
SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA
De 25 de ani, împreună pentru copii și tineri!

„Modelul SOS este un model 
care trebuie adoptat, pentru 
că se apropie foarte mult de 
ce ne dorim la nivel național 
ca model familial, însă nu este 
foarte ușor de multiplicat din 
cauza costurilor, calității 
ridicate a serviciilor și a 
personalului specializat.” 

(reprezentant autoritate publică) 



FACEM COPIII SĂ ZÂMBEASCĂ DIN NOU!

Misiunea	noastră. Avem o singură 
menire: să le redăm copiilor dreptul la 

copilărie. Cu afecțiune, grijă și ın̂credere. 

Prin programele noastre, copiii care au 
rămas fără ın̂grijirea părinţilor au din nou un 
„acasă”, iar celor care riscă să �ie separați de 
părinți, le oferim ın̂treg sprijinul de care au 
nevoie pentru a rămâne „acasă”. 

Pentru noi, �iecare copil este o poveste care 
trebuie scrisă mai departe. Pentru noi, �iecare 
copil trebuie să zâmbească, să se joace, să 
ın̂veţe, să �ie iubit, să crească, să �ie ocrotit şi 
să descopere lumea. Iar misiunea noastră nu 
se opreşte aici, ci continuă după ce �iecare 
copil devine om mare. Avem grijă ca tinerii 
plecaţi din serviciile noastre să primească ın̂ 
continuare şansa unei vieţi mai bune!

SOS	Satele	Copiilor	România	este	printre	
primele	organizații	care	au	introdus	
modelul	caselor	de	tip	familial,	deschise	
la	Sibiu	și	București,	acum	25	de	ani. 

Organizația a dezvoltat centre de consiliere și 
sprijin pentru părinții și copiii din 
comunitățile defavorizate.

Peste	90%	dintre	tinerii care au crescut și 
au plecat din sistemul de ın̂grijire alternativă 
SOS au	un	loc	de	muncă	stabil	și	o	
locuință,	�ie	ea	proprietate	personală	sau	
închiriată,	au	relații	sociale	și	familiale.

Tinerii care pleacă din SOS primesc sprijin 
pentru integrarea ın̂ societate și sprijin 
�inanciar pentru ın̂că 3 ani.

„Cea mai mare parte a tinerilor 
SOS se integrează în societate. 
Au mai mulți copii integrați 
socio-profesional ca în sistemul 
public.”  

(reprezentant autoritate 
publică la nivel național) 

SOS	Satele	Copiilor a ım̂plinit un sfert de secol de când 
activează ın̂ România. Rădăcinile noastre pornesc din 

1949, când Hermann Gmeiner a ın̂�iințat, ın̂ Austria, SOS 
Children’s Villages International, pentru a le oferi copiilor 
orfani o familie și o comunitate care să ıî sprijine. 
Peste	65.000	de	copii	și	tineri au bene�iciat de programele 
noastre.

Bene�iciarii	SOS	Satele	Copiilor	sunt	mai	puțin	
vulnerabili	în	fața	sărăciei	și	a	excluziunii	sociale.	Un	
sondaj	în	rândul	tinerilor	care	au	ieșit	din	SOS	arată	
faptul	că:	92%	dintre	ei	au	un	loc	de	muncă,	iar	80%	au	
parteneri	angajați	cu	normă	întreagă,	18%	dintre	
respondenți	spun	că	veniturile	curente	le	ajung	pentru	
un	trai	decent,	iar	peste	jumătate	dintre	respondenți	
provin	din	familii	al	căror	venit	total	în	luna	iunie	2018	a	
fost	peste	4.000	lei.		

Am luptat ın̂totdeauna pentru menținerea legăturilor de 
familie: 70%	dintre	copiii	a�lați	în	serviciile	noastre au 
alături un frate sau o soră, ın̂grijiți și ei ın̂ cadrul asociației.

