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O familie iubitoare pentru fiecare copil!
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Câteva cuvinte din partea Președintelui
SOS Satele Copiilor România
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Dragii mei,
Gândul îmi fuge la un moment în urmă cu aproape 7 ani, când am intrat pentru prima dată într-un
Sat SOS. Când un copil care nu mai are familia alături îți spune, ferm, „hai la mine acasă, e și mama!”
și e fericit, timpul se oprește în loc și vrei să simți mereu acea senzație de bine, de normalitate și de
copilărie fericită, împlinită. Însă cum e posibil? Cum aș fi eu în situația lui și cum aș putea râde? Mii de
întrebări îmi vâjâiau în minte și mă copleșeau.
Am intrat atunci în căsuța din Satul SOS București, am întâlnit-o pe MAMA SOS și am înțeles că
aici se întâmplă ceva magic – oferim copiilor o nouă șansă la o viață plină de iubire, alături de o familie
unde fiecare este important, ascultat și înțeles, alături de frați și oameni pregătiți să facă totul pentru
binele lor. Și același lucru se întâmplă și în comunități, unde facem eforturi susținute pentru ca cei mici
să rămână alături de părinții lor și să aibă amintiri frumoase, împreună.
Și, de atunci, am rămas alături de organizație, iar din acest an am primit, cu mare onoare și responsabilitate, funcția de Președinte. Povestea SOS a început, însă, în urmă cu aproape un sfert de veac, ani în
care sute de copii au crescut frumos și au învățat să fie oameni Mari. Ei sunt poate colegii tăi, prietenii
tăi sau oameni pe care nu îi vezi în fiecare zi, dar știi că fac lumea mai bună. Sunt mândră de ei toți!
Niciuna dintre realizările noastre nu ar fi fost posibilă fără sprijinul vostru. Împreună, suntem o mare
familie. Împreună, salvăm vieți și scriem destine fericite. Parteneri, sponsori, angajați, voluntari, fiecare
dintre noi ne implicăm și contribuim la rezultatele frumoase cu care ne mândrim în fiecare an. Vă
mulțumesc tuturor pentru susținerea pe care ne-o oferiți și pentru că înțelegeți că implicarea fiecăruia
dintre noi, pe termen lung, aduce o schimbare în bine, enormă.
Vă transmit cele mai bune gânduri și cred cu certitudine că atunci când faci un bine, din inimă, ești cu
adevărat fericit.
Vă simt aproape și asta mă bucură.

Cu drag,
Florentina Nanu,
Președinte SOS Satele Copiilor România
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ÎMPREUNĂ SCHIMBĂM
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POVESTEA LOR

Dragii mei,
„Toți oamenii mari au fost cândva copii, dar puțini dintre ei își mai aduc
aminte...” Cuvintele pe care Antoine de Saint-Exupery le-a scris în
sfâșâietor de frumoasa capodoperă, ”Micul Prinț”, ne emoționează și, în
același timp, ambiționează.
Suntem din ce în ce mai mulți cei care începem să ne amintim că am fost
cândva copii! Iar copiii au nevoie de iubire!
Copilul se poate rătăci atât de ușor pe complicatul drum fără întoarcere
al unei vieți fără valori adevărate și repere solide. Pentru ei, viitorul este
încă nescris, iar noi ne-am asumat misiunea să îl reconstruim pentru sute
de copii. Noi vrem să îi creștem cu adevărat Mari! Și ce bucurie este mai
mare ca atunci când oamenii mari, copiii pe care i-am avut în grijă, revin
cu nostalgie și ne povestesc de realizările lor.
Poveștile acestor copii se scriu și merg mai departe cu ajutorul vostru, al
oamenilor de bine.
Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu și vă invit să fim și pe mai
departe, împreună.
Cu recunoștință,
Diana Podaru,
Director General
SOS Satele Copiilor România
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MISIUNEA SOS

ROMÂNIA: COPILUL ÎN SITUAȚII DE RISC

56.500

14.000

51%

97.800

300.000

18,5%

de copii în
sistemul de
protecție
socială
(sursa:
ANPDCA)

de cazuri,
anual, de
exploatare,
abuz și
neglijare
(sursa:
ANPDCA)

din copii se
află la risc
de sărăcie și
excluziune
socială (sursa:
World Vision
România)

de copii au cel
puțin un părinte
plecat din țară
(sursa:
ANPDCA)

de copiii se
află în afara
sistemului de
educație
(sursa: Unicef)

rata
abandonului
şcolar timpuriu
(sursa:
Eurostat)
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Susținem cu tărie că niciun copil nu ar
trebui să crească singur, fără dragostea
și protecția unei familii.
De 25 ani, construim un viitor
copiilor care nu mai au părinții
alături. Până în prezent, în Satele
SOS, sute de copii au învățat să
viseze și s-au dezvoltat armonios,
înconjurați de dragoste pentru a
deveni adulți responsabili. Sute de
copii s-au făcut MARI.
Și asta pentru că, dincolo de
vindecarea rănilor emoționale
prin integrarea copiilor în medii

familiale pline de afecțiune, noi
avem grijă atât de dezvoltatea lor
personală, cât și de cea profesională! Îi creștem și le suntem alături de
la doar 3 ani până la 26 de ani. Le
suntem o familie pentru toată viața.
Totodată, intervenim intervenim
în comunitățile vulnerabile pentru
a preveni separarea copilului de
familia lui și pentru a-i asigura o
mai bună integrare în comunitate.
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IMPACTUL SOS

1.000

40.000

de copii și
tineri sprijiniți
direct de SOS
Satele Copiilor
România, în
2017

de beneficiari
în programe
de asistență
derulate
împreună cu
partenerii SOS,
în 25 de ani
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NICIUN COPIL NU AR TREBUI SĂ CREASCĂ SINGUR
De peste 25 ani, schimbăm viitorul copiilor din
România, am construit trei Sate SOS, în care sute de
copii au crescut, au visat, au învățat și au devenit
adulți responsabili.

ÎNGRIJIRE ALTERNATIVĂ

26 DE FAMILII SOS
3 SATE SOS
București
Cisnădie

3 COMUNITĂȚI
DE TINERI
4-7 copii

Mama SOS

Hemeiuș

Copii peste 15 ani

Program de Asistare în viața semi-independentă pentru tineri

SUSȚINEM FAMILIILE VULNERABILE,
PENTRU A PREVENI SEPARAREA COPIILOR DE PĂRINȚI

3 centre
de consiliere
și sprijin
pentru Copii și Părinți:
București, jud. Sibiu,
jud. Bacău

Aproximativ
200 de familii,
800 copii

1 centru de zi
Hemeiuș,
Bacău
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2017 ÎN RETROSPECTIVĂ
MARTIE

IANUARIE

Dragostea mamelor SOS schimbă
vieți. De Ziua Mamei, copiii le
mulțumesc acestora, oferindu-le
flori, felicitări și multe îmbrățișări.

Organizăm conferința națională pe
tema îmbunătățirii abilităților de
viață și a șanselor de integrare pe
piața muncii a tinerilor din mediul
rural și din sistemul de protecție
a copilului, în parteneriat cu
FONPC și ANPDCA.

MAI
Sărbătorim Ziua Internațională
a Familiei. Amintiri frumoase,
împreună cu părinții biologici,
Mama SOS, frații biologici sau din
căsuță și mulți prieteni.

FEBRUARIE

IUNIE

Lansăm campania de 2%, pentru
toți cei care doresc să își aducă
contribuția la un viitor mai bun
pentru copiii susținuți de SOS.

