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Asociaţia SOS Satele Copiilor România este profund recunoscătoare tuturor instituţiilor, autorităţilor, organizaţiilor, 
companiilor şi persoanelor fizice care, timp de mai bine de 25 de ani, i-au fost alături în demersurile sale pentru realizarea 
misiunii şi viziunii. Suntem mândri de rezultatele obţinute şi suntem convinşi că, fără parteneri, susţinători şi prieteni, nu 
am fi reuşit să schimbăm în bine viaţa multor copii, tineri, părinţi şi comunităţi. 

Dacă la început ne-am preocupat doar de copiii lipsiţi de îngrijirea părintească şi ne-am străduit să le asigurăm accesul 
la servicii sociale de calitate, inclusiv educaţionale şi medicale, ulterior, ne-am extins serviciile şi către copiii la risc 
să piardă îngrijirea părintească. După 20 de ani, în care am furnizat şi servicii educaţionale celor două categorii de 
copii, am luat decizia să ne adresăm prin servicii directe, cu precădere, componentei de îngrijire, iar prin creşterea 
capacităţii profesioniştilor şi instituţiilor, precum şi prin advocacy să ne asigurăm de accesul copiilor la servicii de calitate, 
educaţionale şi medicale.

Ca organizaţie, membră a unei Federaţii internaţionale (SOS Children’s Villages International) şi cu activitate la „firul 
ierbii”, am învăţat multe lecţii, pe care le aplicăm deja în activitatea noastră: să lucrăm în parteneriat şi să asigurăm mereu 
cadrul necesar pentru colaborare şi participare; să ne fundamentăm toate intervenţiile pe studii, analize şi cercetări; să 
abordăm individualizat fiecare situaţie şi să extragem aspectele pe care să le tratăm diferit; să ne facem prieteni pe termen 
lung şi să avem încredere în schimbarea unor mentalităţii.

Studiul pe care l-am realizat este „oglinda” în care ne-am propus să ne uităm pentru a putea trece într-o nouă etapă a 
existenţei noastre. Astfel, am constatat că suntem o organizaţie matură şi curajoasă şi că avem toate premisele necesare 
pentru a funcţiona cu resurse colectate la nivel local şi cu expertiză accesată, inclusiv, la nivel internaţional.

Aşa cum reiese din studiu, Asociaţia SOS Satele Copiilor România a avut o contribuţie importantă la dezvoltarea societăţii 
şi avem toată încrederea că, în perioada următoare, vor fi făcute unele ajustări la nivel legislativ şi instituţional care să 
permită recunoaşterea şi valorificarea acestor contribuţii.

Am avut curaj, ne-am onorat promisiunile, am avut încredere şi am fost parteneri de nădejde. Acestea au fost şi vor 
rămâne valorile noastre. 

La final, dorim să mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat să avem acest studiu – DGASPC sector 1, DGASPC sector 2, 
DGASPC sector 3, DGASPC Sibiu şi DGASPC Bacău, Primării/SPAS-uri din Cisnădie, Sibiu, Vurpăr, Chirpăr, Hemeiuș, 
Letea Veche, Săucești, Blăgești, Gîrleni, Racova, Onești, Buhuși, Buftea, UNICEF, FDSC, FRDS, MMJS, ANPDCA, 
FONPC, Inspectoratul şcolar Sibiu, experţi în domeniul protecţiei copilului, copii, tineri şi părinţi aflaţi în serviciile 
noastre, tineri care au părăsit serviciile noastre, foşti şi actuali angajaţi – şi să le promitem că vom ţine cont de toate 
sugestiile şi recomandările primite.

MULŢUMIM!
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REZUMAT
Asociația SOS Satele Copiilor România, furnizor acreditat 
de servicii sociale licențiate pentru o gamă variată de 
beneficiari (copii, tineri și adulți), are ca misiune oferirea 
unei familii iubitoare copiilor care au rămas fără îngrijirea 
părintească și susținerea și protejarea celor care riscă să 
o piardă. Activitatea SOS în România a început în anul 
1993, când au fost inaugurate Satele SOS din București și 
Cisnădie. În cei 25 de ani de activitate în România, SOS 
Satele Copiilor România a derulat programe de îngrijire 
alternativă a copiilor (Satele SOS, Comunitățile de tineri, 
PASI), de întărire a familiei (Centrele de consiliere și 
sprijin pentru copii și părinți, Centrul de zi, alte proiecte 
pentru susţinerea comunităţii), educaționale (Grădinițele 
SOS, Tabăra SOS, Mașina cu jucării etc.), proiecte pentru 
tinerii aflați în situații de risc atât din sistemul de protecție 
cât și din mediul rural sau familii vulnerabile, precum 
și proiecte dedicate creșterii capacității instituțiilor/
organizațiilor care lucrează în domeniul protecției 
copilului sau tinerilor. Beneficiarii programelor SOS 
au fost: 3.879 de  copii (454 în Programul de îngrijire 
alternativă a copiilor lipsiți de îngrijirea părintească și 
3.425 din Programul de întărire a familiei), peste 660 de 
copii care au absolvit cursurile celor două grădinițe SOS, 
peste 4.500 de copii care au participat la Tabăra SOS, 
peste 48.000 de copii din București și din țară ce au luat 
parte la activitățile ludico-educative derulate în cadrul 

programului Mașina cu jucării, peste 10.000 de copii şi 
tineri care au participat la diferite proiecte comunitare, 
dar și peste 500 de reprezentanți ai instituțiilor publice cu 
responsabilități în domeniul protecției copilului care au 
participat la cursurile de formare şi alte câteva mii care au 
participat la evenimentele organizate de către Asociaţie 
(conferinţe, seminarii, schimburi de experienţă etc.). În 
același timp SOS s-a implicat în diverse demersuri de 
advocacy la nivel național (finanțarea serviciilor sociale 
furnizate de organizații nonguvernamentale, management 
de caz etc.) pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor și a 
promova un dialog constructiv între decidenți și mediul 
asociativ.

Dacă ne raportăm la contribuţia SOS Satele Copiilor 
România la sistemul privat de protecţie specială, se 
poate observa că în serviciile rezidențiale de protecție 
a copilului furnizate de către SOS se găsesc 5% din 
numărul total al copiilor aflați într-o astfel de formă de 
protecție, iar în cele de prevenire a separării copilului 
de familie 4% din totalul celor care beneficiază de astfel 
de servicii oferite de instituții private la nivel național. 
(Figura 1)
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Sursa. Date SOS Satele Copiilor România, MMJS, 2018 

 

Scopul și obiectivele evaluării 

Analiza rezultatelor sociale și economice ale activității derulate de SOS Satele Copiilor România în cei 
25 de ani de funcționare a sa în România a fost realizată în perioada mai – august 2018 de către ICCV  
(de inclus aici sau pe altă pagină, inclusiv echipa de cercetători)   și a avut ca obiective principale: analiza 
impactului activității SOS Satele Copiilor România atât la nivelul beneficiarilor individuali, cât și la nivel 
comunitar; analiza impactului activității SOS Satele Copiilor România asupra creșterii capacității 
instituțiilor publice cu atribuții în domeniul protecției copilului; analiza rezultatelor financiare ale 
activității SOS Satele Copiilor România. 

Amprenta socială a programelor și proiectelor derulate de către SOS Satele Copiilor România a fost 
analizată din perspectiva beneficiarilor, a comunităților unde au avut loc aceste intervenții, a 
instituțiilor publice sau private cu atribuții în domeniul protecției copilului și a cadrului de politică 
publică din domeniul protecției copilului și serviciilor sociale.  

Amprenta economică a activității SOS a cuprins analiza pentru ultimii zece ani a situației veniturilor și 
cheltuielilor, precum și a costurilor diverselor programe. Analiza a vizat și realizarea de comparații cu 
costurile serviciilor sociale similare din sistemul public.   

Metodologia evaluării 

Metodologia evaluării a utilizat metode mixte de culegere a datelor: cantitative (anchete on-line) și 
calitative (interviuri și focus grupuri), precum și analiză de date secundare, constând în documente 
produse pe parcursul implementării diverselor programe/proiecte, rapoarte de activitate anuale, 
situații financiare, rapoarte generate de bazele de date cu beneficiari etc.  

