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O familie iubitoare pentru fiecare copil



Câteva Cuvinte de la

Președintele SOS 
Cum v-a fost ziua? Bună, rea, agitată? V-a fost somn, ați băut o cafea? Poate două?  
Când sunteți supărați, o baie caldă și un film ajută. Sau aveți un prieten care să vă 
susțină. Când sunteți răciți, știți ce pastile să luați, cum vă place ceaiul. Are cine să vă 
aducă portocale? Când e frig, aveți cu ce să vă îmbrăcați, știți care palton e impermeabil 
și ce bocanci sunt călduroși. 

Știți cine NU poate face nimic din toate astea? Un copil.

Un copil este o bucată de lut în mâinile noastre. El nu are nicio putere, nu decide când 
și unde se trezește, cum se îmbracă, ce mănâncă, la cât adoarme, unde merge dacă 
își rupe piciorul sau dacă îl doare un dinte. Pentru că NOI decidem asta pentru ei. 
Sunt bucăți de lut în mâinile noastre. Și când au o casă și o familie, o mamă și un tată, 
modelarea se face mai ușor. În primul rând, pentru că ai o ființă pe care s-o ghidezi și cu 
care să te joci. O bunică pe care o rogi să-i fie bonă de ocazie și să-i facă prăjituri. Un 
copil în care investești lecții speciale de chitară, engleză sau calculatoare.  

Copiii de la SOS Satele Copiilor nu-s făcuți din același lut. Ei sunt făcuți din durere, 
abandon și suferință. Nu primim o plastilină în cutie pe care s-o modelăm. Pare mai dur 
când spunem așa, dar acești copii sunt mai curați și mai puternici decât credem noi. 

De fiecare dată când ajung în sate, mă uit la micuți și mă întreb cum aș fi fost eu în 
locul lor. Ce om s-ar fi ales din bucata mea de lut, dacă n-aveam o mamă, o casă, o 
bunică, o familie, un frate cu care să mă joc? Exact asta încercăm să le oferim zilnic aici: 
O FAMILIE! Nu doar o casă, o felie de pâine cu gem și un pat în care să doarmă. Ci o 
familie. Și un viitor în care să credem cu toți. Cu ei să inventam leac pentru cancer, să 
reparăm mașinile viitorului sau, pur și simplu, să îi creștem mari și frumoși.

Țin să le mulțumesc tuturor celor implicați în organizație. Pentru că și ei cred în acești 
copii, cred în noi și în echipa SOS. Cred în BINE! 

Exista copii făcuți din lut sau din plastilină. Din durere sau din dorință. Din abandon sau 
din prea multă dragoste. Dar ei toți trec prin mâinile noastre. Noi îi facem oamenii mari 
de mâine. Aveți grijă de voi, mai ales, pentru a putea avea grijă de ei.  

Vă mulțumesc încă o dată pentru asta!

Președinte SOS Satele Copiilor

Mihai Negut
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CuPrinS
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Copilul la risc
Ce facem la SOS?
2015 - SOS Retrospectiv

39 Cifrele noastre din 2015 
(Venituri și cheltuieli)27 CAMPANII SOS 

38 Echipa SOS

IMPACT SOS

PROGRAME:
•  Îngrijire de tip familial – Satul SOS și 

SOS Comunitățile de Tineri
•  Servicii sociale primare – SOS Centrele de 

Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți

• PROIECTE

• ADVOCACY

32 # oamenidebine 
voluntari la SOS

36 SOS în presă

30
FAMILIA SOS 
#oamenidebine 
#companii responsabile
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Ce faCi atunCi Când mulți COPii Sunt abandOnați 
de Cei dragi Sau rămân Orfani?
vrei O SChimbare la nivel SOCial, de Care Să 
benefiCieze tOţi COPiii.

munCa nOaStră la SOS le garantează drePtul 
la COPilărie şi la O dezvOltare SănătOaSă, în 
mijlOCul unei familii SubStitut, Care Să le Ofere 
Siguranţă şi reSPeCt.

miSiunea SOS

rOmânia: 
COPilul la riSC. 

60.000
de copii sunt separați 

de familiile lor!

50%
din copiii din țara 

noastră sunt expuși la 
riscul de sărăcie.

(sursă unicef)

85%
din abilitățile sociale 
ale unui adult sunt 

construite în primii 5 
ani de viață.

dr. anca Kosina, psiholog
și psihoterapeut

300.000
de copii nu merg 

la școală.

12.000
de cazuri, anual, 

de violență împotriva 
copiilor.

85.000
de copii au cel puțin un 
părinte plecat din țară.

(sursă dgaSPC)
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2015
Ce faCem, 
de faPt, 
la SOS Satele 
COPiilOr 
rOmânia?
Gândiți-vă un pic la copilăria voastră. Ați 
avut norocul să creșteți într-un mediu familial 
sănătos. Ați fost un copil fericit şi protejat. 

Mulți copii din România nu au șansa de a se 
naște într-o familie iubitoare. Nu cunosc grija 
unei mame și nici protecția unui tată. Pentru 
ei, familia e centrul de plasament, iar părinţi le 
sunt lucrătorii din sistem: asistenţii sociali sau 
maternali, educatorii, psihologii sau consilierii. 

La SOS Satele Copiilor România ne-am angajat 
legal, sufletește și moral să veghem asupra 
copiilor abandonați sau orfani, pe toată durata 
copilăriei şi a adolescenţei. Copiii ajung la noi din 
instituțiile statului și avem sarcina dificilă de a le 
restabili echilibrul și de a-i integra în casele familiale 
din satele SOS din București, Cisnădie și Hemeiuș. 

După ani de eforturi şi încercări de a-i vindeca 
de abuzuri sau dureri sufletești, vine şi momentul 
satisfacţiei noastre – atunci când îi vedem ieșind din 
programele SOS, stăpâni pe emoţiile şi vieţile lor. 

O parte importantă din munca noastră este şi 
susţinerea familiilor și a comunităților defavorizate, 
ca măsură preventivă în lupta împotriva 
abandonului și a excluderii sociale.
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2015
SOS retrOSPeCtiv
alături de #oamenidebine și #companiiresponsabile.

ianuarie
Sărbătorile zăpezii
în satele SOS din 
București, Cisnădie și 
Hemeiuș pentru aprox. 
200 copii.

mai
•  Chef Florin Dumitrescu 

a devenit Ambasador 
Onorific al asociației. 

•  Am lansat petiția de 
Ziua Internațională 
a Familiei, pentru 
declararea zilei de 
15 mai ca zi liberă 
oficială.

iulie
 Lansarea Proiectului 
Județul Sibiu mai 
prietenos pentru copii 
– autorități locale mai 
bine echipate, intervenții 
mai eficiente finanțat prin 
Programul RO10, CORAI, 
administrat de FRDS

SePtembrie
•  Închiderea proiectului de 

eficientizare termică Totul 
începe acasă, alături 
de GDF SUEZ Energy 
România (devenit ENGIE), 
Fundația GDF SUEZ 
și Habitat for Humanity 
România.

•  Lansarea campaniei de 
SMS recurent Dăruiește 
afecțiune – o donație lunară 
de 2 euro prin trimiterea unui 
mesaj cu textul MAMA la 
numărul 8844.  

nOiembrie
•  ING Bank România a 

lansat campania Zâmbete 
pentru copii. Banca a donat 
250.000 de Euro pentru 
serviciile de îngrijire de tip 
familial din 2016.

martie
•  KFC a lansat Bucket de 

bine, o campanie care 
susţine o familie SOS 
din Satul București.

•  Campania “Donează un 
zâmbet sănătos”, lansată 
de Orbit România a permis 
accesul a 3000 de copii la 
o educaţie orală adecvată.

februarie
Am început proiectul 
Un model de servicii 
integrate oferite tinerilor 
din mediul rural şi din 
sistemul de protecţia 
copilului, finanţat prin 
Programul RO10 – CORAI 
și administrat de FRDS 
în cadrul Mecanismului 
Financiar al Spaţiului 
Economic European 
(SEE) 2009-2014.

aPrilie
•  Am semnat parteneriatul 

pe termen lung cu 
Allianz-Țiriac Asigurări 
pentru susţinerea 
viitorului copiilor prin 
siguranţă şi protecţie.