De Ziua Copilului, ne bucurăm de
„Jocurile Copilăriei”, un eveniment
organizat cu sprijinul All Bright
People și al partenerilor locali.

APRILIE
Lansăm Centrul Zebra Zou,
alături de Primăria Municipiului
București.

Tinerii din Satul SOS Cisnădie
intră in competiție pentru „Cupa
prieteniei” la fotbal.

11

NOIEMBRIE
SEPTEMBRIE

IULIE
Vacanța de vară le aduce copiilor
excursii, noi prieteni și multă
distracție, prin sprijinul oferit
de Kaufland și H&E Reinert
România.

Lansăm „Viitorul strigă prezent!”,
o campanie de strângere de fonduri
pentru susținerea la școală a
copiilor și tinerilor care cresc sub
ocrotirea SOS.

Pedalăm cu energie și cu mult
suflet la Marriott Cycling
Challenge. Peste 200 de participanți, 10 instructori faimoși, 12 ore
de pedalat.
4 tone de îmbrăcăminte strânse
din donații, împreună cu Băneasa
Shopping City, în campania „It`s
OK to help them dream”, ajung la
copiii din comunitățile vulnerabile
din țară.
Suntem premiați în cadrul
Festivalului Drepturilor Copilului
2017 și la Gala Națională a
Voluntarilor.

DECEMBRIE
AUGUST
Lansăm programul „Health is
for everyone”, în parteneriat cu
Johnson & Johnson. Programul
are ca scop promovarea bunelor
practici în domeniul prevenției
în sănătate și al îngrijirii personale, în comunitățile din medii
dezavantajate.

Serbarea de Crăciun a copiilor ne
dăruiește noi momente pline de
emoție.

OCTOMBRIE
5.000 de copii participă în campania „Orbit dăruiește zâmbete”,
proiect derulat pentru al treilea an
consecutiv.
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EXCELENȚĂ ÎN
ÎNGRJIRE ALTERNATIVĂ

39

400

99%

90%

de fratrii

de copii și
tineri în îngrijire
alternativă, din
1993

promovabilitate
școlară

dintre tinerii care au ieșit din
îngrijirea SOS sunt bine integrați
social și au un loc de muncă stabil
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Creștem, educăm, iubim și integrăm în societate copii care au
pierdut sprijinul părintesc, pe parcursul unui drum lung, de la
vârsta de numai 3 ani, până la 26 de ani.

M

ii de copii în România așteaptă
ani la rând să aibă și ei o mamă,
o familie, un „acasă”. Și pentru mulți
așteptarea devine obișnuință, iar mai
apoi resemnare.
Susținem cu tărie că fiecare copil are
dreptul la o familie, la iubire și respect.
Tocmai de aceea, aici, în cele trei Sate
SOS, special construite pentru copiii
cărora trecutul nu le-a surâs, mamele
sociale, echipa de specialiști, precum
și toți voluntarii noștri devin noile
lor familii. Aici ei regăsesc iubirea,
dăruirea și încrederea în oameni și în
ei înșiși!
Satele SOS reprezintă „acasă” pentru
132 de copii și tineri care cresc alături
de mame SOS și de frații lor biologici
și sociali. Sub acoperișul fiecărei case

„Mama SOS” –
antrenor pentru
viață

SOS, cresc între 4 și 6 copii, care se
bucură de un real sentiment de securitate și apartenență. Odată cu începerea
liceului, adolescenții sunt încurajați
să înceapă pregătirea pentru viața
independentă și merg în Comunitățile
pentru Tineri. Aici, sub îndrumarea
unei echipe specializate de consilieri,
ei își continuă studiile și se dezvoltă
profesional. La sfârșitul anului 2017, în
cele 3 comunități se aflau 31 de tineri.
Eforturile noastre depășesc însă
limitele Satelor SOS. În tot acest timp,
lucrăm cu familia biologică și susținem
întoarcerea copiilor acasă, acolo unde
este posibil și condițiile de viață s-au
îmbunătățit considerabil.

Mamele SOS sunt adevărate modele și dăruiesc copiilor încrederea în
reușită.
Mama SOS este un pic din fiecare psiholog, pedagog, asistent medical
la nevoie, de zi sau de noapte și,
mai mult decât toate acestea la un

Susținem și ne
străduim ca
frații biologici
să crească și
să copilărească
împreună, ca
într-o familie.

loc, este mamă pentru copii care
adesea nu cunosc alt părinte.
Între copii și mama SOS se construiesc legături emoționale care
durează o viață întreagă.
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SOS SATUL COPIILOR
BUCUREȘTI

Î

n Satul SOS București, până la
finalul anului 2017, am îngrijit 48
de copii. Aici îi creștem cu adevărat
mari și asta înseamnă un efort de
echipă: mame sociale, asistenți sociali,
psihologi și psihopedagogi, terapeuți,

Îi încurajăm pe copii să își
exprime opiniile și emoțiile, le
asigurăm accesul la educație
și la dezvoltarea deprinderilor
necesare pentru a deveni
adulți împliniți.

voluntari și parteneri. Fiecare copil
este unic, așa că preocuparea noastră
este să-i oferim suportul potrivit,
să-i punem în valoare calitățile și să-l
pregătim pentru viitor.
Cu ajutorul voluntarilor, copiii au avut
ocazia să participe la activități extrem
de diverse, de la pictură, arhitectură,
olărit, sporturi. Avem campioni la
dans, aikido, la fotbal, la kendama,
buni înotători, mici gimnaste, dar și
premianți, cu medii finale peste 9.
Dezvoltarea personală și echilibrul
emoțional al copiilor sunt prioritare. O
parte din copii a participat la grupuri
de dezvoltare personală și terapie de
tip „sandwork”. Au primit sprijin din
partea terapeuților de la Institutul
pentru Studiul și Tratamentul Traumei
și de la Centrul Evelyne.
Continuăm să lucrăm cu părinții

85% dintre copii
au practicat
un sport (înot,
aikido, baschet,
dans modern,
fotbal)
biologici și îi ajutăm să mențină o
relație apropiată cu copiii, acolo unde
cazul. 60% dintre copii au petrecut o
parte din timpul lor liber cu părinții
sau alți membri ai familiei.
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SOS SATUL COPIILOR
CISNĂDIE

C

ând ai un vis mare, ce crește
puternic în sufletul a 60 de copii
și tineri, atunci întreaga comunitate
participă pentru ca acest vis să se
îndeplinească. În 2017, copiii și tinerii
care cresc în Satul din Cisnădie au
participat la Maratonul Internațional
Sibiu, pentru a-și îndeplini visul: un
nou cabinet de informatică, complet
utilat și amenajat. 121 de alergători
și 76 de susținători au crezut în ei și
le-au fost alături la Start. Câteva luni
mai târziu, laboratorul de informatică
a fost inaugurat cu mare bucurie.
De Ziua Copilului, ne-am adunat
cu mic cu mare la „Cupa prieteniei
la fotbal”, eveniment la care au
participat și 4 echipe de la școlile din
comunitate.

În Satul SOS din Cisnădie, tinerii rămân în casele în care au crescut, alături
de Mama SOS și frații mai mici din
casă. Cei mari au acțivități adaptate
vârstei și sunt încurajați să aibă joburi
pe perioada verii și se pregătesc încet,
încet pentru viața de om mare.
Copiii și tinerii mențin legătura cu
familia biologică, acolo unde este
posibil. Peste 60% dintre copii și tineri
și-au revăzut familia în timpul liber.
Dincolo de lucrurile serioase și obiectivele de dezvoltare individuală, avem
și momente speciale. Avem mici actori
care-l imită cu succes pe Domnul Goe,
avem cântăreți de hip-hop, care chiar
apar în publicații locale și atrag atenția
marilor vedete din lumea muzicii.