Principalele rezultate și concluzii 

Analiza rezultatelor activității SOS Satele Copiilor România în ultimii 25 de ani a fost realizată pe două 
dimensiuni, socială și economică, pentru fiecare dintre ele identificându-se elementele de succes, 
precum și principalele provocări. Analiza impactului activităților SOS Satele Copiilor România asupra 

3533
95%

172
5%

NUMĂR COPII ÎN SERVICII 
REZIDENȚIALE PRIVATE

Total național SOS

11260
96%

484
4%

NUMĂR COPII ÎN SERVICII DE 
PREVENIRE PRIVATE

Total național SOS

Sursa. Date SOS Satele Copiilor România, MMJS, 2018

Figura 1. Numărul de copii aflați în sistemul privat de protecție specială
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Scopul și obiectivele evaluării

Analiza rezultatelor sociale și economice ale activității 
derulate de SOS Satele Copiilor România în cei 25 de ani de 
funcționare a sa în România a fost realizată în perioada mai – 
august 2018 de către ICCV și a avut ca obiective principale: 
analiza impactului activității SOS Satele Copiilor România 
atât la nivelul beneficiarilor individuali, cât și la nivel 
comunitar; analiza impactului activității SOS Satele Copiilor 
România asupra creșterii capacității instituțiilor publice cu 
atribuții în domeniul protecției copilului; analiza rezultatelor 
financiare ale activității SOS Satele Copiilor România.

Amprenta socială a programelor și proiectelor derulate de 
către SOS Satele Copiilor România a fost analizată din 
perspectiva beneficiarilor, a comunităților unde au avut loc 
aceste intervenții, a instituțiilor publice sau private cu atribuții 
în domeniul protecției copilului și a cadrului de politică 
publică din domeniul protecției copilului și serviciilor sociale. 

Amprenta economică a activității SOS a cuprins analiza 
pentru ultimii zece ani a situației veniturilor și cheltuielilor, 
precum și a costurilor diverselor programe. Analiza a vizat 
și realizarea de comparații cu costurile serviciilor sociale 
similare din sistemul public.  

Metodologia evaluării

Metodologia evaluării a utilizat metode mixte de culegere a 
datelor: cantitative (anchete on-line) și calitative (interviuri și 
focus grupuri), precum și analiză de date secundare, constând 
în documente produse pe parcursul implementării diverselor 
programe/proiecte, rapoarte de activitate anuale, situații 
financiare, rapoarte generate de bazele de date cu beneficiari 
etc. 

Principalele rezultate și concluzii

Analiza rezultatelor activității SOS Satele Copiilor România 
în ultimii 25 de ani a fost realizată pe două dimensiuni, 
socială și economică, pentru fiecare dintre ele identificându-
se elementele de succes, precum și principalele provocări. 
Analiza impactului activităților SOS Satele Copiilor 
România asupra beneficiarilor programelor de îngrijire 
alternativă a copiilor lipsiți de suportul părintesc (Satele SOS, 
Comunitățile de Tineri, PASI) și a programului de întărire a 
familiei s-a realizat pe opt dimensiuni relevante ale calității 
vieții cuprinse în metodologia SOS de evaluare a impactului 
social: relațiile familiale și de suport, alimentație, locuire, 
starea de sănătate, educație, nivel de trai, bunăstare socială 
și emoțională, incluziune socială.

Evaluarea amprentei sociale a activității SOS Satele Copiilor 
România a vizat analiza rezultatelor obținute de Asociație în 
lucrul direct cu beneficiarii (copii, tineri, familii, comunități, 
specialiști în domeniu din instituții publice și ONG-uri):

- SOS Satele Copiilor România este considerat un model de 
bună practică în protecția copilului de către reprezentanții 
instituțiilor publice și mediului asociativ datorită calității 
serviciilor oferite, gamei variate de servicii dezvoltate, 

condițiilor de trai oferite copiilor și pregătirii profesionale 
a personalului. Toate acestea au făcut ca peste 90% dintre 
tinerii care au părăsit sistemul de îngrijire alternativă SOS să 
fie integrați social și profesional. Posibilitatea de a-și continua 
studiile a fost catalogată de către foștii beneficiari drept unul 
dintre principalele avantaje ale participării la programele SOS 
(90%), alături de dobândirea cunoștințelor și deprinderilor 
necesare auto-gospodăririi (90%), stabilitate oferită (89%) și 
capacitatea de a fi independenți (80%). 

- Existența managementului de caz la nivelul organizației, 
supervizarea de grup și individuală, standardele interne 
de calitate și politica proprie de protecția copilului, 
dezvoltarea unor mecanisme interne de evaluare 
și monitorizare bine puse la punct care să permită 
îmbunătățirea permanentă a serviciilor și activităților fac ca 
SOS să fie un „brand în protecția copilului” și ”„un partener 
de bază” al autorităților publice.

- Preluarea fratriilor, astfel încât frații să fie crescuți în 
același loc, iar legăturile de sânge să fie menținute a fost 
unul dintre elementele cheie ale politicii SOS de protecție 
a copilului. Din acest motiv, aproximativ 70% dintre copiii 
îngrijiți în serviciile SOS (Sate SOS și Comunități de 
Tineri) au în prezent sau au avut cel puțin un frate/o soră în 
plasament în cadrul asociației, sistemul de case de tip familial 
constituind o soluție în cazul fratriilor mari.

- SOS are o abordare integrată a problematicii 
beneficiarilor, vizând furnizarea nu doar de servicii de 
protecție socială, ci și educaționale, suport pentru acces la 
servicii de sănătate, mediere pe piața muncii, etc. Serviciile 
dezvoltate urmăresc să răspundă într-o manieră integrată 
nevoilor beneficiarilor (sociale, educaționale, cele primare 
– hrană, locuire, îmbrăcăminte și încălțăminte etc.), atât în 
programul de îngrijire alternativă, cât și în cel de prevenire a 
separării copilului de familie. Abordarea integrată a nevoilor 
beneficiarilor pe diverse stadii de dezvoltare a contribuit 
la integrarea socio-profesională a peste 90% dintre tinerii 
care au primit servicii în cadrul Programului de îngrijire 
alternativă. Această abordare integrată, precum și calitatea 
serviciilor de consiliere, educaționale și de suport oferite prin 
intermediul Centrelor de consiliere și sprijin pentru copii și 
părinți au făcut ca doar 1,45% dintre cei 3.425 de copii din 
comunitățile în care SOS derulează Programul de întărire 
a familiei să fie separați de părinți din cauza abuzului sau 
neglijării. Intervenția în comunitate se realizează doar în 
condițiile unui parteneriat cu autoritatea publică locală în care 
aceasta să contribuie și financiar și la realizarea unei analize a 
nevoilor locale. 

- SOS se numără printre inițiatorii modelului caselor de 
tip familial în România, al centrelor de consiliere și sprijin 
pentru copii și părinți din comunități și al programelor ce 
pun accent pe formarea deprinderilor de viață independentă 
la tinerii din sistemul de protecție. Toate programele SOS au 
fost dezvoltate ca răspuns la diferitele probleme ale sistemului 
românesc de protecție specială a copilului, organizația oferind 
soluții care nu doar să le rezolve pe termen scurt, ci care să fie 
sustenabile și adaptate specificului local.
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- În cei 25 de ani de activitate, SOS a urmărit permanent 
creșterea calității și dezvoltarea serviciilor oferite copiilor  
pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor acestora. Pentru 
atingerea acestui obiectiv au fost necesare resurse umane 
bine pregătite și instrumente de lucru adecvate. În cadrul 
activităților care au vizat creșterea capacităţii profesioniștilor și 
instituțiilor din domeniul protecției copilului, s-a avut în vedere 
organizarea de cursuri pe diverse teme de interes, schimburi 
de experienţă, mese rotunde și dezbateri în care să fie abordate 
diverse problematici ale sistemului, precum și elaborarea de 
instrumente de lucru care să fie utilizate de profesioniștii din 
domeniu. La cursurile de formare profesională au participat 
peste 500 de specialiști din instituții publice și organizații 
neguvernamentale, iar alte câteva mii au participat la diferitele 
evenimente organizate de SOS (conferinţe, mese rotunde, 
schimburi de experienţă, seminarii etc.).

- Parteneriatul public privat este esențial în procesul 
de dezinstituționalizare a copilului, organizațiile 
neguvernamentale fiind un partener important datorită 
capacității lor de a dezvolta noi servicii adaptate la nevoile 
beneficiarilor, de a furniza servicii de calitate, de a 
identifica permanent noi soluții și servicii complementare 
de îmbunătățire a calității vieții copiilor și de integrare 
socio-profesională a acestora, abordării integrate a nevoilor 
acestora, dar și flexibilității în a implementa noile servicii 
și a asigura finanțarea acestora. Prin abordarea integrată a 
problemelor beneficiarilor, inovația adusă în serviciile sociale, 
flexibilitatea în a identifica noi soluții la problemele existente, 
organizațiile neguvernamentale şi-au demonstrat capacitatea 
şi potenţialul în a creşte gradul de integrare socială a acestor 
copii, care este semnificativ mai mare decât în sistemul 
public. Cu toate acestea, finanțarea publică a serviciilor oferite 
de către organizațiile neguvernamentale este extrem de redusă 
fapt ce poate avea efecte negative pe termen lung asupra 
calității acestora. Din acest motiv, este necesară finanțarea 
corespunzătoare a serviciilor oferite copiilor de către sistemul 
privat de plasament.