•  Ziua Curățeniei de 
dinainte de Paște în satul 
SOS din București.

iunie
•  Am sărbătorit Ziua 

Internațională a Copilului 
cu joacă, râsete și 
prăjituri delicioase.

•  Conferinţa de lansare 
a proiectului Rolul 
ONG-urilor în îngrijirea 
alternativă a copiilor 
– Investiţie comună în 
calitate, derulat în cadrul 
Mecanismului Financiar 
al Spaţiului Economic 
European (SEE) 2009-2014.

auguSt
SOS Bacău și Fundația 
Telekom coordonează 
proiectul Muncile grele 
și periculoase în 
agricultură NU sunt 
pentru mine! Sunt 
copil și am nevoie de 
protecție!

deCembrie
•  Credit Europe Bank 

Romania a cumpărat 
felicitări făcute de copii.

•  Cu ajutorul Alpha Bank 
România am dotat cu 
mic mobilier o cameră 
de consiliere în Clubul 
Copiilor din SOS Satul 
București. 

OCtOmbrie
•  Mamele şi copiii din cele 

3 Sate SOS au pregătit 
murături, dulcețuri şi 
compoturi împreună cu 
prietenii de la Dr.Oetker. 

•  53 de copii și tineri din 
mediul rural, asistați 
de SOS Centrele de 
Consiliere și Sprijin 
pentru Copii și Părinți, 
au beneficiat de Bursele 
TALENTINO, oferite 
de Fundația Speranța 
Rotterdam, cu sprijinul 
dnei. Andrea Teunissen-
Oprea, Ambasador 
Onorific SOS Satele 
Copiilor România.
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de-a lungul CelOr 25 de ani de exiStență, 
SOS Satele COPiilOr rOmânia a ajutat Sute 

COPii și tineri Să CreaSCă în Siguranță, 
înCOnjuraţi de dragOSte, într-O familie SOS. 

2015
îngrijire de tiP familial
niciun copil nu este mai fericit decât alături de părinții, bunicii și rudele 
sale. familia este sursa lui de bucurie și evoluție. Condițiile sociale sau 
dezastrele naturale, boala, violența sau lipsa educației îi împiedică pe unii 
părinți să le asigure celor mici o creștere adecvată, afecțiune și respect. 
îngrijirea de tip familial este răspunsul SOS atunci când un copil se află 
într-o situație de risc. Copiii cresc alături de mame sociale în căsuțe 
familiale, împreună cu frații sau surorile de sânge sau cu alți copii care au 
măsură de protecție. în Satele SOS trăiesc astăzi aproape 200 de copii, 
alături de familia socială, până la 18 ani. ulterior, se mută în Comunitățile 
pentru tineri ale organizației, unde se bucură de protecție pe toata durata 
studiilor, până se pot întreține singuri.
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2015 2015
focus: SOS Satul COPiilOr buCurești focus: SOS Satul COPiilOr CiSnădie
În satul din București, până la sfârșitul anului 2015, am îngrijit, în medie, 59 de copii. În casuțele de tip familial 
locuiesc 14 fratrii. Toți copiii au frecventat o formă de învățământ la zi, fie la grădiniță, școală sau liceu și au 
finalizat cu bine anul școlar. Performanțele lor au crescut datorită programelor de meditații la limba română, 
matematică, engleză, franceză şi, uneori, biologie și geografie.

Copiii din sat au acces la un medic de familie, cât și la clinici de stat sau private, fiind rezolvate toate 
problemele lor medicale (operații de polipi, tratamente stomatologice, tratamente pentru nanism, tratamente 
dermatologice, controale ORL, analize medicale etc.). Copiii cu diagnostic de ADHD au mers la terapie adecvată.  
12 copii au urmat un program de logopedie și cei mai mulți au înregistrat progrese semnificative în sfera 
limbajului și a pronunției.  

75% dintre copii și-au petrecut week-end-urile, sărbătorile și o parte din vacanțele școlare în familia naturală, extinsă, 
sau la diverse persoane de atașament (voluntari, foști îngrijitori), cu progrese în consolidarea relațiilor cu aceștia. 

Pe parcursul anului, toți copiii au mers în tabere la mare sau la munte, iar 10 copii au avut șansa de a fi primiți 
în tabăra de merit de la Caldonazzo, Italia, iar alți 17 copii au fost în tabăra “Școala din grădină – învățăm de la 
natură” din Păltiniș.

La Cisnădie, avem 12 case familiale, în care sunt găzduiți și îngrijiți 65 de copii. Doi tineri masteranzi locuiesc în 
apartamente în Sibiu. Copiii merg la școlile din oraș, au prieteni cu care se vizitează, se joacă sau își aniversează 
onomasticile. 

Efortul mamelor SOS și al echipei psiho-pedagogice este vizibil în rezultatele obținute de către copii: 
promovabilitate școlară de 100%, multe premii și mențiuni. În vacanțe, copiii merg în excursii sau practică 
diverse activități sportive.
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2015 2015
focus: SOS Satul COPiilOr hemeiuș focus:

SOS COmunitățile de tineri 
buCurești

La început de 2015, la Hemeiuș, trăiau 42 de copii în cele șapte case familiale. Pe parcursul anului, trei dintre 
ei s-au mutat în SOS Comunitatea de Tineri Bacău. Din 35 de copii școlari, zece au fost premianți și au mers 
în tabăra de merit de la Caldonazzo. Toți copiii au participat la evenimentele importante ale comunității și au 
oferit spectacole de muzică cu ocazia Zilelor Bacăului, de Crăciun și Paște. 

Activitățile extracuriculare includ cursuri de muzică folk, tenis, fotbal, șah, pictură pe sticlă etc. Dar și activități 
gospodărești, împreună cu prietenii de la Dr. Oetker: pregătirea murăturilor și a dulcețurilor pentru cămarele de 
iarnă. 

Copiii au mai fost și în diferite tabere sau excursii: la Lacul Bicaz, Mânăstirea Durău, la Humulești, la “Bojdeuca” 
lui Ion Creangă, la Azuga (vizită la Cetatea Râșnovului și Grădina Zoologică), la Eforie Nord.

La 31 decembrie 2015, în ambele comunități, locuiau 19 tineri, 8 fete și 11 băieți. 5 dintre tineri sunt studenți, iar 
ceilalți urmează cursuri liceale sau merg la școli profesionale. 7 tineri au acum un loc de muncă și locuință. Două 
fete au primit bursa Blue Heron. Trei tineri au accesat banii de la sponsori: unul dintre ei i-a folosit pentru plata 
avansului la o locuință, altul pentru dotarea locuinței,  iar cel de al treilea pentru plata unui curs de panificație și 
a școlii de șoferi. Trei tineri au absovit cursurile universitare de medicină, SNSPA și Media. Băiatul care a terminat 
medicina s-a angajat la serviciul de ambulanță, s-a căsătorit și plănuiește să cumpere o locuință. Tânăra care 
este elevă  la United World College în Costa Rica este acum în clasa a XII-a, se pregătește de Bacalaureat și a 
aplicat la o Universitate din SUA. 

În timpul liber, toți tinerii noștri au reprezentat organizația la târguri de sărbători, cu obiecte confecționate de 
ei, au mers la teatru, la patinoar și la alte evenimente culturale și sportive. 

La finalul anului, am reușit să renovăm Comunitatea de Tineri nr. 1, urmând ca, anul viitor, să schimbăm aspectul 
și în cazul Comunității nr. 2. 
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2015
focus: SOS COmunitatea de tineri Sibiu

focus: SOS COmunitatea de tineri baCău

În 2015, am închis cele două Comunități din Sibiu, iar tinerii au rămas în sat, în case, alături de mamele care i-au 
crescut, iar acest fapt s-a reflectat pozitiv în starea lor generală și în performanța școlară. În total, în sat, sunt 69 
de copii și tineri, care trăiesc împreună, ca niște frați buni.