Doi copii au
fost adoptați și
alți doi au fost
reintegrați în
familia biologică
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SOS SATUL COPIILOR
HEMEIUȘ

A fost un an al
schimbărilor, copiii
au crescut și
mulți sunt acum
adolescenți.

S

atul Hemeiuș este unul cu mulți
adolescenți și la fel de multe provocări. Am început, așadar, pregătirea
pentru viața de adult prin implicarea
lor în diverse activităti – gătim împreună, facem bugetul și cumpărături,
organizăm evenimente în Sat.
Școala este importantă, indiferent
de vârstă, așa că o tratăm cu seriozitate și facem meditații la materiile
importante.

Un caz cu totul emoționant
îl reprezintă situația a patru
frați, care sunt foarte aproape
de reintegrare în familia biologică. În tot acest demers,
sprijinul oferit de parteneriatul
cu Primăria Gîrleni şi Habitat
for Humanity Comăneşti este
decisiv în îndeplinirea condițiilor locative și realizarea visului
acestei familii destrămate de
greutăți.

Toți cei 35 de copiii s-au și relaxat la
diverse ateliere organizate la Clubul
Copiilor, prin activități de creație,
lectură, tâmplărie și cinematecă, dar
și la pescuit, la patinoar, în tabere și
excursii.

mari bicicliști și skateri. Dar, mai ales,
ne place să păstrăm tradițiile locale și
dansăm moldovenește de câte ori avem
ocazia.

Avem în Sat campioni la sah, la fotbal,
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POVESTE DE SUCCES
Șansa unei copilării fericite într-o familie SOS din Hemeiuș

oana și Ștefan au venit în SOS Satul
Copiilor Hemeiuș când aveau 5,
respectiv 4 ani.

I

ceea ce o preocupă, iar în grupul său de
prietene, fetele își împărtășesc micile
secrete și își visează viitorul.

Ștefan, își amintește Mama SOS, era
de o timiditate excesivă. Nu știa nici
să plângă sau să se bucure, nu știa să
spună dacă ceva îl deranja sau dacă
avea nevoie de ceva. În timp, sprijiniți
și iubiți de Mama SOS și de întreaga
echipă, cei doi frați au început să zâmbească din nou și au depașit trauma
despărțirii de familia biologică.

Ștefan este un băiat isteț și lipicios, iar
în timpul liber merge cu bicicleta și cu
rolele. Pus pe glume, îi place să facă
mici farse colegilor de clasă. Ștefan e
foarte priceput la tâmplărie și îi oferă
mereu cadouri Mamei SOS, făcute de
el în atelier.

Ioana este elevă în clasa a IV-a, îi
place să învețe și vrea mereu mai mult.
După școală, Ioana dansează mult,
iar talentul ei a ajutat-o să facă parte
din ansamblul de dansuri populare și
moderne. Are o relație frumoasă cu
Mama SOS, căreia îi povestește tot

Anul 2017 a fost
și anul revederii
cu familie
biologică.
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SOS COMUNITĂȚILE DE TINERI
BUCUREȘTI

A

junși la adolescență, cei care își
doresc și sunt pregătiți se mută
în Comunitățile pentru Tineri. Acolo
se bucură de susținere pe toată durata
studiilor, până se pot întreține singuri.
Învață să devină independenți, primesc
sprijin adaptat nevoilor fiecăruia și
sunt susținuți să obțină primul job.
La finalul anului 2017, în ambele
Comunități SOS București locuiau
20 tineri, elevi la liceu sau la școli
profesionale și un student la Academia
de Studii Economice.

Trecerea de la Sat în Comunitate este
una realizată în etape și este pregătită
cu mult timp înainte, dar cu toate
acestea, nu este lipsită de emoții –
pentru copii, mame și întreaga echipă.
În anul 2017, 8 adolescenți au făcut
acest pas. La începutul verii, înainte
de sosirea lor în comunități, a fost
organizată o excursie cu bicicletele
pe o distanță de 100 de km, pentru o
acomodare cât mai ușoară.

Pe parcursul anului, 5 tineri au ieșit
de sub protecția SOS, intrând astfel în
programul de asistare în viața semi-independentă (PASI). Toți au deja un loc
de muncă și o locuință.
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Una dintre
provocările
Ioanei în
2017: să își
depășească, la
media școlară,
colegul cu
care a mers la
olimpiada de
matematică.
Misiunea a fost
îndeplinită cu
succes!
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POVESTE DE SUCCES
Dacă foarte multe fete au soarele-n păr, Maria îl are-n suflet!

A

zi pare absolut incredibil că fetița
timidă de acum foarte mulți ani
de zile s-a transformat într-o adolescentă sigură pe ea, de care suntem tare
mândri!
Povestea de succes a Mariei în familia
SOS ne motivează enorm și le inspiră
și pe toate celelalte tinere din jurul ei.
Dar drumul Mariei de la o fetișcană
fragilă la domnișoara plină de încredere în sine de astăzi nu a fost deloc
ușor! Cu multă susținere și dragoste
din partea Mamei SOS și a întregii
echipe SOS, Maria a început să
zâmbească din nou.
Maria și-a învins timiditatea și teama
de schimbare, iar anul acesta a finalizat
cu succes cursurile de specializare la
Colegiul ”Spiru Haret” din București
și este Hair Stylist! Dorința ei de a se
dezvolta s-a materializat prin continuarea studiilor, și, în acest fel, s-a înscris
în clasa a XI-a la liceul cu același
profil. Dar visul ei de aur pe plan
profesional este să devină un manager
de succes și deja are primul ei job.
Un vis dintr-un lung șir de visuri pe
care ea va ajunge să și le trăiască și să
inspire și alți tineri.

Nimic nu este mai
motivant decât
atunci când, un
tânăr care părea pierdut în valurile vieții
reușește, iar tu ai luptat, făcând tot ce este
posibil pentru succesul lui.
Sorin Gheorghe, coordonator Comunități de Tineri București
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Tibi a avut parte de o mare surpriza la Serbarea de Crăciun,
unde a cântat pe scenă alături de CRBL.
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Dans tradițional, cu copiii din Satul Hemeiuș
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SOS COMUNITATEA DE TINERI
BACĂU

Ș

tim că ne-am îndeplinit misiunea
atunci când copiii pe care i-am
crescut și îngrijit devin adulți cu „un
rost”: au o meserie, familie și prieteni.

SOS a obținut un certificat de consiliere vocațională, iar cu ajutorul Fan
Courier am accesat cursuri de formare
profesională pentru tinerii noștri.

Orientarea în carieră este extrem de
importantă. Îi ajutăm pe tineri să își
găsescă drumul potrivit, în funcție de
interesele și abilitățile fiecăruia, inclusiv către meserii precum bucătar-ospătar, croitor, electician etc. Pentru a le
da cele mai bune sfaturi, un consilier

Din cei 12 tineri, unul a accesat programul de asistare în viața semi-independentă, odată cu finalizarea studiilor
și primul job, iar o tânără s-a întors în
familia biologică. Mulțumim Habitat
for Humanity Comănești pentru
susținere în construcția unei case.

Suntem deschiși mereu pentru noi
parteneriate. In 2017, am primit
vizita unei delegații de la Leaving
Care Hackeney, un serviciu social din
Anglia.