- SOS Satele Copiilor România este o organizație ce are 
dezvoltate politici (de protecție a copilului, de educație), 
standarde de calitate, mecanisme interne de monitorizare 
și evaluare a activității. Existența acestora și implementarea 
lor face ca la nivelul organizației să existe date referitoare la 
activitatea derulată ce pot fi utilizate în diversele demersuri 
întreprinse de SOS, precum și în activitatea de management 
pentru îmbunătățirea serviciilor și activităților. Parte din 
aceste date sunt publicate periodic în cadrul rapoartelor 
anuale de activitate sau a celor de finalizare a unor proiecte, 
dar sunt utilizate și în diversele demersuri de advocacy 
ale organizației. Există capacitate de management și de 
advocacy, precum și o preocupare permanentă de consolidare 
și dezvoltarea a acesteia.  Acest lucru este demonstrat și de 
faptul că SOS a implementat proiecte cu finanțări din diverse 
surse, că obține subvenție pe Legea 34/1998 în fiecare an și că 
gestionează contracte cu 11 DGASPC și Primării.

- SOS este unul dintre membri activi ai diverselor federații/
coaliții din domeniul protecției copilului, serviciilor 
sociale, tineretului sau educației. Activitatea de advocacy a 
organizației are la bază câteva principii de bună practică 

în domeniu: elaborarea de studii sau analize care să 
stea la baza diverselor inițiative de modificare de politici 
publice, culegerea constantă de date la nivelul organizației, 
implicarea activă în rețele. Vizibilitatea SOS ca actor 
important în demersurile de advocacy este încă redusă, ceea 
ce impune o promovare mai intensă a acestei activități.

Amprenta economică a activității SOS Satele Copiilor 
România a urmărit analiza structurii veniturilor și cheltuielilor 
pentru ultimii 10 ani, a costurilor diverselor programe și 
a celor per beneficiar. SOS a avut o amprentă financiară 
directă prin taxele și contribuțiile sociale plătite către 
bugetul de stat și indirectă prin oferirea de activități pentru 
un număr însemnat de copii, prin investițiile în dezvoltarea 
infrastructurii educaționale și de servicii sociale, creșterea 
capacității specialiștilor din instituțiile publice ce activează 
în protecția copilului, dar și prin cheltuielile salariale pentru 
peste 150 de angajați în medie pe an.

- Veniturile SOS în ultimii 10 ani au provenit în proporție 
de peste 64% de la Federația SOS Internațional, 21% din 
donații și sponsorizări, 11% fonduri publice și 4% din alte 
surse (proiecte, etc). S-a investit foarte mult în ultimii ani în 
dezvoltarea activității de strângere de fonduri a SOS Satele 
Copiilor România, prin aceasta reușind să fie atrase peste 
1,33 milioane de Euro în anul 2017.  Chiar dacă în anul 2017 
aproximativ 55% dintre venituri au provenit din sponsorizări 
și donații, fonduri publice și alte surse, dependența de 
finanțarea din partea Federației SOS rămâne ridicată.

- Finanțarea serviciilor oferite beneficiarilor din fonduri 
publice este redusă, aceasta fiind sub nivelul standardului 
minim de cost/beneficiar stabilit prin legislația în vigoare. 
În ultimii 10 ani, aproximativ 10% din veniturile SOS au 
provenit din surse publice, creșterea fiind de 14% între 2008 
și 2017 (de la 3% în 2008 la 17% în 2017). În anul 2017, un 
procent de 31% din veniturile FBC (1 leu  buget de stat și 2 
de la SOS) și 12% din cele ale FSP (1 leu buget de stat și 9 de 
la SOS) proveneau din fonduri publice.

- În ultimii 10 ani, SOS a primit din fonduri publice cca. 
24% din totalul cheltuielilor salariale ale organizației 
și aproximativ 58% din taxele și impozitele plătite către 
statul român. În ultimii 10 ani pentru fiecare 1 leu investit 
din fonduri publice în SOS, organizația a oferit încă 9 lei 
în plus. În anul 2017, la fiecare 1 leu oferit de statul român 
organizației SOS, aceasta a contribuit cu încă 4.9 lei pentru a 
asigura serviciile necesare copiilor.

- Analiza SROI a identificat un raport beneficii-costuri de 
7:1 pentru FSP, de 1:1 pentru FBC și un raport general de 
2:1. Impactul Programului de întărire a familiei se resimte în 
special asupra generației următoare (continuarea educației și 
integrarea lor socio-profesională) și a economiilor generate 
în sistemul beneficiilor sociale. Având în vedere contribuția 
extrem de redusă a fondurilor publice în totalul cheltuielilor 
Programelor de îngrijire alternativă pentru copiii lipsiți de 
îngrijirea părintească (FBC), impactul acestora este cel mai 
mare asupra cheltuielilor locale și veniturilor individuale. 
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SOS Satele Copiilor România contribuie la îmbunătățirea 
calității vieții copiilor și tinerilor de un sfert de secol printr-o 
abordare de tip integrat, oferind o paletă largă de servicii 
care încearcă să răspundă cât mai multor nevoi ale celor 
aflați în situație de risc sau în îngrijire alternativă (servicii 
educaționale, sociale, suport pentru servicii medicale). 
Activitatea Asociației la nivel național în acest sfert de secol 
a marcat nu doar viața copiilor care au beneficiat de serviciile 
oferite, ci și sistemul de protecție a copilului în ansamblu.  
Începând cu 1993, când primele familii se mută în Casele 
SOS (din București și Cisnădie), serviciile oferite, atât cele 
educaționale, cât și serviciile sociale, cunosc o dezvoltare 
continuă. În același timp, personalul SOS Satele Copiilor 
România parcurge cicluri și programe de instruire și evaluare, 
atât în interiorul organizației, cât și în afara acesteia, atât în 
ţară, cât şi în afara ei, beneficiind de expertiza Federaţiei SOS 
Children’s Villages International. 

Prezentul studiu, elaborat în perioada  mai-august 2018, 
realizează o analiză a rezultatelor programelor derulate de 
către SOS Satele Copiilor România pe două dimensiuni - 
socială și economică – în cei 25 de ani de activitate. Este 
o analiză ce își propune să identifice rezultatele diferitelor 
programe și proiecte derulate, să stabilească punctele tari 
și cele slabe ale fiecăruia, să măsoare impactul perceput la 
nivelul beneficiarilor, dar și impactul economic al activității 
asupra societății românești.

Obiectivele acestui studiu au vizat: 
● Analiza impactului activității SOS Satele Copiilor România 
atât la nivelul beneficiarilor individuali, cât și la nivel 
comunitar; 
● Analiza impactului activității SOS Satele Copiilor România 
asupra creșterii capacității instituțiilor publice cu atribuții în 
domeniul protecției copilului; 
● Analiza rezultatelor financiare ale activității SOS Satele 
Copiilor România. 

Amprenta socială a programelor și proiectelor derulate de 
către SOS Satele Copiilor România a fost analizată din 
perspectiva beneficiarilor, a comunităților unde au avut loc 
aceste intervenții, a instituțiilor publice sau private cu atribuții 
în domeniul protecției copilului și a cadrului de politică 
publică din domeniul protecției copilului și serviciilor sociale. 

Sprijinul oferit de organizație copiilor lipsiţi de ingrijirea 
părintească s-a concretizat într-o paletă largă de servicii, 
între care se regăsesc: găzduirea şi supravegherea copiilor, 
management de caz, înscrierea şi menținerea copiilor în 
școală, creșterea accesului la servicii medicale, educație 
parentală, consiliere și susținere psihologică, consiliere 
vocațională, educație non - formală, activități de timp liber, 
îmbunătățirea  condițiilor de viață a familiilor biologice etc. 