SOS Comunitatea de Tineri Bacău a împlinit anul acesta 6 ani de activitate. Aici, 10 tineri, cu vârste cuprinse între 
15 și 19 ani, se străduiesc, alături de consilierii lor, să devină mai buni și să ajungă cu bine la momentul în care 
se vor integra socio-profesional. Programul lor zilnic este destul de încărcat: merg la scoală, apoi se ocupă de 
teme și se auto-gospodăresc (gătesc, fac curățenie, își planifică sarcini). În 2015, 9 tineri au beneficiat de sprijin și 
îndrumare pentru momentul când vor ieși de sub protecția SOS. 8 tineri merg la liceu, 7 tinere/tineri se califică 
pentru diverse profesii în școli tehnice și o tânără este masterandă la universitate. 

Un moment deosebit în viața tinerilor noștri a fost Ziua Universală a Drepturilor Copiilor, marcată pe 20 
noiembrie. Ei au organizat o Paradă a drepturilor copilului, alături de ceilalți beneficiari SOS, unde au prezentat 
tricouri inscripționate cu mesajul sugestiv negativ pe spate, așa nu. Apoi i-au invitat pe cei prezenți să 
completeze în partea din față a tricoului mesajul pozitiv așa da. 

Pentru relaxare și interacțiune, tinerii au petrecut o săptămână la mare, în stațiunea Neptun. Au mers și la 
Constanța, la Delfinariu. S-au distrat la tiroliană în parcul de aventură Măgura Verde, au mers la Zilele Orașului 
Bacău și au ales să petreacă sărbătorile de iarnă împreună cu tinerii din satul SOS, pe care i-au invitat în 
comunitate de Crăciun și de Revelion.

45 fratrii
cresc în cele trei 

Sate SOS. 
Ne asigurăm că frații 

cresc împreună!

412
copii și tineri și 51 familii 

au primit ajutor prin 
SOS CCSCP București.

397
copii au rămas în 

cadrul familiei, prin 
eforturile colegilor de la  

SOS CCSCP Cisnădie.

70%
dintre copiii din 

SOS Satul Copiilor 
București au înregistrat 
progrese emoționale, 

sociale, morale și 
cognitive.

80%
dintre copiii din SOS 
Satul București au 

frecventat un sport care 
i-a învățat noțiunea 
de disciplină și le-a 
dezvoltat  anumite 
deprinderi motrice.
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2015
ServiCii SOCiale Primare
SOS Centrele de COnSiliere și SPrijin 
Pentru COPii și Părinți (SOS CCSCP)
Organizația noastră militează pentru a-i ajuta pe copii să rămână lângă 
cei care le-au dat viață. Cele trei centre dedicate derulează în permanență, 
în comunități din București, Sibiu și Bacău, programe de asistență pentru 
familiile la risc, cu scopul de a-i ajuta și responsabiliza pe părinți față de 
creșterea și îngrijirea copiilor. Echipa SOS este pregătită să ofere servicii 
sociale, educaționale și de consiliere, asistență medicală primară și cursuri 
vocaționale pentru părinți.  
Focus: SOS CCSCP București a oferit sprijin pentru 412 copii și tineri și 51 de familii din București, sectorul 1 și 
din orașul Buftea, jud. Ilffov, în parteneriat cu autoritățile locale. Intervențiile centrului au urmărit prevenirea separării 
copiilor de familie, prin dezvoltarea abilităților parentale, acțiuni concrete asupra condițiilor de viață ale copiilor din 
familii, consiliere socială și vocațională, facilitarea accesului la servicii de sănătate, activități de socializare pentru 
copiii, sprijin material – cu accent deosebit pe accesul copiilor la educație. 

Ne-am atins obiectivele stabilite pentru 119 de copii și tineri (dintr-un total de 174), care au ieșit din program și 
pentru care nu mai există riscul de preluare în sistemul de protecție și care nici nu au abandonat școala. Copiii de 
vârstă școlară au primit rechizitele necesare, dar și uniforme școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte, manuale și alte 
materiale de studiu (atlase, enciclopedii, jocuri educative etc).

Copiii au participat la evenimente și activități variate, precum: Ziua Lecturii, un eveniment sportiv la Clubul 
Sportiv Dinamo (judo, scrimă, înot, dans), excursie la munte și vizita Castelului Peleș, vizită de studiu la un 
cabinet stomatologic, ateliere interactive în școli (campania de Igiena Orală Orbit), spectacole și filme, ateliere 
de creație și dezvoltare personală etc. 

Au fost sprijiniți, prin înscrierea la cursuri de pregătire profesională, 17 tineri și părinți, iar alte 53 de persoane au fost 
consiliate privind cariera. Programul de educație parentală a fost continuat cu sesiuni de formare prin programul ICDP.

96
familii și-au menținut 

drepturile sociale

42
de familii și-au 

îmbunătățit condițiile 
de locuit

19
adulți au beneficiat 
de decontarea unor 

servicii medicale

112
adulți au participat la 

întâlnirile de grup

8
familii au obținut 

drepturi sociale - alocații, 
ajutor social, subvenție 

de încălzire etc.

6
părinți și 13 tineri 

s-au angajat!

Focus: SOS CCSCP Hemeiuș
Centrul din Hemeiuș a sprijinit, în 2015, 
un număr de 333 de copii, provenind 
din 135 familii din comunele Hemeiuș, 
Gîrleni, Racova și Blăgești, Letea Veche 
și Săucești. 7 familii au devenit autonome, 
dobândind abilitățile parentale necesare 
pentru creșterea și îngrijirea celor 14 copii.

311
copii au rămas alături 

de familiile lor, în 
condiții mai bune 
de trai. Au primit 
rechizite, haine și 
tichete sociale de 

masă.

86
de copii au fost 

îngrijiți la SOS Centrul 
de Zi Hemeiuș și la 

Centrul de Zi Șipote. 

94
de tineri din comunele 

partenere au 
participat la proiectul 
„Un model de servicii 

integrate oferite 
tinerilor din mediul 
rural și sistemul de 
protecția copilului”.

22
copii au depășit riscul 
abandonului școlar și 
4 tineri s-au calificat 

în meseria de coafură, 
prin Bursele Talentino 

și proiectul „SKP 
Shaping Futures”.  

Focus: SOS CCSCP Cisnădie a susţinut în 2015 un număr de 397 copii, 176 de adulţi, proveniţi din 
104 familii, şi 40 de tineri. Proiectul a avut ca scop principal prevenirea abandonului familial şi şcolar în 
rândul copiilor aflaţi în dificultate din comunele Roşia, Chirpăr şi Vurpăr și s-a desfăşurat în parteneriat 
cu primăriile şi şcolile din aceste localități. Activităţile efectuate de-a lungul celor 12 luni au vizat 
identificarea celor mai bune modalităţi de a ajuta familiile să înţeleagă necesitatea creării şi întreţinerii 
unui mediu propice dezvoltării emoţionale şi fizice a copiilor. S-au urmărit autonomizarea familiilor aflate 
în dificultate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor membrilor acestora. Copiii au fost încurajaţi să meargă 
la şcoală şi să deprindă abilităţi de viaţă independentă, astfel încât să fie pregătiţi să se adapteze 
cerinţelor şi provocărilor sociale.

dezvOltarea CaPaCităţii familiilOr:

397
copii au rămas 

în cadrul familiei 
biologice.

397
copii sunt înscriși la 
un medic de familie.

16
copii și tineri 

beneficiază de 
bursele Talentino.

280
de copii au primit 

cadouri cu dulciuri 
de Crăciun

toți
copiii pre/școlari 

au primit rechizite 
școlare.

