacău.

Astfel, costul pentru companie este zero 
însă rezultatele investiției sunt garantate.

Tot ce trebuie s` faci este s` alegi 

Satul SOS pe care vrei s`-l aju]i, 

s` stabile]ti suma anual` pe care 

vrei s` o investe[ti pentru copiii din 

acest Sat [i în câte tran[e vrei s` 

faci plata: trimestrial, semestrial 

sau anual. În baza contractului 

de sponsorizare, suma devine o 

cheltuial` deductibil` din impozitul 

pe profit datorat statului. 



“It takes a village to raise a child”

În Satele SOS, copiii trăiesc în mijlocul unei 
comunități unite și au parte de sprijin uman în 
toate etapele de creștere și dezvoltare.  Aici 
este locul în care ei învaţă, se joacă și își 
fac primii prieteni, bucurându-se astfel de o 
copilărie adevărată.

A investi într-un Sat SOS înseamnă să oferi 
acestei comunități locuri de joacă, spații în care 
să se poată desfășura activități educaționale 
și recreative într-un loc sigur; repararea și 
întreținerea caselor în care familiile SOS 
locuiesc. Dar, cel mai important, înseamnă să 
oferi o șansă acestor copii să crească și să se 
dezvolte alături de frații lor biologici și sociali 
până devin adulți independenți. 

Investi]ia care face diferen]a! 



Sponsorizeaz` Satele SOS 

[i ne vei ajuta s` oferim:

•  un mediu sigur în care să crească și să 
se dezvolte cel puțin 240 de copii;

•  servicii de reparații și întreținere pentru 
infrastructura Satelor SOS;

•  amenajarea și întreținerea spațiilor verzi;
•  spații în care să se poată desfășura 

activități educaționale și recreative, 
locuri de joacă;

•  servicii de transport pentru copii.

Vei primi periodic detalii din Satul SOS 
pe care îl ajuţi precum și povești ale 
copiilor care locuiesc aici, pentru a 
înțelege impactul generozității tale. 
Astfel, vei fi convins că suma investită va 
fi utilizată așa cum ai dorit.
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Pentru mai multe informa]ii 

despre programul 

SOS Good Company 

ne pute]i contacta:

Raluca Popescu
E-mail: raluca.popescu@sos-satelecopiilor.ro
SOS Satele Copiilor România
Calea Floreasca nr 165, sector 1, București
Tel.: +4021.668.00.77 / 0799.88.58.02
www.sos-satelecopiilor.ro

Î]i mul]umim c` investe[ti în 

viitorul copiilor de la 

SOS Satele Copiilor România.