Dincolo de serviciile rezidențiale oferite copiilor și tinerilor 
aflați în nevoie, SOS a înființat și trei Centre de consiliere 

și sprijin destinate copiilor și părinților (în cadrul serviciilor 
oferite la București, Cisnădie și Hemeiuș) și un Centru 
de zi pentru copii (ce activează în Hemeiuș). Centrele de 
consiliere si sprijin pentru copii și părinți sunt gândite ca 
platforme de lucru la nivel comunitar, menite să reducă 
riscul de separare a copilului și să contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de viață în familie. Prin intermediul acestor centre, 
periodic sunt acordate servicii sociale primare (consiliere, 
educație parentală, educație non-formală, activități de 
socializare și petrecere a timpului liber, suport material etc) 
familiilor identificate la nivel local ca fiind în situație de 
risc. Identificarea și selecția cazurilor ce necesită suport din 
partea SOS se află în sarcina asistenților sociali din cadrul 
autorităţilor locale. Tot aceștia sunt și cei care au sarcina 
de a monitoriza intervențiile și de a stabili, împreună cu 
reprezentanții organizației, care sunt pașii ce se impun a fi 
parcurși pentru perioada următoare. Din păcate, în practică, 
lucrurile nu stau tocmai aşa. Pentru a face faţă deficitului de 
asistenţi sociali, îndeosebi în mediul rural şi chiar urban mic, 
Asociaţia preia mare parte din aceste responsabilităţi.

Pentru a avea o imagine de ansamblu a sistemului național de 
protecție a copilului aflat în dificultate și a locului SOS Satele 
Copiilor România în cadrul acestuia, studiul debutează cu 
o analiză sintetică a  acestuia, în care urmărește să prezinte 
principalele modificări petrecute, evoluția numărului de 
beneficiari, dar și principalele forme de protecție existente sau 
distribuția public/privat în cadrul sistemului.

Un scurt istoric al activității SOS Satele Copiilor în România 
și principalele programe derulate în ultimii 25 de ani este 
prezentat în capitolul al patrulea cu scopul de a înțelege mai 
bine ce a însemnat organizația pentru sistemul de protecție a 
copilului, dar și pentru societatea românească în general.

Amprenta socială a activității SOS Satelor Copiilor România, 
prezentată în capitolul cinci, a fost realizată avându-se în 
vedere impactul asupra beneficiarilor al celor două programe 
majore implementate – Programul de îngrijire alternativă 
pentru copiii lipsiți de îngrijirea părintească și Programul 
de întărire a familiei, dar și al programelor educaționale 
derulate și proiectelor pentru tineri. Nu doar impactul asupra 
beneficiarilor a fost analizat, ci și cel asupra comunităților 
locale, dar și a politicilor publice naționale.

Capitolul al șaselea vine să analizeze amprenta economică 
a activității SOS Satele Copiilor România atât asupra 
beneficiarilor, cât și societății în ansamblu. Analiza veniturilor 
și cheltuielilor organizației permite observarea contribuției 
financiare a acesteia la creșterea calității vieții beneficiarilor. 
Costurile per beneficiar au fost analizate pentru fiecare 
program pentru a putea fi realizate comparații cu cele stipulate 
în legislație, dar și cu cele existente la nivelul administrațiilor 
locale.

I. INTRODUCERE 
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Principala sursă de informații a fost reprezentată  de datele de 
natură calitativă și de analiza secundară de date. Informația 
calitativă a rezultat din realizarea de focus grupuri cu actuali 
beneficiari ai programelor SOS (Programul pentru copiii 
lipsiți de îngrijirea părintească și Programul de întărire a 
familiei), cu personalul angajat în cadrul SOS (atât în cadrul 
Biroului Național de Coordonare, cât și din cele 3 locații 
unde SOS Satele Copiilor România își desfășoară activitatea 
– București, Cisnădie, Hemeiuș) și interviuri cu foști angajați 
și cu actorii de la nivel local, județean și național. Rezultatele 
la nivel comunitar au fost analizate prin informațiile culese 
din interviurile cu actorii locali (reprezentanți ai autorităților 
publice locale), focus grupurile cu beneficiarii Programului de 
Întărire a Familiei și analiza documentelor puse la dispoziție 
privind programele derulate în comunități (inclusiv evaluări 
independente anterioare ale acestor programe). 

Analiza secundară de date a avut în vedere statisticile oficiale 
referitoare la sistemul public de protecție specială a copilului, 
precum și rapoarte anuale, rapoarte de evaluare și date 
financiare ale SOS. Informațiile statistice generale acoperă 
ultimii 10-11 ani, iar date la nivel mai mic de agregare chiar 
un interval mai scurt. 

Studiul și-a propus și aplicarea unei proceduri de estimare 
a impactului social și financiar utilizată în cadrul SOS 
Children’s Villages International (Social Impact Assessment 
In Sos Children’s Villages), pentru a putea asigura un 
element de evaluare comun între asociațiile naționale ale 
Federației. Durata realizării studiului în România, precum 
și particularitățile contextului românesc au impus adaptarea 
metodologiei necesare implementării procedurii de estimare a 
impactului. În acest sens a fost elaborat un chestionar adresat 
foștilor beneficiari ai programului FBC, ce a fost aplicat 
on-line. Cu toate că riscul de non-răspuns într-o asemenea 
procedură de intervievare este ridicat, aplicarea chestionarului 
on-line a reprezentat cea mai bună alternativă pentru a putea 
adresa un număr important de foști beneficiari SOS, ținând 
cont că aproximativ o treime dintre aceștia sunt plecați din 
țară. 

Complementaritatea surselor de date utilizate a favorizat 
o mai bună înțelegere a activităților derulate și a permis 
formularea de recomandări în vederea îmbunătățirii 
programelor și proiectelor viitoare. 

II. METODOLOGIE

I. Analiza documentelor privind istoria SOS 
Satele Copiilor România 
 • rapoarte anuale SOS Satele Copiilor1 România
 • situația copiilor care au beneficiat de o măsură  
 de protecție în serviciile Asociației (case de tip  
 familial si apartamente)
 • situația copiilor din familiile aflate în situație de 
 risc şi care au beneficiat de programele de   
 prevenire ale Asociației 
 • rapoarte ale diferitelor proiecte
 • politici interne cu privire la serviciile oferite
 • implicarea/contribuția SOS Satele Copiilor  
 România în activități de advocacy/modificare  
 cadru de politică publică/îmbunătățire servicii  
 sociale oferite copiilor etc.

II. Analiză financiară
 • documente financiare ale SOS Satele Copiilor 
România – pentru perioada ultimilor 10 ani 
 - angajați (total salarii, total taxe plătite etc.) 
 - cheltuieli activități 
 - cost mediu/copil aflat cu măsură de protecție în 
serviciile Asociației – comparație cu costul mediu/copil 

din serviciile publice
 - venituri (surse de venituri, tipuri de venituri)
 • date financiare la nivel macro (Social return of 
investment)
 - Analiză date INS - veniturile populației
 - Analiză date MMJS – valoarea beneficiilor 
sociale acordate copiilor și familiilor acestora
 - Analiză date DGASPC Bacău, Sibiu, București 
(sector 1, sector 2 și sector 3) privind costul mediu /
beneficiar în sectorul public
 - Analiză date SOS Satele Copiilor România 
– costuri/beneficiar, durata accesării serviciilor, vârsta 
beneficiarilor la intrarea şi ieşirea din servicii etc.
 - Analiză date cercetare privind impactul asupra 
foștilor beneficiari

III. Analiza documentelor relevante de la nivelul 
Federației SOS Children’s Villages International – 
rapoarte de activitate, istoric, standarde de calitate

IV. Analiza secundară de date – INS, ANPDCA, 
DGASPC-uri etc.

1https://www.sos-satelecopiilor.ro/centru-media/rapoarte/
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CULEGERE DE DATE
1. Chestionar online 
 • Grup țintă - foști beneficiari ai serviciilor FBC
 • 39 de răspunsuri din 100 chestionare trimise 

2. Focus grupuri
 • 3 FG cu foști și actuali beneficiari – părinți/
tineri din familiile beneficiare ale programelor de 
prevenire – 25 de persoane participante în total (câte 
un FG în fiecare locație: Bacău – 6 participanți; Sibiu,  
Chirpăr – 14 participanți; București – 5 participanți). 
 • 3 FG cu beneficiari actuali – 25 de persoane 
participante în total (câte un FG pe fiecare locație unde 
există sat SOS: Bacău – 8 participanți; Sibiu, Cisnădie 
– 8 participanți; București – 9 participanți). Persoanele 
participante au fost alese aleatoriu (pas statistic).
 • 3 FG cu actuali angajați – 26 de persoane 
participante în total (câte un FG pe fiecare locație unde 
există sat SOS: Bacău – 8 participanți; Sibiu, Cisnădie 
– 9 participanți; București – 9 participanți). Persoanele 
participante au fost alese aleatoriu (pas statistic).
 • 1 FG cu angajați ai Biroului Național de 
Coordonare al SOS Satele Copiilor România – 6 
participanți.  Persoanele participante au fost alese 
aleatoriu (pas statistic).
 • 2 interviuri de grup cu actuali beneficiari – 5 
participanți în total: tineri din Comunitățile de tineri 
din București (2 persoane) și beneficiari din Satul SOS 

București (3 participanți).