SERVICII SOCIALE
PRIMARE SOS
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8.502

11

5.000

156

100%

de ore de
asistență
socială în teren

comunități în
care acționăm

de copii în
proiecte
educative,
alături de
parteneri

de familii
sprijinite pentru
prevenirea
abandonului

dintre copii au
rămas alături
de părinți sau
de familia
extinsă
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Acționăm în comunitățile vulnerabile

D

ezvoltăm programe de prevenire a
separării copiilor de familiile lor,
prin parteneriate sociale, în comunitățile în care lucrăm. Prin programe de
educație parentală, consiliere și suport
material, prin activități educative,
vrem să responsabilizăm părinții și
să-i ajutăm să depășească starea de
vulnerabilitate. Copiilor vrem să le
arătăm o alternativă și să înceapă să își
dorească o altfel de viață. Totul începe
cu încurajarea mersului la școală și
asigurarea unui set de rechizite noi,
hăinuțe noi și acces la excursii și
activități de timp liber. Urmărim să le
dezvoltăm abilitățile de comunicare și
relaționare, să le formăm deprinderile
necesare pentru un stil de viață sănătos, să-i susținem pentru o dezvoltare
armonioasă.
Părinții sunt sprijiniți în dobândirea
documentelor de identitate pentru
ei și copii, accesarea serviciilor de
sănătate și integrarea pe piața muncii.
Sunt ajutați să își definească interesele,
abilitățile, să se școlarizeze, astfel încât

Cazurile în care apare cel
mai frecvent riscul separării
copilului de familie: sărăcia
extremă, abandonul familial,
violența în familie, alcoolism,
probleme de sănătate grave,
părinți plecați în străinătate,
neglijarea sănătății și a
educației copilului

să poată dobândi o calificare pentru
a-și putea întreține familia.
La sfârşitul anului 2017, 156 de familii
și 484 de copii şi tineri erau incluși
în programul nostru de prevenire. 74
de copii au beneficiat de burse pentru
susținerea lor la școală, acestea fiind

oferite de Fundația Speranța.
În anul 2017, peste 5.000 de copii din
comunitățile extinse au fost incluşi în
proiecte specifice care au vizat igiena
orală, educația pentru sănătate și
dezvoltarea personală.
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SOS CENTRUL DE CONSILIERE ȘI
SPRIJIN BUCUREȘTI

Î

n anul 2017, am susținut 49 de
familii, din care 404 de copii și
tineri din București și orașul Buftea, în
parteneriat cu autoritățile locale. 97%
dintre familiile care au ieșit din program
au depășit starea de vulnerabilitate și
rămân unite.
348 de copii au fost sprijiniți să
meargă la școală sau la grădiniță,
28 de tineri și părinți au o calificare
mai bună, prin participarea la cursuri
profesionale și se pot angaja mai ușor.
Copiii au beneficiat de atelierele de
dezvoltare a abilităților de viață, iar

părinții de îndrumare și consiliere
parentală, unde au învățat cum să își
îngrijească mai bine copiii și să țină
cont de toate nevoile lor de dezvoltare.
Părinții și-au îmbogățit cunoștintele
despre educație pentru sănătate,
planificare familială și educație sexuală,
gestionarea bugetului. Am intervenit
în situații de criză, cu tratamente
medicale pentru copii, acces la apă
curentă și la căldură, renovare locuințe,
utilare cu aparate electrocasnice. Le
mulțumim tuturor voluntarilor care au
fost alături de noi!

SOS CENTRUL
DE CONSILIERE ȘI
SPRIJIN CISNĂDIE

Î

n anul 2017, SOS Centrul de
Consiliere și Sprijin pentru Copii
și Părinți Cisnădie a ajutat 60 de
familii, 268 de copii și 5 tineri din
cele trei comunități din județul Sibiu.
Din familiile cu copii mici, 95% din
preșcolari au mers la grădiniță și
creșă.
63% din familiile asistate și-au
îmbunătățit condițiile de locuit, prin
realizarea de mici reparații, zugrăveli,
igienizare, achiziționarea de mobilier,
aparate de uz casnic. 13 adulți au fost
ajutați să se angajeze și să asigure
astfel o sursă de venit în familie.
Copiii au primit rechizite școlare,
au mers în excursii și au participat

la diverse proiectele locale, precum „Copilărie, școală, viitor”
(H&E Reinert) „Together” (Telus
International), „Din nou la școală”
și „O, ce veste minunată”, alături de
parteneri.

„- Dacă ar fi să ai o
Superputere, care ar fi
aceasta?
- Aș face să fiu invizibil
și să călătoresc
oriunde mi-ar plăcea.”
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SOS CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN BACĂU ȘI
CENTRUL DE ZI HEMEIUȘ

Î

n județul Bacău, continuăm să
acționăm în cele 6 comune din
județ, dar și în Buhuși și Onești.
În 2017, Prin Centrul de Consiliere
și Sprijin și Centrul de Zi Hemeiuș
am sprijinit 79 de familii, cu 213
copii.

Copiii au fost implicați în diverse
activități, precum clubul de lectură pe
perioada vacanței de vară, clubul de
dans, atelierele de creație, excursii, dar
și programele de dezvoltare personală.
Părinții primesc consiliere constantă
pentru a-și îmbunătăți condițiile de trai
și a oferi o îngrijire potrivită copiilor.

În Centrul de Zi Hemeiuș, zeci de
copii primesc în fiecare zi o masă și
suport pentru teme. Proiectul este
sprijinit de Consiliul local.
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Georgiana și Adelina au de anul acesta înca două prietene –
Dana Rogoz și Adela Popescu.
Întâlnirea a avut loc în cadrul campaniei SOS „Viitorul strigă
prezent!”
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Încă un an cu rezultate școlare deosebite la Cisnădie.
Alex, un adolescent de 10, se pregătește acum pentru
Facultatea de Inginerie și are toate șansele să intre cu brio!
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POVESTE DE SUCCES
Sprijinul care a contat pentru a rămâne uniți

E

lena provine dintr-o familie aflată
în dificultate şi locuieşte împreună cu alți opt frați şi patru verișori,
într-un orăşel situat lângă Bucureşti.
Părinții Elenei au decis să aibă grijă
de cei patru verișori, după ce tatăl lor
a murit şi mama i-a abandonat. În
acest fel, familia a crescut de la nouă la
treisprezece copii.
„La început, stăteam cu toții într-un
spațiu mare, fără pereți. Niciunul nu
aveam camera noastră.”, spune Elena.
Ea și cei 12 copii, împreună cu părinții,
aveau la dispoziție un spațiu înghesuit,
de 35 metri pătrați, cu o singură
fereastră. „La început nu aveam nici
o intimitate, deloc… nici pentru a-ți
schimba hainele, nici un spațiu liniştit
unde să poți să îți faci temele”, spune
Elena.

Una dintre primele acțiuni de sprijinire a familiei a fost legată de situația
locativă. Familia s-a implicat activ
în depășirea dificultăților pe care le
întâmpină, dorindu-și foarte mult ca
nepoții lor să nu ajungă într-un centru
de plasament.
Au fost ajutați cu materiale de
construcții, reușind să împartă spațiul

disponibil în 4 încăperi: 3 dormitoare
și o bucătărie.