286
de copii au participat 

la diferite activități 
educative.

rezultate Obţinute COnfOrm ServiCiilOr aCOrdate: 
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2015
POvești din Satul SOS

niCOleta - talentul nu Se 
OPrește aiCi

ghiță – un adOleSCent SPOrtiv 

Copil sociabil și creativ, Nicoleta are mereu ceva de povestit și demonstrează reale calități actoricești. Dar 
talentele ei nu se opresc aici! Cu ocazia serbării de Crăciun, ne-a încântat privirile într-un mic spectacol de balet, 
alături de ceilalți copii din grupul de balet al satului, din care face parte. 

În ceea ce privește școala, micuța noastră talentată este elevă în clasa a V-a, fiind unul dintre copiii fruntași. Își 
dorește mult de tot să-și mențină nivelul, așa că vine constant, alături de prietena ei cea mai bună, la meditațiile 
la matematică și la limba engleză. Unul dintre obiectivele ei pentru vacanța de vară este să meargă în tabăra 
de merit de la Caldonazzo, Italia, așa că îi pregătim o surpriză în acest sens. Din curiozitate și dorința de a ajuta, 
Nicoleta a participat, alături de alți copii și pedagogul satului, la o acțiune de grădinărit, unde au plantat, săpat și îngrijit 
legume și flori. Așa că, în ceea ce-o privește pe Nicoleta, talentul nu are limită!

Povestea lui Gheorghe Blăjan începe în 
urmă cu 9 ani. Când l-am văzut prima 
dată, era un băiețel firav, cu ochii mari 
și temători. A venit în satul din Cisnădie 
împreună cu frățiorul lui, Tibi, față de care 
era foarte protector. Neîncrezători și retrași, 
cei doi au acceptat treptat protecția și grija 
mamei din casă și prietenia adulților și a 
copiilor din sat. 

Deși era de vârstă școlară, Ghiță nu avea 
cunoștințele necesare pentru a face 
față exigențelor. Copil ambițios și foarte 
receptiv, a reușit, în trei luni, să îndrepte 
lipsurile informaționale. Sprijinit mult de 
mama SOS și de echipa psiho-pedagogică, 
Ghiță era, la finele anului I, printre copiii 
buni ai clasei. Disciplinat și sârguincios 
a muncit mult și, pe tot parcursul 
școlar, până în clasa a IX-a, a obținut 
rezultate bune. Toți acești ani de efort 
s-au concretizat în admisia la un liceu de 
prestigiu din oraș.

De-a lungul timpului, Ghiță s-a dovedit 
talentat la sport: este capitanul echipei 
de fotbal a satului, joacă excelent ping-
pong, se descurcă foarte bine și la 
handbal, baschet și atletism. La școală, 
a fost cooptat în echipele de fotbal 
și handbal, a mers la concursuri de 
atletism și tenis de masă și a câștigat 
premii importante. Frumos, înalt, sportiv, 
harnic... Ghiță este considerat un lider 
de către copiii din sat, dar este conștient 
de “responsabilitate” și arată multă 
înțelegere celorlalți copii.

Nicoleta locuiește în satul SOS și este sora cea mai mare 
dintr-o casă cu patru frați sociali, dintre care două surori 
biologice. Este o fetiță de 12 ani, foarte curioasă și mereu 
preocupată să-și asorteze rochițele, să fie apreciată 
și remarcată. Atenția ei se întinde și asupra surorilor, 
asigurându-se că micuțele sunt mereu îngrijite și frumos 
îmbrăcate. Chiar dacă ruptura de familia biologică a 
marcat-o, Nicoleta s-a adaptat în casa familială și are o 
relație afectuoasă cu mama socială. 

“Mă emoționez ori de câte ori îmi amintesc cum am intrat prima dată, cu 
fratele meu, în casa din sat. Mama SOS și încă trei copii ne așteptau în 
ușă. Ea mi-a zâmbit și mi-a întins brațele. Timid, am ezitat, însă ea s-a 
apropiat și m-a strâns la piept. Nu voi uita niciodată căldura îmbrățișării 
și senzația de bine. Acum știu că a fost ca o promisiune respectată și, 
deși au trecut 9 ani și sunt adolescent, acea strângere în brațe îmi dă 
sentimentul siguranței.”

Perioada adolescenței, deși tumultoasă, i-a adus un plus de maturizare 
și responsabilizare, iar Ghiță este motivat să învețe cât mai bine și să 
urmeze o facultate de educație fizică. 
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POveSte din COmunitatea de tineri

mariCiCa – Chimia vOluntariatului
POvești din SOS CCSCP

adrian – arhiteCtul unei nOi vieți

POvești din SOS CCSCP

dalia – mamă Pentru frații mai miCi

Maricica Matei este o tânără din SOS Comunitatea de Tineri Bacău, 
are aproape 26 de ani și excelează la capitolul pregătire profesională: 
urmează să finalizeze masterul în domeniul Chimiei Moleculelor Bioactive 
din cadrul Universității Vasile Alecsandri din Bacău. În paralel, a ales 
să dea o mână de ajutor în comunitate și face voluntariat la Căminul de 
Bătrâni de la Moinești. În afară de activitatea universitară și de voluntariat, 
Maricica a decis să muncească în perioada aprilie – iunie, ca vânzătoare 
la un magazin alimentar, pentru a-și spori puțin veniturile și a căpăta 
experiență în interacțiunea cu publicul. Tânara a ramas la fel de activă 
și în cadrul organizației noastre, luând parte la activitățile de orientare 
vocațională din cadrul proiectului Sinergii pentru viitor. Maricica și-a 
cultivat pasiunea pentru stilul personal și hair-styling și a absolvit un curs 
finanțat de Schwarzkopf. În plan familial, Maricica și-a petrecut sărbătorile 
de iarnă la București, alături de sora ei, Elena, și ea un fost copil SOS. 
Planurile de viitor arată bine pentru această fată muncitoare. Îi ținem cu 
toții pumnii și vrem să-i reamintim că are oricând o familie în satul SOS de 
la Hemeiuș, la care să vină în vizită.

Adrian este elev în clasa a XI-a la Liceul de Arhitectură, are cinci frați, iar 
familia lor a fost de multe ori încercată. La puțin timp de la naștere, s-a 
descoperit că surioara lui Adrian are un handicap mental grav. Mama nu a 
mai putut să lucreze, fiind nevoită să se ocupe atent de fetiță. Tatăl copiilor, 
singurul care aducea venituri în gospodărie, a fost implicat într-un accident 
în urma căruia a ajuns șomer.  

Adrian a fost inclus în programul de consiliere vocațională și de tutorat și 
a fost susținut de SOS CCSCP București în privința educației și a nevoilor 
legate de dezvoltarea personală și profesională. A beneficiat de cursuri 
de specializare în arhitectură și limba engleză, îmbunătățindu-și astfel 
competențele tehnice și multilingvistice. Tânărul a fost remarcat și selectat 
pentru un stagiu de practică în arhitectură la Muzeul Culturii Romilor. Deși 
la sfârșitul anului școlar, Adrian a avut o corigență la matematică, cu ajutorul 
unui voluntar de la United Way, a reușit să obțină nota 9 la examen și să 
meargă mai departe.

Adrian este acum este în ultimul an de liceu și se pregătește pentru 
admiterea la Facultatea de Arhitectură. Între timp, mama a fost ajutată să 
se angajeze ca însoțitor pentru copilul cu handicap, iar tatăl este consiliat în 
privința oportunităților sale reale de carieră. Cei cinci frați ai lui Adrian merg 
la școală și au rezultate bune.