Nevoile	copiilor	sunt	evaluate	de	o	echipă	de	experți: 
asistenți sociali, psihologi, pedagogi. Supervizarea	externă	 
se derulează continuu pentru mamele și asistentele familiale, 
precum și pentru asistenții sociali și consilierii din 
Comunitățile de tineri.  
Bene�iciarii programelor SOS Satele Copiilor România sunt 
copii și tineri, dar și părinți, cadre didactice sau personal din 
instituții publice cu atribuții ın̂ domeniul protecției copilului 
și organizații neguvernamentale.

Prin programele noastre, copiii şi tinerii ış̂ i pot continua 
studiile şi ıî  ajutăm să ış̂i găsească independenţa: acordăm 

�iecărui bene�iciar, la 
momentul ieșirii din 
sistemul SOS, o sumă de 
bani, de la 500 USD la 8.000 
USD, ca suport.

Microgranturi	pentru	
creșterea	nivelului	de	trai: 
105 familii au bene�iciat 
ın̂tre 2010 și 2014 de sprijin 
�inanciar pentru diverse 
investiții destinate creșterii 
nivelului de trai.
Activitatea SOS Satele 
Copiilor la nivel național 
ın̂seamnă şi implicarea 
activă ın̂ sistemul de 
protecție a copilului.

CINE SUNTEM

„SOS a decis să facă 
mai mult decât căsuțele 
de tip familial și s-a 
mișcat către programe 
de prevenire și sprijin 
acordate familiei pentru 
a reduce cauzele 
abandonului. Ar fi util 
dacă Programul de 
Întărire a Familiei ar fi 
făcut ca program pilot 
împreună cu statul și 
apoi extins la nivel 
național.” 

(expert protecția copilului)
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copilărie. Cu afecțiune, grijă și ın̂credere. 
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IMPACTUL SOS

NICIUN COPIL NU AR TREBUI SĂ CREASCĂ SINGUR 

			135	
de	țări	

aproape	
70	de	ani				

Programe de 
intervenție ın̂ 
caz de urgență
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Programe 
de ın̂tărire 
a familiei   

Programe
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sociale SOS 
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medicale SOS  

SOS CHILDREN'S VILLAGES INTERNATIONAL

SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA

PESTE 65.000 DE COPII ȘI TINERI BENEFICIARI, ÎN 25 DE ANI

ÎNGRIJIRE ALTERNATIVĂ

PROGRAMUL DE ASISTARE 
PENTRU VIAŢA 

SEMI-INDEPENDENTĂ

3 SATE SOS

București

Cisnădie Hemeiuș

FAMILIA SOS

Mama SOS

4-7 copii

Casa SOS

Frați și surori

      COMUNITĂŢI DE TINERI

      Copii peste 15 ani

454 

DE COPII 
ȘI TINERI:

175 de tineri au părăsit sistemul, la 18-26 de ani;

88 de copii reintegrați ın̂ familie/ adopție/ plasament familial;

19 copii transferați ın̂ alte servicii rezidențiale;

172 de copii ın̂  ın̂grijirea SOS, ın̂ prezent.

CENTRE DE CONSILIERE         
ȘI SPRIJIN PENTRU         

COPII ȘI PĂRINȚI
CENTRE DE ZI

PROIECTE PENTRU 
SUSŢINEREA 
COMUNITĂŢII

SUSŢINEM FAMILII VULNERABILE, PENTRU 
A PREVENI SEPARAREA COPIILOR DE PĂRINŢI

PROIECTE DE DEZVOLTARE PENTRU SPECIALIȘTI

Dezvoltarea capacităţii 
specialiștilor din domeniul 

protecţiei copilului:

Îmbunătățirea calităţii serviciilor și 
promovarea unui dialog constructiv 
între decidenți și mediul asociativ:

peste 5.000 de specialiști, participanți
la evenimentele SOS

implicare ın̂ demersuri de advocacy 
la nivel național

20 de parteneriate cu autorități publice 
cu responsabilități ın̂ domeniu

peste 500 de reprezentanți ai instituțiilor publice,
participanți la cursurile de formare SOS 