Sunt copii care devin

Familia a fost susținută și prin servicii
de consiliere pentru creșterea abilităților parentale, iar copiii au beneficiat
de rechizite și îmbrăcăminte, necesare
frecventării școlii, respectiv grădiniței.
Mama a fost sprijinită de către asistentul social pentru a-și găsi un loc de
muncă. Tatăl Elenei lucrează ca zilier,
dorindu-și și el să asigure tuturor celor
13 copii condiții decente de trai.

ei și frații lor mai

Elena a beneficiat de o bursă de
studiu, din care și-a putut achiziționa
cărți, culegeri, dicționare, pentru a se
pregăti pentru susținerea examenului
de admitere la liceu.
Elena este fericită pentru că familia sa
a depășit acum situația de criză în care
se afla:
„Părinții mei nu au avut o viață uşoară,
atunci când au fost copii. Tatăl meu
a trebuit să meargă la casa de copii și

responsabili pentru
mici, și care știu că
educația este singura
șansă. Cea mai mare
recompensă este
atunci când vedem
transformări în bine în
viața lor.

mama mea a trebuit să lucreze atât de
mult... Ea nu a avut timp să meargă la
şcoală. Acum, părinții mei își doresc ca
noi să avem o viață diferită, mult mai
bună.”
Elena a fost și subiectul unui film
documentar internațional, realizat în
vara anului 2017.
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PROIECTE ȘI ADVOCACY

Membri ai SOS Children’s Villages
International, organizație prezentă
în 135 de țări
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Î

n 2017, am implementat politica
de protecție a copilului împotriva
oricăror forme de violență. SOS Satele
Copiilor România a fost una din organizațiile propuse de Keeping Children
Safe pentru acordarea certificării de
nivel 1.
Am inițiat un grup de lucru pe
tema managementului de caz și am
organizat o masă rotundă pe tema
„Plasamentul copiilor și reintegrarea
lor în familie”. Cu această ocazie, am
pus la dispoziția profesioniștilor din
domeniu, documente de referință
traduse în limba română (Liniile
directoare ONU privind îngrijirea

Proiectul Care for
children: Support for care
professionals
Finanțat de Adobe
Foundation
40 de specialisti din
Programul SOS Satul Copiilor
București au beneficiat de sesiuni de supervizare externă,
individuală și de grup. Au fost
implicați chiar și copiii, care
au povestit despre asteptările
lor față de specialiști.

alternativă a copiilor și Liniile directoare privind reintegrarea copiilor).
Am organizat, în parteneriat cu
FONPC (Federația Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Copil), o
conferință națională de promovare a
rezultatelor proiectului și a metodologiei de lucru dezvoltate, în cadrul
proiectului „Un model de servicii
integrate oferite tinerilor din mediul
rural și din sistemul de protecția
copilului”.

noi aplicații în vederea obținerii de
fonduri de la Comisia Europeană,
din Erasmus+ și din granturile EEA.
Primele două aplicații, în care avem
rol de partener, au fost deja aprobate și
vor fi implementate în perioada 20182019. Ele se adresează specialiștilor
care lucrează cu tinerii care urmează
să părăsească sistemul de protecție a
copilului.
Suntem membri activi al Federației
VOLUM.

Au fost finalizate cu succes ultimele
2 proiecte finanțate din mecanismul
financiar SEE și au fost pregătite 3

Proiectul Transnaţional de
Întărire a Familiei România
– Suedia
Proiectul pilot din Bacău a
adus în atenția autorităților
locale o problematică
specială, cea a copiilor cu
părinți plecați în străinătate,
dar cu un nivel redus de
integrare socio-profesională
în țările gazdă.

Un schimb de experiență
cu specialiști din Japonia
Delegația a fost formată din
oameni specializați în problematica copiilor rămași fără
părinți, precum și a integrării
sociale a acestora.
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FAMILIA SOS SATELE
COPIILOR ROMÂNIA
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OAMENI DE BINE
Când ai oameni cu
tot sufletul lângă
tine, poți muta munții
din loc!

D

onatori, parteneri, voluntari,
ambasadori, prieteni și colegi de
bine – cu toții suntem o mare familie
și facem eforturi susținute, cu toată
energia și dăruirea, pentru a oferi
un viitor frumos și sigur copiilor și
familiilor vulnerabile.

Mulțumim din
inimă!

„Sunt tatăl a patru fete. Unul
dintre copii a învățat la o
școală din cartierul Crângași.
Jumătate din elevii clasei erau
de la un centru de plasament.
Nu pot să uit tristețea din ochii
acelor copii. Împreună cu
soția mea, dorim să aducem
o foarte modestă contribuție
la sarcinile grele pe care vi le
asumați. SOS Satele Copiilor
ne-a arătat o lume mai bună,
prin îngrijirea de tip familial de
care copiii pot beneficia.”
Constantin Alexandrini,
Donator

FUNDRAISER la SOS
Fapte bune, energie și curaj!
În f iecare zi, merg la muncă cu
zâmbetul pe buze, pentru că ştiu că
pot schimba viața atâtor copii în bine.
Și nici măcar nu e atât de greu ceea ce
fac eu. E mai greu să te hotărăşti să
începi. Mi se pare important să f im
parte activă a unei lumi care are nevoie
de schimbări în bine. Iar, în echipa

noastră, noi exact cu asta ne ocupăm:
producem schimbări.
Este extraordinar de plăcut să priveşti în
spate şi să observi rezultatele muncii tale!
Marius Badea,
Fundraiser Stradal, SOS Satele Copiilor

„Să fii ambasador pentru
unul din cele mai frumoase și
nobile scopuri din lume este o
onoare. Pentru mine, fiecare
vizită în Satele SOS este plină
de emoții și, în același timp,
o mare bucurie: întâlnirile cu
copiii, cu poveștile lor, cu
mamele SOS, cu mulți prieteni
dragi, cu toți cei care fac
posibil ca SOS să existe și să
funcționeze.
În 15 ani, de când mă implic
în SOS, am fost martoră cum
misiunea SOS-ului - pentru
fiecare copil o familie iubitoare,
șanse la o educație adecvată,
dezvoltare personală - se
îndeplinește în fiecare zi. Cu
eforturi și mari provocări, cu
dragostea și dedicația a sute
de oameni frumoși. Nu putem
decât să le mulțumim pentru
că fac lumea mai frumoasă
și, datorită implicației lor, din
sânul organizației sau ca
voluntar din afară, fac posibil
ca fiecare an școlar să poată
fi sărbătorit cu copii bucuroși,
îmbogățiți cu o diplomă și
perspective valoroase de
viitor”.
Andrea Teunissen
Ambasador onorific
SOS Satele Copiilor
România
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VOLUNTARI ȘI COLEGI

„

Schimbarea începe cu fiecare dintre noi, prin implicare și dăruire, iar cel mai important lucru pe care îl facem împreună este să ne dăruim TIMP. E cel mai frumos timp
al vieții noastre, pentru că este dăruit din suflet.
Ne impresionează bucuria, căldura, curiozitatea și bunătatea cu care ne primesc copiii,
de fiecare dată când ne vedem.
Go, go, copii! Povestea noastră și a voastră merge mai departe...”
Sofia și Dan Crudu – Trupa Istețilă
Voluntari, Teatru în Sat

„

E o bucurie când văd că cei mici sunt
atât de atenți şi sunt atât de fericiți
atunci când trag cu arcul. E o mare
fericire şi mă încarc cu energia lor”
Ghiorghi Filip,
Campion paralimpic la tir cu arcul
Voluntar, Satul SOS București

„

Pentru mine, a fi profesor înseamnă
în primul rând dăruire și ascultare.
Încerc mereu sa îmi amintesc ca lucrez cu
niște suflete încă fragile. Asta îmi propun
și atunci când sunt alături de copiii din
Satul SOS. Le ofer sprijin la teme, la
matematică și fizică, dar oricând timpul
îmi permite, profit de fiecare ocazie să
jucăm tenis de masă.”
Mihaela Seușan,
Profesor
Voluntar, SOS Satul Copiilor Cisnădie

„

Copiii îşi pun la lucru creativitatea şi realizează obiecte artizanale de care sunt
foarte mândri. Mă simt cu adevărat împlinit alături de ei.”