Multe mame îşi lasă copiii acasă şi îşi caută locuri de muncă în străinătate 
pentru a-şi susţine financiar familiile. Viitorul copiilor „abandonaţi în ţară” 
nu este luminos, iar presa i-a numit “euro-orfani”. Toţi aceşti copii trăiesc 
fie cu rudele, fie în gospodării conduse de un frate mai mare, şi suferă 
deseori daune psihologice grave.
În această situaţie se află și Dalia. Ea a fost nevoită să-şi asume 
rolul de părinte mult prea devreme. Face parte dintr-o familie cu mulți 
copii, iar mama lor a plecat în străinătate la muncă, pentru a face faţă 
situaţiei. Dalia i-a fost alături mamei și şi-a luat angajamentul de a 
avea grijă de fraţii ei, fiind nevoită să renunţe la frumoasa perioadă 
adolescentină. Colegii de la Centrul SOS din Cisnădie spun că Dalia 
este o tânără responsabilă, cu mult bun simţ, cu multe calităţi, dar, în 
acelaşi timp, o copilă maturizată înainte de vreme. Dalia vorbește cu 
mult drag de fraţii ei, de activităţile sale zilnice, de felul cum îi ajută 
la teme şi de modul în care se descurcă.  
Dalia se resemnase cu modul ei de viaţă şi uitase cum e să fii adolescent. 
Centrul SOS a venit în sprijinul ei și i-a oferit posibilitatea de a urma un 
curs de coafor-stilist sponsorizat de Hengel/Schwarzkopf. Pentru a urma 
cursurile, Dalia s-a mutat în Sibiu, dar adaptarea la viaţa de oraş nu a fost 
uşoară. Tânăra a fost mereu îndrumată şi a beneficiat de sprijinul nostru în 
căutarea unui loc de muncă şi a unei locuințe. Din banii câştigaţi, a reuşit să 
se susţină financiar și nu a uitat nici de fraţii de acasă, trimițându-le lunar o 
mică sumă de bani. Datorită contribuției Daliei la bugetul familiei, mama nu 
a mai plecat pe perioade lungi în străinătate.

Tânăra a terminat cursul de coafor-stilist cu calificative bune şi speră ca 
într-o bună zi să aibă propriul salon de coafor.
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PrOieCte CamPanii de Strângere de fOnduri

SmS reCurent

debit direCt

advOCaCy

SOS Satele Copiilor România are o echipă de profesioniști care coordonează toate programele și proiectele asociației și se 
asigură de calitatea serviciilor oferite. Pornind de la nevoile de dezvoltare identificate, inițiem și desfășurăm proiecte noi, 
în beneficiul copiilor și tinerilor, al comunităților dezavantajate și al profesioniștilor și voluntarilor din domeniul asistenței 
sociale. Focusul colegilor care dezvoltă programe este implementarea activităților și a politicilor care țin de drepturile 
copiilor. Dezvoltăm acțiuni de lobby și advocacy și milităm ori de câte ori e nevoie pentru a ne asigura că tot mai mulți 
copii au parte de o viață trăită cu demnitate. 

Experiența noastră de un sfert de secol în domeniul protecției copilului ne recomandă ca specialiști și promotori ai 
drepturilor copiilor. Respectăm prevederile Convenției ONU și suntem parteneri de nădejde pentru autoritățile publice 
și pentru alte organisme sau organizații neguvernamentale care activează social pentru respectarea drepturilor 
copiilor. Identificăm activ soluții sau politici publice cu privire la asistența socială și protecția copilului și ne implicăm în 
influențarea politicilor publice care se adresează copiilor în situația de risc de abandon.

În 2015, am dat startul celei de-a doua campanii de strângere de fonduri prin intermediul SMS-ului recurent. Campania s-a numit 
Dăruiește afecțiune și, cu ajutorul ei, ne-am propus să sensibilizăm publicul donator în privința copiilor lipsiți de dragostea și îngrijirea 
părintească. În mod natural, fiecare copil are dreptul la o mamă, la o familie. În realitate, mii de copii sunt separați de familiile biologice. La 
SOS, copiii găsesc dragostea și protecția de care au fost lipsiți și de care au mare nevoie. Mecanismul campaniei, pe care o vom relua 
și în 2016, este foarte simplu: un SMS cu textul MAMA la 8844 înseamnă o donație lunară de 2 euro. Această donație constantă este un 
gest responsabil și plin de iubire pentru copiii abandonați sau orfani care sunt în grija noastră.
Până la sfârșitul anului 2015, au fost trimise 49.826 SMS-uri. 

Campania Fii membru al familiei SOS se desfăşoară fără oprire, din septembrie 2014, și reprezintă o adevarată provocare, 
mai ales prin prisma recrutării fundraiserilor stradali – a acelor tineri minunați care să ducă mai departe mesajul copiilor și să 
fie dispuși să convingă cât mai mulți oameni să intre în familia SOS. Debitul Direct este o metodă facilă și gratuită (băncile nu 
percep donatorului comision pentru sumele virate prin debit direct) de a susține eforturile făcute de SOS pentru toți copiii, tinerii 
și familiile pe care le ocrotește. Oricine locuiește în București, Sibiu şi Braşov a avut șansa de a se întâlni cu facer-ii SOS: pe 
stradă, în clădiri de birouri ori spaţii comerciale, la târguri şi concerte. La finalul anului 2015, familia SOS s-a mărit cu 1000 de 
noi membri donatori.
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2% - PerSOane fiziCe Paște, CrăCiun și baCK tO SChOOl

ziua internațiOnală a familei

20% - PerSOane juridiCe 

Din februarie și până pe 25 mai, am rulat campania 2%, prin care am strâns formulare de la persoanele care au înregistrat 
venituri din salarii şi de la persoanele fizice autorizate, precum şi de la cele care realizează alte venituri în afară de 
salarii. Această acțiune nu presupune niciun cost din partea persoanelor și nu preprezintă o donație, ci doar puțin timp 
și disponibilitatea de a completa și depune formularul 230 sau 200. Fondurile obținute în urma campaniei de 2% sunt 
redirecționate în totalitate către nevoile zilnice ale copiilor din programele noastre. Cu aceste sume le asigurăm traiul într-o 
familie iubitoare, o viață în siguranță, acces la servicii medicale, educație și sprijin emoțional. Anul trecut, am reuşit să 
strângem peste 1500 formulare.

An de an, alături de prieteni şi donatori, de cei care au venit efectiv la noi, dar şi de cei care ne-au sprijinit de la distanţă, 
încercăm să răspundem nevoilor copiilor pe care îi avem în îngrijire. Campaniile de strângere de fonduri derulate în preajma 
unor momente speciale din an au devenit o tradiţie şi se bucură de susţinerea a numeroase companii şi persoane fizice.

De Paşte şi de Crăciun, facem tot posibilul să le oferim micuţilor din cele 3 Sate SOS şi tinerilor din Comunităţile de Tineri 
sărbători fericite în Familia SOS. Bucatele tradiţionale, hăinuţele noi de Paşte sau cadourile de la Moş Crăciun sunt bucurii pe 
care copiii le-au descoperit şi în anul 2015.

Fiecare început de an şcolar beneficiază de o campanie de strângere de fonduri. Şi de data aceasta, prietenii şi donatorii SOS au 
răspuns pozitiv apelului nostru. Ghiozdanele pline cu rechizite, uniformele şcolare noi nu au lipsit niciunui copil susţinut de SOS.

SOS Satele Copiilor România sărbătorește, în 
fiecare an, Ziua Internațională a Familiei, motiv 
pentru care, anul acesta, a inițiat petiția pentru 
recunoașterea acestei zile drept sărbătoare 
legală, așa cum este celebrată în multe dintre 
țările lumii. Data de 15 mai a fost declarată Ziua 
Internațională a Familiei de către Adunarea 
Generală a ONU, pe 20 septembrie 1993, în 
baza Rezoluției 47/237. Pentru promovarea 
petiției am construit un Landing Page dedicat 
pe site-ul oficial al asociației, unde sunt oferite 
informații privitoare la numărul de zile libere 
ale românilor: (http://www.sos-satelecopiilor.
ro/15-mai-ziua-internationala-a-familiei/). Cei 
care intră pe pagina campaniei au posibilitatea 
să semneze petiția și să ne ajute să declarăm 
această sărbătoare legală. 