3. Interviuri la nivel local
 • 6 interviuri cu foști angajați – câte 2 în fiecare 
locație (Sibiu, Bacău, București)
 • 1 interviu cu un reprezentant al 
managementului SOS Satele Copiilor România
 • 5 DGASPC-uri – sector 1, 2, 3, Sibiu și Bacău
 • 13 Primării/SPAS-uri – oraşul Cisnădie, 
municipiul Sibiu, comuna Vurpăr, comuna Chirpăr, 
comuna Hemeiuș, comuna Letea Veche, comuna Săucești, 
comuna Blăgești, comuna Gîrleni, comuna Racova, 
municipiul Onești, oraşul Buhuși, oraşul Buftea 
 • 1 Inspectorat școlar –Sibiu

4. Interviuri la nivel național
 • 1 interviu cu un reprezentant al 
managementului SOS Satele Copiilor România
 • 6 interviuri cu reprezentanți ai autorităților 
publice, organizațiilor neguvernamentale reprezentative 
sau organizațiilor internaționale (cu activitate în domeniul 
protecției copilului) de la nivel central – ANPDCA, 
MMJS, FRDS, FONPC, FDSC, UNICEF.

5. Interviuri cu experți în domeniul protecției copilului – 2 
interviuri
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III. LOCUL SISTEMULUI PRIVAT  
ÎN SISTEMUL ROMÂNESC 
DE PROTECȚIE SPECIALĂ  
A COPILULUI 
Anul 1997 reprezintă pentru sistemul de protecție 
specială a copilului din România un moment de referință, 
marcând debutul unei profunde reforme care a condus la 
o îmbunătățire a serviciilor oferite copiilor și la o creștere 
a calității vieții acestora. Având în vedere contextul local 
românesc caracterizat prin existența instituțiilor rezidențiale 
de protecție socială a copilului, de mari dimensiuni în care 
gama de servicii oferite copiilor era destul de limitată, 
elementul central al acestei reforme a sistemului, în prima 
etapă. a vizat închiderea centrelor rezidențiale de mari 
dimensiuni, cu capacitate de ordinul sutelor de locuri 
(obișnuite până la acel moment) și înlocuirea lor cu forme 
dezinstituționalizate de protecție sau unități de mai mici 
dimensiuni, mai aproape de îngrijirea de tip familial. În 
același timp, un accent special a fost pus pe îmbunătățirea 
serviciilor oferite copilului, multe dintre inovațiile în materie 
de servicii sociale realizate de către sectorul asociativ în 
România fiind preluate și de către sistemul public de protecție 
a copilului. Serviciile de îngrijire alternativă a copilului au 
fost introduse în România și ulterior dezvoltate în funcție de 
nevoile existente de către sectorul neguvernamental. Ulterior, 
sistemul a mai înregistrat câteva momente de referință în 
reforma sa, precum perioada 2002-2004 (de reformă a 
sistemului de asistență socială) sau 2007 (cu un accent mai 
mare pe grupuri vulnerabile în protecția socială). 

Mai mult, gama de servicii sociale (inclusiv cele educative, 
de consiliere sau suport punctual) s-a extins după anul 2007, 
când întreaga politică socială s-a orientat spre forme incluzive 
de protecție socială, iar serviciile de prevenire a separării 
copilului de familie au fost dezvoltate.  Acestea au constat 
atât în activități în cadrul centrelor de zi, inclusiv în centre 
de recuperare medicală, care să asigure asistență specifică 
copilului, chiar și celor cu nevoi speciale/dizabilități și să lase 
familiei timp pentru activități generatoare de venituri, cât și 
servicii de consiliere parentală, planificare familială, acțiuni 
punctuale de suport financiar sau de altă natură pentru a 
preveni disoluția familiei. 

Sistemul asigură preluarea temporară sau definitivă (după 
caz) în grija statului a copiilor aflați în diferite situații de 
dificultate, precum părăsirea copiilor (la naștere sau ulterior, 
cea de-a doua situație fiind accentuată în urma migrației 
externe), părăsirea domiciliului de către părinți, decesul 
părinților, situații de rele tratamente aplicate copiilor sau 
dificultăți economice acute ale familiei în care aceștia 
trăiesc. Primele și ultimele cazuri se numără printre cele 

mai frecvente motive care stau la baza preluării copiilor 
în sistemul de protecție românesc. Situațiile de dificultate 
variate și faptul că beneficiarii pot intra în sistem la orice 
vârstă între 0 și 17 ani, cu sau fără dizabilități, precum și 
proveniența acestora din fratrii sau preluarea unui singur copil 
din familii cu mai mulți frați constituie principalele provocări 
ale sistemului de protecție a copilului. Prin urmare, pentru 
multitudinea de situații posibile sunt necesare abordări foarte 
diverse cu privire la activitatea de îngrijire și cea formativă. 
Beneficiarii sistemului de protecție a copilului pot fi copii 
(până la împlinirea vârstei de 18 ani - vârsta majoratului 
legal) sau tineri, până la 26 de ani dacă urmează cursurile 
învățământului de zi de lungă durată.

În contextul scăderii accentuate a natalității în România, se 
înregistrează în ultimii 21 de ani și o reducere a numărului 
de copii din sistemul de protecție a copilului. Pe fondul 
acestei scăderi, Figura 2 surprinde și tendința sistemului 
către dezinstituționalizare. Numărul maxim de beneficiari în 
sistemul de protecție s-a înregistrat în perioada 2000-2001 
- cca. 87.6 mii copii și tineri, în prezent numărul copiilor și 
tinerilor cuprinși în sistem atingând doar 63% din nivelul 
anului 2000. A crescut numărul de copii cu măsură de 
protecție în servicii de tip familial, în ultimii doi ani numărul 
acestora fiind dublu comparativ cu cel al celor din sistemul 
rezidențial. Numărul de copii și tineri cuprinși în sistemul de 
prevenire a crescut cu 70% față de anul 2007, ajungând la 
57.607 beneficiari.  

Protecția copilului în regim privat a apărut în anii 1990-1991, 
dar s-a consolidat ca sistem după reforma sistemului public 
și apariția legislației care permite parteneriatul public-privat 
în domeniul asistenței sociale (într-un prim moment 1998 și 
apoi 2004). Formele de intervenție privind protecția copiilor 
și tinerilor în sistem privat au fost foarte diverse, atât în 
ce privește serviciile rezidențiale, cât și cele de prevenire 
a abandonului copilului. Astfel, gama de servicii merge 
de la ajutoare punctuale (de hrană, îmbrăcăminte, jucării, 
rechizite), la educație pentru sănătate și orientare vocațională, 
la acțiuni educativ-recreative în școli sau spații publice sau, 
mai complexe, de tipul activităților educative sau de îngrijire 
la domiciliu, în centre de zi sau rezidențiale pentru copii în 
situație de abandon, boli cronice sau dizabilitate, dependențe 
de alcool și droguri. 

Analiza datelor privind numărul de beneficiari ai sistemului 
de protecție specială a copilului și ai serviciilor de prevenire a 
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separării copilului existenți în sistemul public și privat indică 
următoarele aspecte (Figura 2, Figura 3): 

- Sistemul privat a acoperit după 2002 doar 6-7% din 
numărul total al beneficiarilor sistemului de protecție specială 
a copilului, după un minim de 4.4% în anul 2000. Chiar dacă 
procentul copiilor aflați în măsură de plasament special în 
sistemul privat a rămas relativ constant, numărul acestora a 
înregistrat cea mai mare valoare în anul 2003, respectiv 5.719, 
ulterior scăzând până la 3.705 în anul 2017.

- Copii care au intrat sub incidența acțiunilor de 
prevenire a separării de familie în regim privat au reprezentat 
cca. 20% din totalul beneficiarilor acțiunilor de prevenire, cu 
un maxim de 22.8% în anul 2010. În ultimii 10 ani, pe fondul 
intensificării serviciilor de prevenire a separării copilului de 
familie la nivel național și al creșterii numărului beneficiarilor 
acestor servicii de la 33.957 în 2007 la 57.607 în 2017, s-a 
dublat aproape și cel al celor oferite de organismele private 
acreditate (de la 6.714 în 2007 la 11.744 în 2017).

- Diferențe se înregistrează și în privința formelor 
rezidențiale, sistemul privat consolidându-se în formule 
rezidențiale de tip case de tip familial, în timp ce sistemul 
public are o componentă semnificativă de asistență maternală 
și centre pentru copii cu dizabilități. Sistemul public 
administrează  centrele de primire în regim de urgență 
care gestionează și situațiile aflate in curs de soluționare și 
relația cu Poliția (pentru minori care săvârșesc fapte penale, 
repatrieri etc.), ceea ce ar fi posibil doar accidental în regim 
privat. 