PROGRAME EDUCAŢIONALE

GRĂDINIȚE 
SOS 

TABĂRA 
SOS 

MAȘINA 
CU JUCĂRII   

PROIECTE 
EDUCAȚIONALE

 peste 660 de copii 
     absolvenți

 15 ani de activitate

 peste 4.500 de 
     copii găzduiți

 12 ani de activitate
 peste 48.000 de copii 
 funcționare ın̂ centre

     de zi și rezidențiale,
     grădinițe, școli, ın̂ parcuri     

 parteneriate cu școli
     locale

 susținerea integrării 
     copiilor din grupuri
     vulnerabile

998 de familii asistate

3.425 de copii ajutați să rămână ın̂ familiile 

biologice

98,55% dintre copiii care au bene�iciat de sprijin 

au rămas alături de părinți

peste 10.000 de copii și tineri

educație pentru sănătate, 

de igienă orală

prevenire a exploatării 

copilului prin muncă
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educație pentru sănătate, 
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copilului prin muncă



OAMENI DE BINE

Calitatea	este principiul care guvernează toate serviciile 
oferite. SOS	Satele	Copiilor	România	este	una	dintre	

organizațiile	neguvernamentale	cu	număr	mare	de	
angajați,	150	în	prezent.	Peste 50	de	voluntari se implică 
constant ın̂ activități cu copii la nivel naţional.	

SOS Satele Copiilor România a contribuit la susținerea 
statului: prin numărul ın̂semnat de copii care au avut parte de 
programele noastre și prin taxele și contribuțiile sociale 
plătite către bugetul de stat.

Parteneriatul	public-privat	este esențial ın̂ procesul de 
dezinstituționalizare a copilului. Cu toate acestea, �inanțarea 
din surse publice a asociațiilor este extrem de redusă.		Dacă	
nu	va	�i	realizată	o	�inanțare	corespunzătoare,	atunci	
există	riscul	ca	numărul	serviciilor	să	scadă	sau	calitatea	
acestora	să	nu	mai	�ie	la	nivelul	dorit.		

Finanțarea	serviciilor	
pentru	copii	este	atât	de	
redusă	încât	este	sub	
nivelul	de	cost	stabilit	de	
legislația	în	vigoare.	I�n 
ultimii 10 ani, pentru �iecare 
leu investit din fonduri 
publice ın̂ SOS Satele 
Copiilor, organizația a oferit 
ın̂că 9 lei ın̂ plus.	

Veniturile	SOS	în	ultimii	
10	ani	au	provenit	din:

Peste	50%	din	veniturile	
bugetului	anual	de	peste	3	
milioane	de	euro	
reprezintă	sume	colectate	
în	România.	

SOS investește ın̂ creșterea 
copiilor, ın̂ educația și ın̂ 
sănătatea acestora.
Educația	este	prioritară	
pentru	SOS	Satele	Copiilor.	
Nu există cazuri de abandon 
școlar ın̂ rândul bene�ici-
arilor Programului de 
ın̂grijire alternativă al SOS. 
Dintre tinerii care au părăsit 
sistemul SOS, 14%	au	studii	
superioare.

Federația SOS Internațional

Donații și sponsorizări

Fonduri publice

Alte surse

64%21%

11%
4%

25 DE ANI SUNT DOAR ÎNCEPUTUL
SOS MERGE MAI DEPARTE!

Este necesară modificarea legislației, prin raportare la realitate! 

OS	Satele	Copiilor	RomâniaS  a avut o 
contribuţie importantă la dezvoltarea 

societăţii şi avem toată ın̂crederea că 
autoritățile vor face modi�icări legislative 
care să valori�ice contribuția asociației.
 
I�n ın̂cercarea de a crea ın̂ casele de tip 
familial un mediu cât mai apropiat de cel 
dintr-o familie, am descoperit că avem alte 
nevoi față de centrele de plasament, așa că 
vedem necesară modi�icarea Ordinului nr. 
21/2004 și stabilirea unor norme pentru 

�iecare tip de centru ın̂ parte.
De asemenea, standardul de cost stabilit prin 
lege pentru serviciile oferite copiilor este cu 
mult sub costurile reale ale SOS Satele 
Copiilor Romania și chiar ale Direcțiilor 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copiilor, motiv pentru care se	impune	
modi�icarea	HG	978/2015. 