La SOS, ne mândrim cu generații de tineri care au reușit alături de noi să-și construiască o viață frumoasă. Anual, 
aproximativ 200 de copii și tineri cresc în Satele SOS, iar noi ne bucurăm că putem să le fim alături pe tot parcursul 
dezvoltării, până devin tineri adulți, independenți social și profesional. De-a lungul acestui proces avem mare nevoie de 
implicarea companiior. O modalitate importantă de susținere pentru noi o reprezintă facilitatea fiscală de 20%, prin care orice 
companie poate direcționa acest procent din impozitul pe profitul din anul în curs către asociația noastră, până la final de an. 
Sponsorizarea se face direct către SOS Satele Copiilor România, nu către ANAF, și reprezintă o cheltuială deductibilă din 
impozitul pe profit datorat statului, deci costul pentru companie este zero. În 2015, SOS a derulat o campanie de informare și 
strângere de fonduri, care a avut rezultate încurajatoare: aproximativ 210 companii au ales să redicționeze cei 20% către noi.
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familia SOS Parteneriate COrPOrate
De-a lungul anilor, am strâns în jurul nostru o comunitate unită, dornică să se implice în 
proiectele noastre. Împreună cu marile companii şi cu firmele mai mici, cu ambasadorii SOS, 
cu fundații și instituții, cât și cu donatorii noștri, am reușit, în 2015, să ne continuăm munca și 
să schimbăm în bine viețile a sute de copii, tineri și familii la risc.

Companiile care ne-au fost alături în momente de nevoie sunt și cele alături de care ne-am bucurat de 
reușitele copiilor și tinerilor noștri. Am făcut proiecte frumoase împreună și nu ne-am simțit niciodată 
lipsiți de suport. Îi respectăm și îi iubim pe partenerii noștri și le transmitem un mare mulțumeSC!

 “SOS Children villages is very important to me. Children 
are our future, and i feel very close to the children in the 
romanian SOS villages. it is also a great honour to me to 

be a SOS goodwill ambassador. i am very grateful that the 
renowned composer Shih and his vienna Pacific youth 

Orchestra agreed to perform a charity concert on behalf of 
SOS villages. the orchestra consists of university students 

of music of asian origin. So young musicians played for 
the welfare of children in romania. the concert took place 
on 11 june 2015 in the diplomatic academy of vienna. On 

the occasion of my husband’s and my “120th birthday” we 
wanted no presents but donations to SOS. that is why we 

organized the concert. it was a huge success with many 
guests and we are glad that we could hand over to Carmen 

bruma personally the donated money. We thank all our 
guests, who gave generously. We hope very much that the 
proceeds from the concert brought one more smile on the 

faces of children in the SOS villages.” 

„Colaborarea noastră are la origine interesul comun 
față de familie și valorile tradiționale, manifestate 
atat de Dr. Oetker, cât și de organizația SOS Satele 
Copiilor. Sprijinul pe care Dr. Oetker îl oferă în acest 
proiect nu este condiționat de achiziția de produse. 
Se bazează doar pe simțul responsabilității sociale 
fața de instituția familiei, care a ocupat întotdeauna 
un loc foarte prețios în setul de valori asumat de Dr. 
Oetker. Suntem bucuroși și onorați să fim alături 
de copiii de la SOS, cărora încercăm să le dăruim 
bucuria de a fi acasă, în atmosfera unei familii 
normale. Dr. Oetker va rămâne alături de SOS Satele 
Copiilor, ca un partener loial și de nădejde.

„În câteva cuvinte, esența parteneriatului pe care 
Allianz-Țiriac îl dezvoltă, de mai bine de un an, cu 
SOS Satele Copiilor România, este: responsabilitate, 
siguranță, implicare. Responsabilitatea este una 
dintre valorile fundamentale ale echipei Allianz-
Țiriac, iar grija față de comunitatea SOS este un 
mod în care declinăm această valoare la nivelul 
comportamentelor fiecăruia dintre noi. Ne 
implicăm atât prin sprijin financiar, dar mai ales 
prin acțiuni de voluntariat pentru a contribui la 
construirea unui viitor sigur pentru copii. Și este o 
responsabilitate pe care dorim să ne-o asumăm pe 
termen lung.” 

„Colaborarea KFC cu SOS Satele Copiilor România 
a început în luna martie 2015, atunci când ne-am 
propus susținerea unei familii SOS prin asigurarea 
tuturor cheltuielilor aferente activităților de zi cu 
zi. Acest parteneriat se înscrie în direcțiile noastre 
strategice de CSR, prin care sprijinim educația și 
dezvoltarea tinerilor. Astfel, din martie 2015, Hot 
Bucket-ul din meniul KFC a devenit „Bucket de 
bine”, iar fiecare produs vândut a însemnat un 
leu donat de KFC către asociație. Ne-am bucurat 
de rezultate peste așteptări, astfel că începând cu 
2016, sprijinim încă o casă din cadrul SOS Satul 
Copiilor București. Pentru noi, implicarea în acest 
proiect a fost personală și emoțională, dincolo de 
sprijinul financiar. Ne străduim să le oferim copiilor 
momente speciale și surprize care să îi bucure, să 
îi facă să se simtă apreciați și care să contribuie la 
dezvoltarea lor armonioasă. Continuăm încrezători 
colaborarea cu Sos Satele Copiilor România și 
sperăm ca sprijinul nostru să fie de ajutor.”

“Iubit de milioane de familii din întreaga lume, 
brandul NIVEA își manifestă constant grija pentru 
cei dragi nouă, atât pentru cei mici, cât și pentru 
cei mari. Cum familia presupune timp de calitate 
petrecut împreună și cum poveștile sunt parte 
din copilăria fiecăruia dintre noi, ne-am dorit 
să aducem îngrijirea NIVEA Creme și momente 
speciale în cât mai multe case. Și pentru că  SOS 
Satele Copiilor România face parte din familia 
extinsă NIVEA, ne bucurăm să putem spune că 
am reușit să aducem lumea poveștilor și în inimile 
micuților din cadrul satului”

“viața copiilor dezavantajați de la noi din țară este o 
constantă în preocupările mele și ale familiei mele. am 

încercat, de fiecare dată, să fim prezenți când a fost nevoie 
de noi. și eu, și soția mea, Cristina, suntem cu tot sufletul 
alături de micuții de la SOS. Sunt copii la fel ca orice alți 

copii și au mare nevoie de iubire și de experiențe pozitive. 
iar organizația are nevoie de fonduri să-i crească și să-i 
educe cât mai bine. Cauza copiilor trebuie susținută de 

cât mai mulți oameni din comunitate. fără să fie un clișeu, 
copiii sunt viitorul nostru. ”

„Sunt foarte fericită că am posibilitatea să influențez în bine activitatea organizației 
și să ajut copiii ocrotiți de SOS. Port convingerea că din ce în ce mai mulți oameni de 

bine vor înțelege necesitatea de a contribui la bunăstarea și viitorul acestor copii. 
Să poți fi părtaș la înfrumusețarea vieții unui copil este o mare bucurie și cred că 

misiunea SOS Satele Copiilor este una dintre cele mai frumoase din lume, de mare 
valoare umană, care merită și trebuie susținută de noi toți.”

Chef flOrin dumitreSCu,
ambasador Onorific 

SOS Satele Copiilor românia

andrea teuniSSen,
ambasador Onorific 

SOS Satele Copiilor românia

iOana 
iaCObeSCu, 

Marketing 
Manager 

Dr. Oetker

remi 
vrignaud, 

CEO, 
Allianz-Țiriac 

Asigurări

marK 
hiltOn, 
Franchise 
Business 

Consultant 
KFC România

Carmen 
Pavel, 

Marketing 
Manager 
România 

și Bulgaria, 
Beiersdorf.

“Un zâmbet de copil te face să uiți de greutăți și îți 
dă putere. Să vezi copiii crescând este, pentru o 
companie, cel mai convingător mod de a se implica 
sustenabil, pe termen lung.
În special dacă este vorba despre un parteneriat 
precum cel cu SOS Satele Copiilor România, care îți 
dă convingerea că va fi un partener de încredere și 
mâine.”