Cristian Munteanu (sau „Domnul de lut”, cum îi spun copiii),
Maestru artizan
Voluntar, Satul SOS București
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„

Pe lângă activitatea de consiliere psihologică, îmi face mare plăcere să mă
implic în acțiuni cu copiii, care să îi ajute
pe mai multe planuri. De la meciurile
de fotbal, la cercul de traforaj, încerc să
le fiu alături şi să îi ajut să își dezvolte
încrederea în sine și dorința de a lucra în
echipă. De fapt, împreună, noi formăm o
echipă de neînvins!”
Adrian Hadăr,
Psiholog, SOS Satul Copiilor Cisnădie

„Doamna Teo este pentru mine o mamă adevarată.
O iubesc foarte mult și o apreciez pentru tot ceea
ce face pentru noi și pentru tot devotamentul. Nu
am întâlnit niciodată o persoană minunată și atât de
frumoasă ca dânsa. Când voi fi mare și voi avea
familia mea și copii, vreau să îi educ la fel cum m-a
educat dumneaei pe mine și vreau să fiu la rândul
meu un adult responsabil”
Ioana, despre Mama Teo,
SOS Satul Copiilor București

„

Sunt de aproape doi ani în mijlocul
copiilor și fiecare zi este o provocare.
Lecția cea mai frumoasă este că alături de
fiecare copil poți descoperi ceva nou, fie că
are 8 sau 18 ani.”
Laura Lupu,
Pedagog social, SOS Satele Copiilor
Hemeiuș

„

Sunt cu tot sufletul aici și adevărată
împlinire este să vezi, din copiii ce
au intrat în Sat acum ani de zile, azi,
tineri pe picioarele lor, oameni mari şi de
încredere.”
Rusu Mariana
Coordonator asistenți sociali, departament psihopedagogic și management
de caz, SOS Satul Copiilor Cisnădie
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PREMII ÎN 2017
Finaliști la Gala
Voluntarilor

Premiul special
„Om Mare” la Gala
Voluntariatului 2017

Î

n 2017, la Gala Națională a Voluntarilor, SOS Satele Copiilor a avut 4 finaliști.
Felicitări, Andra Costin, Ioana Țaciu, Cristina Corobleanu și Gabriela Voinea!
Suntem mândri de voi!

La 10 ani de activitate,
inelul de loialitate pentru
2 mame SOS

Gabriela Voinea, Voluntar

Coregraf și fostă balerină, câștigătoare a numeroase premii de
profil, doamna Gabriela Voinea
este de 20 de ani, în fiecare
săptămână, în mijlocul copiilor
de la SOS. Chiar şi acum, la 79
de ani, e mai sprintenă ca multe
alte persoane.
Generații întregi de copii au
învățat tainele baletului de la
ea. Le insuflă respect față de
toată munca pe care o depun
la balet, îi încurajează să-și
urmeze visurile și e alături de
copii, la fiecare pas. Acesta este
proiectul de suflet al doamnei
Gabi.

De vocație mame SOS, aceste
femei reușesc să insufle valorile
familiei și sentimentul de apartenență socială pentru una sau
mai multe generații de copii. La
împlinirea a 10 ani de activitate,
2 mame SOS din Hemeiuș,
România au fost premiate în
cadrul evenimentului aniversar
organizat în Zagreb, Croația.
Până în prezent, din cele 25
de mame active în organizația
SOS Satele Copiilor România,
9 au primit deja inelul de
loialitate, de 10 ani.

„Profesionist din cadrul
ONG”, Festivalul
Drepturilor Copilului
2017
Anca Stănescu, Asistent
Social, SOS Centrul
de Consiliere și Sprijin
București

Un excelent profesionist, cu o
experiență de 11 ani în domeniul
asistenței sociale. Un om care se
trezește cu noaptea în cap, se urcă
în mașină și aleargă la Buftea,
unde o așteaptă zeci de copii.
Copii de care are grijă să le fie
mai bine, alături de parinții lor
și, mai ales, să meargă la școală.
Premiul reprezintă recunoașterea
unei activități remarcabile în sfera
promovării, protecției şi monitorizării drepturilor copilului.
Felicitări și colegelor noastre
- Iulia Mira și Laura Lupu,
nominalizate și ele în cadrul
acestei gale!
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PARTENERI CORPORATE
Vă mulțumim din toată inima tuturor celor
care ne sunteți alături. Împreună îi facem
Mari, le oferim o copilărie fericită, un viitor
frumos și sigur.

Responsabilitatea și sustenabilitatea sunt
parte din ADN-ul companiei Kaufland
pe piața în care ne aflăm, având un
angajament constant față de societate.
Parteneriatul cu organizația SOS Satele
Copiilor este unul cu trecut și viitor.
Împreună, participăm activ la reducerea
problemelor comunității în care suntem
prezenți, oferind copiilor abandonați sau
care și-au pierdut părinții o șansă reală
la integrare într-o familie și o viață în
care să se simtă iubiți și respectați, unde să
primească afecțiune și suport emoțional.
Mai mult decât atât, ne implicăm în aceste
cauze sociale conform strategiei noastre de
CSR, care presupune o componentă cheie
a îmbunătățirii vieții beneficiarilor pe
termen mediu și lung. Această modalitate
de a oferi și de a fi alături este parte din
filosofia Kaufland, pentru că viitorul
comunității este și viitorul nostru.
Anna Katharina Scheidereiter,
CSR Manager Kaufland România

Din anul 2015, Allianz-Țiriac investește într-un viitor sigur pentru copiii
și tinerii din comunitatea SOS Satele
Copiilor. Este un parteneriat ce ne
onorează și ne readuce aminte că oamenii
mari se cresc cu fapte bune. Mă bucură
energia și inițiativele colegilor mei, ce

aleg să se implice în tot mai multe acțiuni
de voluntariat organizate în Satele SOS
din București și din țară. Împreună, le
dăm curaj copiilor și tinerilor pentru a
îndrăzni să viseze frumos și mare.

putem face o diferența reală și de durată
în viețile oamenilor de pretutindeni.
Geanina Babiceanu,
Market Director Mars România

Virgil Șoncutean,
CEO Allianz-Tiriac

Un zâmbet este ceva contagios: când
zâmbești, cineva îți zâmbește înapoi.
Iar zâmbetul înseamnă mai mult decât
o expresie facială, este o stare de spirit
care te poate ajuta să faci față oricărei
provocări.
În fiecare an, suntem bucuroși să avem
alături de noi SOS Satele Copiilor în cadrul campaniei noastre „Dăruiește zâmbete”. Această inițiativă a devenit deja
o tradiție pentru iubitorii brandurilor
noastre, care sunt întotdeauna bucuroși să
contribuie la binele acestor copii minunați, care și-au găsit o casă primitoare
la SOS. Prin această campanie, 1% din
vânzările de Orbit merg către programe
de igienă orală și de dezvoltare personală
pentru copii. La Mars, gândim dincolo de
produsele, serviciile sau strategia noastră
de business. Ne dorim să influențăm
comunitatea în care trăim prin activitatea noastră și ne preocupă permanent să

Programul „Health is for everyone”
reprezintă o inițiativă ancorată în
valorile și principiile Johnson & Johnson,
de a fi responsabili în comunitățile în
care trăim și muncim și de a încuraja
dezvoltarea și evoluția în domeniul
sănătății și al educației. Credem cu tărie
că este foarte important să împărtășim
experiența noastră și să oferim sprijinul
comunităților dezavantajate, dar și
celor implicați în servicii de sănătate.
Prin acțiunile planificate pentru cei
doi ani în programul „Health is for
everyone”, ne‑am propus să informăm și
să sprijinim comunitățile vulnerabile cu
ajutorul îngrijitorilor sociali SOS, ambasadorii proiectului nostru. Până acum,
405 reprezentanți din România au
trecut prin cursurile de pregătire, urmând
ca până la finalul anului să ajungem la
un număr de 944 persoane instruite în
cadrul acestui program.
George Ciprian Pachitanu,
Project Leader „Health is for everyone”
Johnson & Johnson
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CAMPANII SOCIALE

Băneasa Shopping City
S-au strâns din donații aproape 4 tone de îmbrăcăminte
și încălțăminte pentru copiii cu vârste între 4 și 14 ani.
Proiectul a avut ca scop combaterea abandonului școlar și
susținerea accesului la educație pentru copiii din familiile
defavorizate.