Bene�iciarii	principali	ai	acestor	fonduri	
sunt	copiii,	nu	instituțiile	de	protecție	
publice	sau	private.

Activitatea asociației a generat bene�icii sociale imense. Astfel, la o 
investiție de 1 euro,  ın̂ cazul programelor pentru ın̂tărirea familiei, 
activitatea SOS a generat servicii de 7 euro. (analiză	SROI)

SOS	Satele	Copiilor	România	este	considerat	de	către	autoritățile	
publice	ca	�iind	unul	dintre	modele	de	bună	practică	în	domeniul	
protecției	copilului. 

Investiții în viitor, cu impact direct în dezvoltarea întregii societăți

 PROGRAM  STANDARD      COST SOS    COST DIRECȚII 
  HG 978/2015  Satele Copiilor    PUBLICE 

 Casa	de	tip    2.163 lei/lună     4.908 lei/lună 2.982 lei/lună (Sibiu)
	familial     7.009 lei/lună (Sector 3)

 Apartament   2.050 lei/lună     3.670 lei/lună 3.026 lei/lună (Sector 2)
     5.333 lei/lună (Sector 3)

„SOS este un brand în 
protecția copilului, iar 
calitatea serviciilor lor 
face ca acestea să fie 
un model pentru alții.”  

(reprezentant ONG) 

„90% din tinerii cu care am lucrat eu 
sunt în acest moment independenți 
și autonomi. Poveștile lor de viață 
spun că dincolo de toate dificultățile, 
munca depusă cu ei a fost una de 
calitate. Eu păstrez legătura cu 
majoritatea tinerilor din prima 
generație. A fost o provocare să 
lucrăm cu ei. La SOS Satele Copiilor, 
copilul și nevoile lui au fost 
întotdeauna în centrul atenției.” 

(fost angajat SOS)OBIECTIVE

Studiul	complet	poate	�i	citit	aici:	

Această broșură are la bază informații din	Amprenta	Socială	și	Economică	a	asociației	SOS	Satele	Copiilor	România, 
realizată de Academia Română Institutul Naţional De Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Institutul De Cercetare A Calităţii Vieţii. 
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oferite. SOS	Satele	Copiilor	România	este	una	dintre	

organizațiile	neguvernamentale	cu	număr	mare	de	
angajați,	150	în	prezent.	Peste 50	de	voluntari se implică 
constant ın̂ activități cu copii la nivel naţional.	

SOS Satele Copiilor România a contribuit la susținerea 
statului: prin numărul ın̂semnat de copii care au avut parte de 
programele noastre și prin taxele și contribuțiile sociale 
plătite către bugetul de stat.

Parteneriatul	public-privat	este esențial ın̂ procesul de 
dezinstituționalizare a copilului. Cu toate acestea, �inanțarea 
din surse publice a asociațiilor este extrem de redusă.		Dacă	
nu	va	�i	realizată	o	�inanțare	corespunzătoare,	atunci	
există	riscul	ca	numărul	serviciilor	să	scadă	sau	calitatea	
acestora	să	nu	mai	�ie	la	nivelul	dorit.		

Finanțarea	serviciilor	
pentru	copii	este	atât	de	
redusă	încât	este	sub	
nivelul	de	cost	stabilit	de	
legislația	în	vigoare.	I�n 
ultimii 10 ani, pentru �iecare 
leu investit din fonduri 
publice ın̂ SOS Satele 
Copiilor, organizația a oferit 
ın̂că 9 lei ın̂ plus.	

Veniturile	SOS	în	ultimii	
10	ani	au	provenit	din:

Peste	50%	din	veniturile	
bugetului	anual	de	peste	3	
milioane	de	euro	
reprezintă	sume	colectate	
în	România.	

SOS investește ın̂ creșterea 
copiilor, ın̂ educația și ın̂ 
sănătatea acestora.
Educația	este	prioritară	
pentru	SOS	Satele	Copiilor.	
Nu există cazuri de abandon 
școlar ın̂ rândul bene�ici-
arilor Programului de 
ın̂grijire alternativă al SOS. 
Dintre tinerii care au părăsit 
sistemul SOS, 14%	au	studii	
superioare.