“SOS Satele Copiilor este un partener strategic 
alături de care dezvoltăm proiecte pe termen 
lung, într-o direcție comună: o viață mai bună 
pentru copiii din casele SOS. Susținem un stil de 
viață sănătos și încurajăm copiii să facă mișcare 
și alegeri corecte în ceea ce privește alimentele pe 
care le consumă. De asemenea, suntem aliați în 
promovarea zilei de 15 mai, Ziua Internațională a 
Familiei, o zi specială, în care familiile din România 
pot alege să petreaca timp împreună, în activități 
comune și distractive.” 

anna 
Katharina, 

SCheidereiter, 
CSR Kaufland 

România

raluCa 
PredOi, 

Corporate 
Affairs 

Manager, 
Nestlé 

România

rOSemaria SChWarzinger,
ambasador Onorific 

SOS Satele Copiilor românia
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2015
#oamenidebine vOluntari la SOS

În 2015, 80% dintre copiii din satul SOS București au beneficiat de un program de activități sportive derulat de voluntari, de 
antrenamente de aikido, karate, balet, dans modern, judo, fotbal, gimnastică. Tot aici, voluntarii de la Asociația Shakespeare 
School au derulat ateliere de învățare a limbii engleze prin metode adaptate copiilor cu vârste între 4 și 14 ani. 14 voluntari 
de la Asociația Școala Europeană au oferit un program de sprijin școlar pentru 15 copii din satul București. 10 copii au 
mers la un curs de calculatoare de 8 ședințe, susținut de voluntari de la compania Dell, unde au învățat noțiuni de bază în 
programe precum Word sau Excel și au înțeles cum să caute pe Internet informații relevante pentru școală. În programul de 
la Hemeiuș, am lucrat cu 10 voluntari care au organizat activități de animație socio-educativă pentru copii și i-au sprijinit la 
teme. Per total, anul 2015 a fost bogat în solicitări venite din partea persoanelor dornice de a efectua activități de voluntariat 
în toate programele din țară ale SOS. 

Suntem mândri să avem o rețea activă de voluntari, care sunt alături de copii atunci când au nevoie 
de sprijin școlar sau emoțional. În medie, numai în București, avem 40 de voluntari activi. Aceștia, în 
funcție de abilitățile și aptitudinile pe care le au, se joacă cu cei mici, îi învață lucruri noi, desfășoară 
numeroase ateliere și îi ajută să deprindă obiceiuri sănătoase. 

“PrOieCtul de eduCație în it a fOSt O OCazie nemaiPOmenită Să interaCțiOnam 
Cu COPiii de la SOS și Să învățăm unii de la alții. îmPreună Cu Cei 15 vOluntari 

de la dell, am venit Cu drag în fieCare SăPtămână din iulie Pentru SeSiunile 
interaCtive și fieCare dintre nOi S-a atașat de COPii și COPiii de nOi. am 

avut diSCuții deSChiSe deSPre fOlOSirea în Siguranță a aPliCațiilOr și a 
PlatfOrmelOr de SOCial media, Cât și deSPre Prieteniile virtuale. S-au legat 
Prietenii între nOi, iar învățarea a fOSt reCiPrOCă: COPiii au aflat de la nOi 

Cum Să fOlOSeaSCă reSPOnSabil CalCulatOrul, iar ei ne-au învățat Să ne 
buCurăm iar de viață, Să fim mai entuziaști, mai deSChiși și mai Calzi. aștePtăm 

Cu nerăbdare COntinuarea PrOieCtului în 2016!” 
ileana bumbuliCi,

voluntar dell în cadrul proiectului 
Computer Science, iulie 2015”
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2015
# companiiresponsabile vOluntariat la SOS