ORBIT
5000 de copii din comunitățile vulnerabile au participat la
programe de dezvoltare personală și igienă orală.

Johnson & Johnson
KFC
KFC donează 1 leu pentru fiecare Hot Bucket vândut în
România. Astfel, KFC susține integral 2 case din Satul SOS
din București și alte proiecte de voluntariat în Satele SOS.

Prin campania „Sănătatea este pentru toți”, peste 2000 de
copii și părinți din medii defavorizate participă anual la
workshop‑uri și ședințe de consiliere despre igiena orală
și corporală, alimentație sănătoasă, igiena locuinței și a
hainelor, alimentația și igiena bebelușului și a copilului mic.

41

Allianz Țiriac Asigurări
Profi
Prin proiectul „Te costă 0 lei să ajuți un copil”, am primit
suport pentru familiile din comunitățile vulnerabile.

Susține integral 3 case din Satele SOS din București,
Hemeiuș si Cisnădie, precum și asigurări de sănătate și
excursii sau diverse tabere pentru toți copiii care cresc în ele.
Sponsor și partener de încredere pentru evenimentele SOS:
Jocurile Copilăriei, Cycling Challenge, Serbarea de Crăciun,
Ziua Curățeniei, Ziua Siguranței, Acțiune sportivă la FOR,
precum și diferite acțiuni de voluntariat.

Kaufland
Penny
Kaufland susține integral cheltuielile pentru 6 case din
Satele SOS din București, Bacău și Cisnădie. Totodată, 37
de copii sunt susținuți prin acoperirea nevoilor de bază, a
activităților de timp liber și a vacanțelor din timpul verii.
Kaufland ne este partener și în proiectul Arena Kaufland,
constând în construirea unui nou teren de sport în incinta
Satului SOS București.

Susține integral cheltuielile pentru 1 casă din Satul SOS
din București - o căsuță în care cresc, zi de zi, 5 copii, alături
de mama SOS. Iar de sărbători, a adus zâmbete și cadouri
copiilor din toate cele 10 familii care trăiesc în satul SOS
din București.
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VOLUNTARIAT ȘI IMPLICARE
Dr. Oetker: Bunătăți pentru cămară și noi deprinderi de
viață pentru copiii care cresc în Satul SOS București!

Bosch: Am construit împreună căsuțe pentru păsări și
i-am învățat pe copii câteva trucuri practice.

All Bright People: În fiecare an, serbăm Ziua Copilului cu
sprijinul All Bright People. Copiii din cele trei Sate SOS și
sute de invitați se bucură de câteva ore de distracție și voie
bună.

Google: Ce experiență! Am aflat multe lucruri utile despre
vlogging, Google Maps și Youtube.

H&E Reinert România: Susține aproape 150 de copii din
comunitățile din jud. Sibiu, prin proiectul „Copilărie, școală,
viitor”. Cu ajutorul lor, unii dintre copii au mers pentru prima
dată într-o excursie.
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Fundația TELUS International Romania Community
Board: Prin proiectul Together, 150 de copii din județele
Sibiu și Bacău au beneficiat de workshopuri de dezvoltare
personală.

Fundația Olimpică Română și Complexul Sportiv Ion
Țiriac ne ajută să ne dezvoltăm ablitățile sportive.

Cris-Tim: Bucurii în prag de sărbătoare, constând în coșuri
pline cu produse pe masa de Crăciun pentru familiile SOS!

METRO România ne-a oferit gratuit o aplicație digitală,
prin care prietenii SOS s-au jucat de-a Moș Crăciun, iar
compania a donat pentru copii, pentru fiecare joc finalizat.
That is so cool!

KinetoBebe: Evaluare logopedică, kineto-motrică și
posturală, toate aceste servicii de specialitate sunt posibile
prin sprijinul oferit de Allianz-Țiriac Asigurări.
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EI NE SUSȚIN ÎN CAMPANII
Le mulțumim pentru clipele de bucurie pe care le-au oferit copiilor!

Loredana Groza

Dana Rogoz

Adela Popescu

Ciprian Marica

Cătălin Măruță

CRBL

Andreea Bălan

Anamaria Prodan

Florin Dumitrescu

Corina Caragea

Paul Ipate și Octavian Strunilă

Narcisa Lecușanu

Dorian Popa

Daniel Nițoiu

Trupa Istețilă
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VIITORUL STRIGĂ PREZENT
M

odele de viață, povești de success.
Când cineva îți este alături, totul
este mai ușor. Ei au spus „Prezent!” în
campania SOS Satele Copiilor, desfășurată în scopul susținerii la școală a
celor aproximativ 200 de copii și tineri,
care cresc sub ocrotirea organizației.
peste

peste

în social media,
online, print,
radio, TV

vizualizări

80
5
apariții milioane

Lori mică și Lori
mare, moment plin
de emoție

PARTENERI
Împreună
creștem visuri

www.viitorulprezent.sos-satelecopiilor.ro

46

Virgil Șoncutean,
CEO Allianz -Țiriac
Asigurări, a făcut
schimb de roluri cu
micuțul Răzvan

O zi minunată în
echipa de știri
sportive, sub
îndrumarea Corinei
Caragea

Emoțiile primei zi de
școală, alături de
Cătălin Măruță
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Pe Național Arena,
alături de un mare
sportiv, Ciprian
Marica

Paul Ipate și
Octavian Strunilă
au oferit copiilor
exemple de
determinare și
ingeniozitate, la
Aventura Park

Alături de Toader
Păun, despre
lucrurile remarcabile
pe care copiii își
doresc să le facă
atunci când vor fi
mari
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EVENIMENTE SOS

Maratonul Internațional Sibiu, 2017

Andreea Bălan, invitat surpriză la aniversarea
copiilor

Campionat de Kendama în Sat,
alături de Oase

Serbarea de Crăciun a Copiilor,
la Teatrul Național

Teatru în Sat cu Trupa Istețilă, eveniment
lunar

Ziua Internațională a Familiei, petrecere mare
în Satul SOS Hemeiuș
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MULȚUMIRI

United Way Romania

50

Mulțumim tuturor
companiilor care au
susținut programele
SOS în anul 2017!
Fără ajutorul vostru
nu am fi reușit!