Federația SOS Internațional

Donații și sponsorizări
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25 DE ANI SUNT DOAR ÎNCEPUTUL
SOS MERGE MAI DEPARTE!

Este necesară modificarea legislației, prin raportare la realitate! 

OS	Satele	Copiilor	RomâniaS  a avut o 
contribuţie importantă la dezvoltarea 

societăţii şi avem toată ın̂crederea că 
autoritățile vor face modi�icări legislative 
care să valori�ice contribuția asociației.
 
I�n ın̂cercarea de a crea ın̂ casele de tip 
familial un mediu cât mai apropiat de cel 
dintr-o familie, am descoperit că avem alte 
nevoi față de centrele de plasament, așa că 
vedem necesară modi�icarea Ordinului nr. 
21/2004 și stabilirea unor norme pentru 

�iecare tip de centru ın̂ parte.
De asemenea, standardul de cost stabilit prin 
lege pentru serviciile oferite copiilor este cu 
mult sub costurile reale ale SOS Satele 
Copiilor Romania și chiar ale Direcțiilor 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copiilor, motiv pentru care se	impune	
modi�icarea	HG	978/2015. 

Bene�iciarii	principali	ai	acestor	fonduri	
sunt	copiii,	nu	instituțiile	de	protecție	
publice	sau	private.

Activitatea asociației a generat bene�icii sociale imense. Astfel, la o 
investiție de 1 euro,  ın̂ cazul programelor pentru ın̂tărirea familiei, 
activitatea SOS a generat servicii de 7 euro. (analiză	SROI)

SOS	Satele	Copiilor	România	este	considerat	de	către	autoritățile	
publice	ca	�iind	unul	dintre	modele	de	bună	practică	în	domeniul	
protecției	copilului. 

Investiții în viitor, cu impact direct în dezvoltarea întregii societăți

 PROGRAM  STANDARD      COST SOS    COST DIRECȚII 
  HG 978/2015  Satele Copiilor    PUBLICE 

 Casa	de	tip    2.163 lei/lună     4.908 lei/lună 2.982 lei/lună (Sibiu)
	familial     7.009 lei/lună (Sector 3)

 Apartament   2.050 lei/lună     3.670 lei/lună 3.026 lei/lună (Sector 2)
     5.333 lei/lună (Sector 3)

„SOS este un brand în 
protecția copilului, iar 
calitatea serviciilor lor 
face ca acestea să fie 
un model pentru alții.”  

(reprezentant ONG) 

„90% din tinerii cu care am lucrat eu 
sunt în acest moment independenți 
și autonomi. Poveștile lor de viață 
spun că dincolo de toate dificultățile, 
munca depusă cu ei a fost una de 
calitate. Eu păstrez legătura cu 
majoritatea tinerilor din prima 
generație. A fost o provocare să 
lucrăm cu ei. La SOS Satele Copiilor, 
copilul și nevoile lui au fost 
întotdeauna în centrul atenției.” 

(fost angajat SOS)OBIECTIVE

Studiul	complet	poate	�i	citit	aici:	

Această broșură are la bază informații din	Amprenta	Socială	și	Economică	a	asociației	SOS	Satele	Copiilor	România, 
realizată de Academia Română Institutul Naţional De Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Institutul De Cercetare A Calităţii Vieţii. 



www.sos-satelecopiilor.ro 

„Vă doresc să găsiți puterea și 
resursele de a continua cu 
aceeași determinare drumul 
început. Sunteți un exemplu 
care merită susținerea noastră, 
a tuturor, și un model de 
intervenție care ar trebui extins 
la nivel national. Vă mulțumesc 
pentru ceea ce faceți zi de zi, 
sprijinind copiii și familiile de 
astăzi, pentru a clădi generația 
tânără de mâine! ”

Pasaj din mesajul președintelui 
Klaus Iohannis, pentru 25 de ani 
de activitate SOS Satele Copiilor


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