- Pentru îngrijirea copiilor cu dizabilități, o provocare 
o reprezintă costul ridicat al serviciilor la care se adaugă 
nevoia de personal și servicii specializate. Așa se explică de 
ce copiii cu dizabilități cuprinși în sistemul privat reprezintă 
doar 2.3% din totalul copiilor cu dizabilități aflați în protecție 
specială, nivel în jurul căruia a oscilat minimal începând cu 
anul 2010, după o descreștere constantă de la un maxim de 
8% în anul 2004 (MMJS, 2017).  
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Prevalența diferitor forme de protecție specială a copilului, 
ca și extinderea sectorului privat diferă regional, ambele fiind 
influențate de factori precum profilul local al situațiilor de 
dificultate la copil, atitudinea mediului local față de inițiativa 
privată (deschiderea autorităților locale față de furnizorii 
privați de servicii sociale) și capacitatea (infrastructura socială 
și resursa umană) de la nivel local, fie din sectorul public sau 
privat, de a dezvolta diferite forme de protecție (locuirea în 
regim de apartament, căsuțe, identificarea de familii substitut, 
atragerea/formarea/monitorizarea de asistenți maternali). 
Analiza serviciilor de tip rezidențial publice și private indică o 
prevalență a caselor de tip familial în cel privat și a centrelor 
de plasament clasice și modulate în cel public (Figura 4):

• dacă în cazul sistemului rezidențial public, 14% 
din formele de protecție sunt centrele de plasament de tip 
clasic sau modulat, în cel privat doar 10% sunt de acest tip. 
Procentul acestor centre de plasament clasic sau modulat a 
scăzut de la 20% la 14% în perioada 2007-2017 (de la 246 de 
centre la 159).

• 91% din formele de protecție rezidențială a copiilor 
din sistemul privat este reprezentat de căsuțele de tip familial, 
în timp ce în sistemul public acestea reprezintă 38% din 
totalul formelor de îngrijire rezidențială a copiilor. Acest 
procent a crescut în ultimii 10 ani în ambele sisteme, cu 4% în 
cel public și 17% în cel privat. 

Observând statistica județelor în care SOS Satele Copiilor 
România este prezentă se observă că acestea sunt diferite ca 
nivel, dar mai ales ca dinamică (Tabelul 1):

• Regiunea București-Ilfov cuprinde cea mai mare 
pondere a copiilor în sistem (6.8% în medie 2007-2017) și 
cea mai mare parte a copiilor în sistem privat (8,9% în 2017), 
dar cea mai mică prevalență a sistemului privat raportat la cel 
public (22,5%). 

• Județul Bacău este unul dintre cele care au avut 
de-a lungul timpului un parteneriat solid cu organizațiile 
neguvernamentale furnizoare de servicii sociale și au 
beneficiat încă din anul 1990 de expertiza acestora în 
ce privește protecția specială a copilului. Procesul de 
dezinstituționalizare în județ a fost unul dintre cele mai 
accelerate la nivel național, în ultimii 10 ani numărul copiilor 
aflați în sistemul rezidențial public reducându-se cu aproape 
40% (de la 637 la 392 de copii), în timp ce al celor din 

sistemul privat a crescut cu peste 20% (de la 197 la 244). 
Procentul copiilor cu măsură de protecție specială aflați în 
sistem rezidențial privat în județ a crescut de la 23,6% în 2007 
la 38,4% în 2017. Numărul furnizorilor privați de servicii 
sociale acreditați a crescut în perioada 2010 – 2017 de la 
31 (dintre care doar 14 furnizau servicii de tip rezidențial 
pentru toate categoriile de beneficiari) la 59 (dintre care 10 au 
servicii de tip rezidențial pentru copii). 

• În județul Sibiu se regăsesc 1,9% din totalul 
național al copiilor cu măsură de protecția specială, sistemul 
rezidențial privat având aproape o treime dintre aceștia 
(29,8%). Procentul copiilor aflați în sistemul rezidențial privat 
s-a redus cu aproape 10% în ultimii patru ani de la 39,6% la 
29,8%. În perioada 2010 – 2017 numărul furnizorilor privați 
de servicii sociale acreditați a scăzut de la 85 (dintre care 30 
furnizau servicii de tip rezidențial pentru toate categoriile de 
beneficiari) la 62 (dintre care 7 au servicii de tip rezidențial 
pentru copii). 

Figura 4. Forme de protecție rezidențială, public vs. privat (%)
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 Județul Bacău este unul dintre cele care au avut de-a lungul timpului un parteneriat solid cu 
organizațiile neguvernamentale furnizoare de servicii sociale și au beneficiat încă din anul 1990 
de expertiza acestora în ce privește protecția specială a copilului. Procesul de 
dezinstituționalizare în județ a fost unul dintre cele mai accelerate la nivel național, în ultimii 
10 ani numărul copiilor aflați în sistemul rezidențial public reducându-se cu aproape 40% (de 
la 637 la 392 de copii), în timp ce al celor din sistemul privat a crescut cu peste 20% (de la 197 
la 244). Procentul copiilor cu măsură de protecție specială aflați în sistem rezidențial privat în 
județ a crescut de la 23,6% în 2007 la 38,4% în 2017. Numărul furnizorilor privați de servicii 
sociale acreditați a crescut în perioada 2010 – 2017 de la 31 (dintre care doar 14 furnizau 
servicii de tip rezidențial pentru toate categoriile de beneficiari) la 59 (dintre care 10 au servicii 
de tip rezidențial pentru copii).  

 În județul Sibiu se regăsesc 1,9% din totalul național al copiilor cu măsură de protecția specială, 
sistemul rezidențial privat având aproape o treime dintre aceștia (29,8%). Procentul copiilor 
aflați în sistemul rezidențial privat s-a redus cu aproape 10% în ultimii patru ani de la 39,6% la 
29,8%. În perioada 2010 – 2017 numărul furnizorilor privați de servicii sociale acreditați a 
scăzut de la 85 (dintre care 30 furnizau servicii de tip rezidențial pentru toate categoriile de 
beneficiari) la 62 (dintre care 7 au servicii de tip rezidențial pentru copii).  

Tabelul 1. Dinamica unor indicatori de sistem în județe în care SOS Satele copiilor este prezent (%) 

 Județ  Copii în sistem rezidențial 2007 2010 2013 2017 

Bacău 
Copii în sistem ( Jud/Total național) 2.7 3 3.1 3.5 
rezidențial privat Jud/Total național 4.3 4.3 7 6.6 
rezidențial privat/Total județ 23.6 34.9 37.2 38.4 

Sibiu 
 

Copii în sistem ( Jud/Total național) 2.1 1.9 1.9 1.9 
rezidențial privat Jud/Total național 4.8 5.6 5.9 3.6 
rezidențial privat/Total județ 37.7 39.5 39.6 29.8 

București-Ilfov 
 

Copii în sistem ( Jud/Total național) 7.2 7 6.8 6.2 
rezidențial privat Jud/Total național 12.5 9.7 9.6 8.9 
rezidențial privat/Total județ 20.6 16.3 19.5 22.5 

                      Sursa: Buletin statistic 1/2008 și 4/2010, 4/2013, 4/2017, MMJS 

Dinamica unei regiuni nu reflectă doar dinamica internă (eficiență și eventuale redistribuiri între 
diferite sisteme de instituționalizare a copilului), diferitele centre ale județului, publice sau private, 
putându-și crește sau diminua ponderea în sistem după cum le sunt redistribuiți copii din alte centre  
(nu neapărat din același județ) care se închid sau își reduc propria capacitate urmare a lipsei cererii, 
lipsei de personal sau alte motive. Transferul copiilor/ tinerilor între diferite centre poate avea și 
motive specifice lor, dar acestea sunt mai degrabă situații excepție.     

Zonele în care SOS Satele Copiilor România funcționează sunt diferite ca nivel și dinamică. În județul 
Bacău sistemul de protecție a copilului s-a extins și odată cu el sistemul privat, pe fondul extinderii 
protecției copilului în forme de tip familial. Opus dinamicii naționale, în județul Sibiu s-a restrâns 
protecția în forme de tip familial, a fost mai degrabă stagnant numărul de copii din sistem, în timp ce 
sistemul privat a cunoscut o restrângere în ultimii ani. Regiunea București-Ilfov a descrescut ca 

Dinamica unei regiuni nu reflectă doar dinamica internă 
(eficiență și eventuale redistribuiri între diferite sisteme de 
instituționalizare a copilului), diferitele centre ale județului, 
publice sau private, putându-și crește sau diminua ponderea în 
sistem după cum le sunt redistribuiți copii din alte centre  (nu 
neapărat din același județ) care se închid sau își reduc propria 
capacitate ca urmare a lipsei cererii, lipsei de personal sau alte 
motive. Transferul copiilor/ tinerilor între diferite centre poate 
avea și motive specifice lor, dar acestea sunt mai degrabă 
situații excepție.    