Trans Nova Impex
General Intermed Trade
Netland Computers
Eusim Consulting
Seta Machinery
Dynamic Best Solutions
Sarmis SRL
IB Guard Security
Unilever South Central
Elektromania Systems
Tritex Design
Betacons SRL
Infineon Technologies
Micronix Plus
Ecomat SRL
Maria Production
Teleprecision
Paflora Impex
Avia Motors
Lantec Romania
Paulus SRL
Fairvalue Consulting
SRL Parmel Goma SRL
Gestaco Business
Audit Consulting Stefanescu
Vox Maris
Giromval SRL
Inst Nistor SRL
BRC One
Radial Prod com Design
Adela SRL
Proxima SRL
Univers Com
Maxium Tools Intern
Bursa Romana de Marfuri
Delta Machine
Georgio Fast SRL
Sport Aliment
Medical Planet
Medfarm Trading
Sinaia SA
Papillon Laboratories
Matei Conf Grup
Domarcons

Ogre Event
Rungis SRL
Dinamic SRL
Stein Warner
Feroneria Prod
Masajmed SRL
Compania de Librarii Bucuresti
Bro Rom Industrial
Dinamic 92
Reconstructia SRL
Criomec SA
Nestor Nestor Niculescu Kingston
Petersen
Max Edilitar
Textil Land
Gedis Beverages
TPA Consult
Universal Solution
United Media
Red Mount Instal
Danger SRL
Atena COM SRL
Selcar International
Interrelu
Domarcons
Alpin 57 lux
Maviprod
CVD Collection
Teliavale
Giorgio Fast
Poltergeist srl
Mach Foreign Trade
Greiner Packaging
Electro Metal
Expert Serv
Societatea Companiilor Hoteliere Grand
Exact Tours
Sport Aliment
Hiqoncept
Fokustrad
Topp
Profi Data
Create Direct
Module Works

51

Unicart Vab
Leverage Negotiation
Ancroma Prod
Expert Servicii Vidanjare
Bona Romania srl
Teliavale
Gherman Consult
Toko
Micronix
Selcar Romania
Herbarum Veronicae Import Export
Logitrade
Maviprod
Woodmizer
Edge Business
Gei Palat CFR
Alpha Med 2000
Cemps SA
Textil Land
Solana Romania
Maurice Ward and Co
Estic Dumicris
Societate Agricola Vintana
Dentotal Protect
Miramarvet SRL
Smart Service Solutions
Romfulda Prod SRL
MetAxa SRL
Exstudio SRL
Protectia Plantelor SRL
Matricia Solution
Raiffeisen Leasing
Danger SRL
Eurovet Logistics SRL
Bobin Prod
Hiqoncept Design
Tesa Tape SRL
Eco Trading SRL
Tetra Pak Romania SRL
Proiect Consulting
Tankrom SRL
Avant Com SRL
Network Twentyone
Cup Salubritate SA

Wirtgen Romania SRL
CNC LTD Exim SRL
Rocast Nord SRL
Arual SRL
Electroblue SRL
Viboal Consulting
Romex SRL
Fereastra Suki srl
Nicolay Romania SRL
Areon Impex SRL
TTS Operator
Tempo Advertising
Agoterm SRL
Adalco Group
Stage Showtech
Parkitrans SRL
Ipte RO SRL
Marinex SRL
Florence Tech SRL
Dinamic SRL
Cegedim Custopmer Trading
Rom-Eurotrade
Constructii Civile si Reabilitari
Ronmkatel
Quickweb Info
Casa Mediterana Import
Klaussenburg Recycling srl
Laboratorium SRL
Webstyler
Inej SRL
Es Consulting SRL
Roweb Develop
Stefano Company
Mach Foreign Trade Distribution
Alta Lingura SRL
Delta Pres SRL
Global Plast
Daemed
Sepa Trade SRL
Tryamm Romania SRL
Pro Refrigeration Team
Delta SRL
Multi Game SRL
Rodescu Agriculture SRL

Buntalozi 2004 SRL
Nova Company Group
Canopus Star SRL
Far Est Window
Redis Co SRL
Emigab SRL
Rinapack SRL
Set Up SRL
Credit Fix SRL
PSG Com SRL
Ahead Logistics
Bittnet Systems
Maroli Trading SRL
Valsi SRL
Cika SRL
Angels Distribution
GVG Aluminium
Frontex Trading Srl
Adelida Impex SRL
Romprix Exim SRL
Radial Prod SRL
Recon Reparatii
Regency Company
Hell Group Company
Globus
Vlacov
Britt Structure
Alka
Allianz Pensii
Boehringer Ingelheim
E.on
fru fru
Franke
GFK
Fundatia Vodafone Romania
Google
Philips Lighting
Philips Romania
Schachermayer
Super Food
Sixt
Debt Collection
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2017 RAPORT FINANCIAR
Venituri 2017

17.821.442 lei

Subvenții de la SOS CVs International
Venituri din campanii de strângere de fonduri și proiecte
Venituri guvernamentale și locale
Alte venituri

7.986.581 lei
6.086.263 lei
3.133.496 lei
615.102 lei

45%
34%
18%
3%

3%
18%
45%
Subvenții de la SOS CVs International
Venituri din campanii de strângere de fonduri și proiecte
Venituri guvernamentale și locale
Alte venituri

34%

Cheltuieli 2017

16.480.270 lei

SOS Programul București
SOS Programul Sibiu
SOS Programul Bacău
Biroul National de Coordonare
Personal SOS CVs International
Campanii strângere de fonduri

2%

5.122.574 lei
3.649.426 lei
2.600.880 lei
2.964.072 lei
298.835 lei
1.844.483 lei

31%
22%
16%
18%
2%
11%

11%
31%

18%

16%

22%

Opinia fără rezerve
În opinia noastră, situațiile financiare
prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a

SOS Programul București
SOS Programul Sibiu
SOS Programul Bacău
Biroul National de Coordonare
Personal SOS CVs International
Campanii strângere de fonduri

asociației SOS Satele Copiilor România
la 31 decembrie 2017 și performanța sa
financiară, fluxurile sale de trezorerie
pentru anul care s-a încheiat la acea dată,
în conformitate cu OMFP 1969/2007 și

cu politicile contabile descrise în notele la
situațiile financiare.
Rödl & Partner
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Niciun copil nu ar trebui să crească singur.

De 25 de ani,
oferim copiilor a
doua șansă la o
familie.

Î

n 2018, se împlinesc 25 de ani de
când SOS Satele Copiilor a deschis
porțile primelor sate din România.
25 de ani de când schimbăm în bine
viețile a sute de copii şi tineri lipsiți
de ocrotirea părintească şi alți mulți
ani de când purtăm o luptă grea să
aducem zâmbete pe fețele a mii de
copii din familii defavorizate, aflate la
risc de separare.

25 de ani de când, cu ajutorul tuturor
partenerilor şi al susținătorilor noştri,
oferim o copilărie fericită, o îngrijire
potrivită, o educație bună şi şansa de
a deveni oameni împliniți, unor copii
provenind din medii vulnerabile.
Vă mulțumim tuturor pentru implicare. Suntem recunoscători că faceți
parte din familia noastră şi, ca în orice
familie, vă invităm să ne fiți aproape şi
de acum înainte.

BIROUL NAȚIONAL
Calea Floreasca nr.
165, sector 1,
014459 București
Tel: 021.668.00.90
Fax: 021.668.00.72
sos@sos-satelecopiilor.ro

SOS SATUL COPIILOR
BUCUREȘTI

SOS SATUL COPIILOR
CISNĂDIE

SOS SATUL COPIILOR
HEMEIUȘ

Calea Floreasca nr.
165, sector 1,
014459 București
Tel: 021.233.09.74
Fax: 021.233.09.75

Str. Hermann Gmeiner
nr 3-7,
555300, Cisnădie,
județul Sibiu
Tel: 0269.56.18.16
Fax: 0269.56.49.21

Str. Gării nr. 45,
607235, Hemeiuș,
județul Bacău
Tel: 0234.21.78.48
Fax: 0234.21.78.47

Vă așteptăm cu drag să ne vizitați oricând!
www.sos-satelecopiilor.ro