COVI CONSTRUCT, MARIA PRODUCTION, ALPIN 57 LUX SRL, INTERNATIONAL ALEXANDER, 
SPORT ALIMENT, ARUAL STARTING, RONERA RUBBER S.A., CIPCOS MAR COMPLEX, 
HELL GROUP COMPANY SRL, DELTA SRL, TED IMPEX SRL, METROTEX SRL, STAR DECOR, 
ZALIRO CONF SRL, UNICART VAB SRL, LAVIDOLL, SORIN MIHAI UTILAJE SRL, PROTOS SRL, 
CB ECOMST, PERSONALIA SRL, SERCONS SA, DANGER SRL, ROMWOOD S.A., ABC TRADING CO SRL, 
SIMHOUSE SRL, SC GEI PALAT CFR SA, MAROLI TRADING SRL, B.R.C. ONE SRL, NESTOR NESTOR 
DICULESCU KIGSTON PETERSEN, HELINICK SRL, COLINA MOTORS, ROM-RAIL TRANSPORT SRL, 
ECOSISTEM 94 SRL, NETWORK TWENTYONE, GLOBUS 101, INDUSTRIAL MD TRADING 76 SRL, 
TECMED, ALCHIMEX SA, ECO JUR SRL, EGIS ROMANIA, INOCSA INGENIERIA, S.L. SPANIA  
FILIALA ROMANIA, MAX EDILITAR, REGENCY COMPANY, HESPER, BASF SRL, ADVANTAGE 
SOFTWARE FACTORY, CONCEPT CONSULT&PROSPECT SRL, HAFI-TECH SRL, DEUTSCHE BANK 
GLOBAL TECHNOLOGY SRL, EXACT TOURS, AHEAD LOGISTICS SRL, TOP FACTORING, 
LIMAS GROUP, IAC MANAGEMENT, SYNERGY GROUP, BP PRINT & PROD SRL, LANTEC ROMANIA SRL, 
DENTOTAL CLINIC, URBE 2000 SRL, QUICKWEB INFO SRL, ROMTOOLS EXPERT, ROMTOOLS 
TRADING, AVIROMS RENT-A-CAR SRL, PAFLORA IMPEX, BRO ROM INDUSTRIAL MACHINES, 
ROHRER SERVICII INDUSTRIALE, PAYZONE, TOKO, AVANT COM, SELCAR INTERNATIONAL SRL, 
ENERGY SERVICES FINANCE, OPTICA 87 SRL, TNDC ADVERTISING SRL, SMART MANAGEMENT 
CONSULTING, MEDFARM TRADING SRL, MEDICAL PLANET SRL, BIOSYSTEMS DIAGNOSTIC, 
DISPO TRADING, T DANCOR ROMCONSTRUCT, VERDER ROMANIA, MAX FURNITURE, 
BONA ROMANIA, EBRAIN CONCEPT, GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL, HOFIGAL IMPORT 
EXPORT SRL, SC HOFBAUER TRADING CORP SRL, GMP ADVERTISING, PREMIUM TOOLS SRL, NEVI 
GRUP, DINAMIC SRL, FLORPAL COMIMPEX, TRANSLATOR SRL, TESA TAPE SRL, 
RECON REPARATII CONSTRUCTII SRL, DRUMEX IMP. EXP., WERT BAU SRL, TRITON SRL, 
AUTOPRIMA SERV SRL, CASSOL RO, ADALUX SRL, PROMEDICA SRL, FREEMARKONSULT ID SRL, 
DOMARCONS, ELECTRIC NAVINSTAL, CRIOMEC S.A., GIROMVAL, ZONA D, M.B. ELECTRIC SRL, 
ATENA COM FARM, TED CONSTRUCT, MICRONIX PLUS SRL, GILINOX, ROPECO, BILANCIA EXIM, 
ROM-EUROTRADE, PARMEL GOMMA, SMART SERVICE SOLUTIONS, ROBORETEC SRL, 
PROXIMA SRL, SC INDATECH SRL, MAVIPROD SRL, FAREL IMPEX SRL, FARMACIA ARDEALUL, 
BRV ELECTRO SRL, ATELIER PRODUCTIE POMPETE SRL, BRV ELECTRO SRL, SARMASANU IKOSAR, 
ADELA SRL, FARMACHIM 10, INAC CINAFARM, RECONSTRUCTIA BET SRL, CONPET S.A., 
CIREX SRL, TEHNOMONTAJ CONSTRUCT, PETRO CONSTRUCT, MED SERVICE SRL, PSG COM SRL, 
DUTCHMED, CARP SIBIU, METROPOLIS COM, PARKITRANS COM SRL, BENNINGHOVEN SIBIU, 
GREINER PACKAGING SRL, VOIEVOD SRL, A.G.M.A. TIUCA CONSTRUCT, GLOBAL PLAST, ADETA SRL, 
CESIL, ESTIC DUMICRIS SRL, ELIXIR SRL, AMAHOUSE, SISTEMA FLOOR HEATING SRL, FERONERIA PROD SA, 
TEODORA-COM SRL, MOBIRAR COM, ROMINVEST EXPORT IMPORT SRL,  IOSIF SI TARMURE SPRL, 
KRON-TOUR SRL, D.Y INTERNATIONAL SRL, PROTESAN SERV, MELSPRING ROMANIA SRL, 
AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX, PROIECT CONSULTING, MEDICAL FINANCE PROJECTS SRL, 
MDS ELECTRIC SRL, MONICA DESIGN IMPEX SRL, CENTRUL MEDICAL PANDURI SRL, 
OMNITECH INDUSTRIAL MACHINES, TONELI HOLDING SRL, ELECTRO TOTAL SYSTEM SRL, 
FAIRVALUE CONSULTING SRL, SETIS COMMUNICATIONS SRL, GRECO JLT ROMANIA GMBH VIENA, 
HS HYDRO & SPA SRL, DOZIMED SRL, IAMSAT MUNTENIA SA, IT SMART SYSTEMS, IT GENETICS SRL, 
TRYAMM TRADING CONSULTING SRL, QUBE NET SRL, REZON MEDIA GRUP SRL, SALESIANER 
MIETTEX, NORDIC IMPORT EXPORT CO SRL, AZOC-STAR SRL, MORDAN COM SRL, AVOSTAR, 
BIOPLANT SRL, INEJ COM SRL, PROPLAST MEDI SRL, SAFF TRADING, OGORUL SRL, CARLEXIM, 
HARGITA LINE, SANEX, SPEDITION TRANSCONTINENTAL SRL, OMFAL EDUCATIONAL SRL, 
MARA LOGISTICS QUALITY SRL, ODRA IMPEX 95 SRL, INTER FORESTA SRL, EVOTRACKING, 
ROMANIAN TRADE GARMENTS, EUROCONF SA, EXTRA SPEDITION SRL, HAUSTORE, 
WOOD-MIZER RO SRL, ROCAST NORD SRL, MAURICE WARD & CO SRL, CONTRAS SRL, CIKA SRL, 
INTUIT INVEST SRL, VINCON LOGISTIC S.A., GFK ROMANIA, CARREFOUR ROMANIA, ROPECO BUCURESTI, 
MHS TRUCK & BUS, SII ROMANIA, BT ASSET MANAGEMENT, PORSCHE ROMANIA, 
INTERNEDCAM IMPEX, AERZEN ROMANIA, NEXT CAPITAL, OPTIMA SOLUTIONS SERVICES, 
RADOX, TRITEX DESIGN, ASA CONS ROMANIA, OSRAM ROMANIA, MEDISON ROMANIA, 
DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES, PRINTEC GROUP, AMERILEX, SIPEX COMPANY, 
CARGO TRANS SOLUTIONS, BOSCH ROMANIA, CHRONOTIME INTL, SCA RODL &PARTNERS, 
CAPITAL ADVISOR, AVIA MOTORS, NUFARM ROMANIA, PORSCHE BROKER DE ASIGURARE, 
IPCT INSTALATII, AIMS TIMISOARA, TOKO SRL, METROHM ANALYTICS ROMANIA, TRANSLATOR, 
CAREER ADVISOR, HYGIENE PRODUCTS, ASACONS, CRESCENDO INTL, MARSH ROMANIA, 
GREEN GROUP, KELION ONLINE CONCEPT, EUSIM CONSULTING, PROFIDATA ROMANIA, 
ASIROM ROMANIA, OGRE EVENTS, HART HUMAN RESOURCES CONSULTING, BRITISH COUNCIL, 
GRAS SAVOY, PAYZONE, ORANGE, ACCORD ELECTRONICS, UPRIGHT CONSULTING, 
MARCOTEC, TOACSE, IAVOLSCHI SI ASOCIATII, MG PROFESSIONAL SALES SRL, HOTEL IAKI, 
ECHO TEHNO, CONS SECURITY, NUFARUL, YU TANG GROUP, TIROM TRADE & INVESTMENTS, 
MEN IN BLACK, EDITURA CARIERE, DOW CHEMICAL ROMANIA.

WENGLOR ELECTRONIC INNOVATION, TEAM LOGISTIC SPECIALISTS, KARCHER, FABRYO,

reCunOștința nOaStră tuturOr COmPaniilOr Care 
au dOnat Pentru PrOgramele SOS în anul 2015.

vă mulțumim!

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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2015
SOS în PreSă

multe PrOieCte intereSante Sau CamPanii ne-au aduS în 
atenția media, Cu aPariții în Print, Online, tv și radiO.
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2015 2015
eChiPa SOS Satele COPiilOr rOmânia raPOrt finanCiar
Echipa noastră nu e alcătuită din colegi obișnuiți, cum nici activitatea noastră de zi cu zi nu 
este una banală. Atunci când lucrezi pentru binele copiilor, trebuie să aduni laolaltă oameni 
speciali, cu sufletul mare, pasionali, neobosiți. Iar colectivul SOS este unic: în fiecare dintre noi 
trăiește un copil, care are vise, care vrea să schimbe lumea. Suntem #colegidebine. 

diana POdaru
director general 

interimar,
director Sucursală, 

Programul bucurești 

tania durlă
manager resurse 

umane

flOrin hariga
director Sucursală

Programul Sibiu

SOrin POPeSCu
director financiar

mihai iOn
manager it

rOdiCa marinOiu
director interimar 
Programul bacău

Carmen brumă
director dep. 

Strângere de fonduri și 
Comunicare

niCOleta Preda
director dep. 

dezvoltare Programe 

SOS Satele Copiilor românia
Calea Floreasca nr. 165, 
cod poştal 14459
Sector 1, Bucureşti
Tel: 021.668.00.90
Fax: 021.668.00.72

SOS Satul Copiilor bucureşti
Calea Floreasca nr.165, 
cod poştal 14459
Sector 1, Bucureşti
Tel: 021.668.00.90
Fax: 021.668.00.72

SOS Satul Copiilor Cisnădie
Str. Hermann Gmeiner nr. 3-7
Cisnădie, jud Sibiu, 
cod poştal 555300
Tel: 0269.56.18.16
Fax: 0269.56.49.21

SOS Satul Copiilor hemeiuş
Str. Gării nr. 45
Hemeiuş, jud Bacău, 
cod poştal 607235
Tel: 0234.21.78.48
Fax: 0234.21.78.47 

Subvenții de la SOS Cvs international 6,959,339 lei 46%

venituri din campanii de strângere de fonduri și din proiecte 5,225,691 lei 34%

venituri guvernamentale și locale 2,925,671 lei 19%

alte venituri  133,703 lei 1%

 15,244,404 lei

venituri 2015

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 decembrie 2015 şi 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

SOS Programul bucurești 4,376,579 lei 32%

SOS Programul Sibiu 3,347,648 lei 24%

SOS Programul bacău 2,322,410 lei 17%

biroul național de Coordonare 2,464,482 lei 18%

Personal SOS Cvs international 314,883 lei 2%

Campanii strângere de fonduri 1,064,748 lei 8%

 13,890,750 lei

Cheltuieli 2015

19%
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1%
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O FAMILIE IUBITOARE
PENTRU FIECARE COPIL

www.sos-satelecopiilor.ro