Zonele în care SOS Satele Copiilor România funcționează 
sunt diferite ca nivel și dinamică. În județul Bacău sistemul 
de protecție a copilului s-a extins și odată cu el sistemul 
privat, pe fondul extinderii protecției copilului în forme de 
tip familial. Opus dinamicii naționale, în județul Sibiu s-a 

restrâns protecția în forme de tip familial, a fost mai degrabă 
stagnant numărul de copii din sistem, în timp ce sistemul 
privat a cunoscut o restrângere în ultimii ani. Regiunea 
București-Ilfov a descrescut ca acoperire a copiilor, cu un 
ușor reviriment al sectorului public în total sistem în ultimii 
ani.  În toate aceste 3 zone, SOS Satele Copiilor România se 
numără printre organizațiile private care găzduiesc copii și 
tineri în sistem rezidențial, în case de tip familial (copii) și 
apartamente (pentru adolescenți și tineri). Intervenția pentru 
prevenirea separării copiilor de părinți a îmbrăcat forme 
variate, de la consiliere privind educația parentală și forme 
punctuale de suport la granturi acordate în vederea dezvoltării 
unor activități generatoare de venituri, inclusiv formare 
profesională.
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dezinstituționalizare în județ a fost unul dintre cele mai accelerate la nivel național, în ultimii 
10 ani numărul copiilor aflați în sistemul rezidențial public reducându-se cu aproape 40% (de 
la 637 la 392 de copii), în timp ce al celor din sistemul privat a crescut cu peste 20% (de la 197 
la 244). Procentul copiilor cu măsură de protecție specială aflați în sistem rezidențial privat în 
județ a crescut de la 23,6% în 2007 la 38,4% în 2017. Numărul furnizorilor privați de servicii 
sociale acreditați a crescut în perioada 2010 – 2017 de la 31 (dintre care doar 14 furnizau 
servicii de tip rezidențial pentru toate categoriile de beneficiari) la 59 (dintre care 10 au servicii 
de tip rezidențial pentru copii).  

 În județul Sibiu se regăsesc 1,9% din totalul național al copiilor cu măsură de protecția specială, 
sistemul rezidențial privat având aproape o treime dintre aceștia (29,8%). Procentul copiilor 
aflați în sistemul rezidențial privat s-a redus cu aproape 10% în ultimii patru ani de la 39,6% la 
29,8%. În perioada 2010 – 2017 numărul furnizorilor privați de servicii sociale acreditați a 
scăzut de la 85 (dintre care 30 furnizau servicii de tip rezidențial pentru toate categoriile de 
beneficiari) la 62 (dintre care 7 au servicii de tip rezidențial pentru copii).  

Tabelul 1. Dinamica unor indicatori de sistem în județe în care SOS Satele copiilor este prezent (%) 

 Județ  Copii în sistem rezidențial 2007 2010 2013 2017 

Bacău 
Copii în sistem ( Jud/Total național) 2.7 3 3.1 3.5 
rezidențial privat Jud/Total național 4.3 4.3 7 6.6 
rezidențial privat/Total județ 23.6 34.9 37.2 38.4 

Sibiu 
 

Copii în sistem ( Jud/Total național) 2.1 1.9 1.9 1.9 
rezidențial privat Jud/Total național 4.8 5.6 5.9 3.6 
rezidențial privat/Total județ 37.7 39.5 39.6 29.8 

București-Ilfov 
 

Copii în sistem ( Jud/Total național) 7.2 7 6.8 6.2 
rezidențial privat Jud/Total național 12.5 9.7 9.6 8.9 
rezidențial privat/Total județ 20.6 16.3 19.5 22.5 

                      Sursa: Buletin statistic 1/2008 și 4/2010, 4/2013, 4/2017, MMJS 

Dinamica unei regiuni nu reflectă doar dinamica internă (eficiență și eventuale redistribuiri între 
diferite sisteme de instituționalizare a copilului), diferitele centre ale județului, publice sau private, 
putându-și crește sau diminua ponderea în sistem după cum le sunt redistribuiți copii din alte centre  
(nu neapărat din același județ) care se închid sau își reduc propria capacitate urmare a lipsei cererii, 
lipsei de personal sau alte motive. Transferul copiilor/ tinerilor între diferite centre poate avea și 
motive specifice lor, dar acestea sunt mai degrabă situații excepție.     

Zonele în care SOS Satele Copiilor România funcționează sunt diferite ca nivel și dinamică. În județul 
Bacău sistemul de protecție a copilului s-a extins și odată cu el sistemul privat, pe fondul extinderii 
protecției copilului în forme de tip familial. Opus dinamicii naționale, în județul Sibiu s-a restrâns 
protecția în forme de tip familial, a fost mai degrabă stagnant numărul de copii din sistem, în timp ce 
sistemul privat a cunoscut o restrângere în ultimii ani. Regiunea București-Ilfov a descrescut ca 

IV. 25 DE ANI DE SOS 
SATELE COPIILOR ÎN ROMÂNIA
IV.1. SCURT ISTORIC 
SOS Satele Copiilor este o organizație neguvernamentală, 
înființată în anul 1949 în Tirol, Austria, de către Hermann 
Gmeiner cu scopul de a oferi copiilor orfani o familie și 
o comunitate care să îi sprijine. Gama de programe a fost 
îmbunătățită permanent la nivel internațional în funcție de 
nevoile copiilor din cele 135 de țări și teritorii (35 în Europa, 
22 în America, 47 în Africa și 31 în Asia și Oceania) în care 
SOS Satele Copiilor își derulează activitatea. În prezent, 
principalele programe derulate la nivel internațional de 
cele 118 organizații membre sunt: programele de îngrijire a 
copiilor lipsiți de suportul părintesc (SOS Satele Copiilor, 

programele pentru tineri/comunitățile de tineri SOS, asistență 
maternală și locuințe de tranzit), programele de întărirea 
familiei, cele educaționale (grădinițele SOS, școlile primare 
și gimnaziale SOS, centrele de formare profesională/centre 
de pregătire vocațională), centrele sociale SOS, centrele 
medicale SOS și programele de intervenție în caz de urgență.

La nivel internațional, în programele oferite de Federația 
SOS există un număr semnificativ de beneficiari, după cum 
urmează:

Începând cu anul 1990, SOS Satele Copiilor își începe 
activitatea în țările foste comuniste din Europa Centrală 
și de Est, printre care și România. Asociația SOS Satele 
Copiilor România a fost înființată în 26 noiembrie 
1990, după ce în luna iunie a aceluiași an fusese semnată 
Convenția de colaborare între Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale și organizația SOS Kinderdorf 
International din Austria. Asociația SOS Satele Copiilor 
România este furnizor acreditat de servicii sociale, 
licențiate pentru o gamă variată de beneficiari (copii, 

tineri și adulți) şi localizate în mai multe zone ale 
țării: județul Sibiu (oraşul Cisnădie, municipiul Sibiu, 
comunele Vurpăr, Roșia și Chirpăr), județul Bacău 
(municipiul Bacău, comunele Hemeiuș, Blăgești, Gârleni, 
Racova, Letea Veche, Săucești și orașul Onești), județul 
Ilfov (orașul Buftea) și municipiul București (sectoarele 
1, 2 si 3). 

Misiunea SOS Satele Copiilor România este de a oferi o 
familie copiilor care au rămas fără îngrijirea părintească 

Programele SOS de îngrijire alternativă a copiilor lipsiți de îngrijirea părintească
• 87.100 de copii
• 572 de Sate SOS
• 719 programe pentru tineri/Comunități de tineri SOS
• 6.200 de familii SOS.

Programul de întărire a familiei
• 505.800 de beneficiari (copii, tineri și adulți)
• 98.000 de familii beneficiare
• 574 de programe de întărire a familiei și prevenire a abandonului copilului dezvoltate.

Programele educaționale
• 234 de grădinițe SOS cu 24.400 beneficiari
• 184 de școli primare și gimnaziale cu 107.100 elevi
• 61 de centre de formare profesională (centre de pregătire vocațională) cu 19.500 de beneficiari (tineri și adulți).

Centre sociale SOS
• 159 de centre cu 133.300 de beneficiari (copii, tineri și adulți).

Centrele medicale SOS
• 71 de centre ce au oferit 759.200 de servicii medicale în 2017.

Programe de intervenție în caz de urgență
• 34 de programe implementate ce au furnizat un număr de 1.736.300 de servicii în 2017.
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și de a-i susține și proteja pe cei care riscă să o piardă. 
Serviciile sociale oferite sunt atât servicii sociale primare, 
al căror scop este prevenirea separării copiilor de părinți 
(centre de consiliere și sprijin pentru copii și părinți și 
centru de zi), cât și servicii sociale specializate (servicii 
de tip rezidențial în case de tip familial, cu familii SOS 
în care o mamă socială are în îngrijire 4-5 copii, în mod 
deosebit fratrii mari; și servicii de tip rezidențial în case 
de tip familial/apartamente pentru adolescenți și tineri). 

În cei 25 de ani de activitate în România, SOS Satele 
Copiilor România a derulat programe de îngrijire 
alternativă a copiilor lipsiți de îngrijirea părintească 
(Satele SOS, Comunitățile de tineri, PASI), de întărire 
a familiei (centre de consiliere şi sprijin pentru copii 
şi părinţi, centru de zi, proiecte pentru susţinerea 
comunităţilor etc.), educaționale (Grădinițele SOS, Tabăra 
SOS, Mașina cu jucării etc.), proiecte pentru tinerii 
aflați în situații de risc (ex. NEETs) atât din sistemul de 

protecție, cât și din mediul rural sau familii vulnerabile, 
precum și proiecte dedicate creșterii capacității 
instituțiilor/organizațiilor care lucrează în domeniul 
protecției copilului sau tinerilor.

Activitatea SOS Satele Copiilor România este finanțată 
atât din fonduri internaționale, cât și naționale. Peste 
50% din veniturile bugetului anual de peste 3 milioane 
de Euro reprezintă sume colectate în România (activități 
diversificate de strângere de fonduri, accesarea de fonduri 
prin proiecte, sume de la bugetul de stat și din bugetele 
locale etc.). 

SOS Satele Copiilor România este una dintre organizațiile 
neguvernamentale cu cel mai mare număr de angajați, 
peste 150. În derularea activităților sunt implicați și 
voluntari, în 2017 numărul acestora fiind de 57. 

SOS Satele Copiilor 

Construcția primelor două Sate SOS, respectiv cele din 
București și Cisnădie, a început în anul 1991. Programul 
de pregătire a mamelor sociale SOS a fost demarat în anul 
1992, când au fost create și primele două case „pilot” (una 
în București și una în Cisnădie) în care au fost primiți 
primii 16 copii. Începând cu anul 1993 începe oficial 
furnizarea de servicii în cele două sate SOS din București 
și Cisnădie. În anul 2006, al treilea sat SOS - SOS Satul 
Copiilor Hemeiuș - a fost preluat de la fundația olandeză 
Children Development Trust, fiind inaugurat oficial în 
anul 2011 când ajunge la o capacitate de 7 case de tip 
familial de la 4 câte au fost în momentul preluării. În 
prezent, Asociația SOS Satele Copiilor România oferă 
servicii de tip rezidențial în case de tip familial organizate 
în 3 Sate SOS din București (10 case de tip familial 
ocupate din totalul de 12), Sibiu (orașul Cisnădie – 11 
case de tip familial ocupate din totalul de 12) și Bacău 
(Comuna Hemeiuș – 5 case de tip familial ocupate din 
totalul de 7).  

În fiecare dintre aceste case, o mamă SOS (părinte social, 
conform COR), susținută de către o asistentă familială 
(îngrijitor copil, conform COR) oferă îngrijire unui număr 
de 4-5 copii ce au măsură de protecție specială. Copiii cu 
vârste începând cu 3 ani și mama SOS alcătuiesc o familie 
și își organizează viața potrivit nevoilor individuale și 
gestionând un buget acordat de către Asociație.

SOS Comunitățile de Tineri

Prima Comunitate de tineri SOS a fost înființată în anul 1999 
- SOS Comunitatea de tineri nr.1 București, următoarele fiind 
inaugurate în 2001 - Comunitatea de tineri nr.1 Sibiu, 2003 
- Comunitatea de Tineri nr. 2 București, 2006 – Comunitatea 
de tineri nr. 2 Sibiu, respectiv 2009 – Comunitatea de Tineri 
Bacău. Cele 2 Comunități de Tineri din Sibiu își încetează 
activitatea în anii 2014, respectiv în 2015.

Asociația SOS Satele Copiilor România oferă în prezent 
servicii de tip rezidențial adresate adolescenților și tinerilor 
în cadrul celor 2 Comunități de Tineri din București, în 
Comunitatea de Tineri Bacău, dar și în SOS Satul Copiilor 
Cisnădie, unde tinerii rămân în Satul SOS dar beneficiază de 
servicii adecvate nevoilor lor.  

Serviciile sunt oferite prin consilierii din Comunitățile de 
Tineri (pedagogi sociali, lucrători pentru tineret), precum 
și prin lucrătorii pentru tineret angajați în cadrul SOS Satul 
Copiilor Cisnădie.

Programul de asistare pentru viața semi-independentă

Asociația SOS Satele Copiilor România oferă servicii 
destinate susținerii tinerilor pentru care a încetat măsura de 
protecție plasament la Asociație. Scopul acestui program 
este de a susține în mod individualizat procesul de tranziție a 
tinerilor către viața independentă, iar durata acestuia este de 
maxim 3 ani.

IV.2. PRINCIPALELE 
PROGRAME SOS SATELE 
COPIILOR ROMÂNIA 
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Programul de întărire a familiei

Programul de întărire a familiei a fost lansat în anul 1998, 
în cadrul Programului București. În anul 2000 se deschide 
Serviciul de prevenire a separării copilului de familie în 
Cisnădie, județul Sibiu, iar în 2006, în cadrul Programului 
Bacău, este deschis cel de-al 3-lea serviciu de prevenire. 
În anul 2008 aceste servicii sunt licențiate sub forma 
Centrelor de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți. 
În Hemeiuș,  Centrul de zi a început să funcționeze în 
2014. 

Programul de Întărire a Familiei funcționează în scopul 
prevenirii separării copilului de familie și vizează un 
număr variat de comunități. Astfel, Centrul de consiliere 
din Cisnădie – județul Sibiu  se adresează familiilor în 
situație de risc din comunele Vurpăr, Chirpăr și Roșia, 
Centrul de consiliere din București  vizează comunitățile 
București – sectorul 1 și orașul Buftea, iar Centrul de 
consiliere din Hemeiuș – județul Bacău vine în sprijinul 
familiilor din comunele Hemeiuș, Gîrleni, Racova, Letea 
Veche, Săucești și Blăgești și din orașul Onești. O parte 
dintre comunități sunt cele inițiale în care și-au început 
activitatea centrele de consiliere, iar celelalte sunt noi 
care s-au adăugat sau au înlocuit alte comunități (orașul 
Cisnădie, sectorul 2 al municipiului București, orașul 
Voluntari, orașul Buhuși etc.). Centrul de zi se adresează 
doar familiilor în situație de risc din comuna Hemeiuș.

Programele de întărire a familiei includ, pe lângă 
serviciile oferite familiilor aflate în situaţie de risc, şi 
proiecte specifice adresate comunităţilor dezvoltate în 
parteneriat cu instituţii şi autorităţi de la nivel local.

Programele educaționale au debutat cu înființarea primei 
grădinițe SOS în anul 1995 la Cisnădie.  
Grădinițele SOS au funcționat începând cu anul 1995 în 
Cisnădie și cu 1997 în București, fiind acreditate de către 
Ministerul Educației, pentru a asigura acces la servicii 
educaționale de calitate pentru preșcolarii din Satele 
SOS, dar și din comunitățile unde își derulau activitatea. 
Necesitatea reducerii unor cheltuieli la nivelul organizației 
a făcut ca grădinița SOS din București să fie preluată în 
anul 2012 de către sistemul public de învățământ (copiii 
din Satul SOS București rămânând ca beneficiari), iar 
activitatea celei din Cisnădie să fie oprită în anul 2013. 
Închiderea grădiniței SOS din Cisnădie a determinat 
autoritățile publice locale să preia acești copii și să îi 
integreze în grădinițele publice, aplicând o parte din 
expertiza și metodele de lucru cu preșcolarii implementate 
de către SOS Satele Copiilor România.

În perioada 2010-2012, coordonatorii Grădinițelor SOS 
au implementat proiecte educaționale în școlile unde 
învață copiii din grupul țintă al asociației, cu scopul de 
a promova și implementa standardele SOS specifice 
politicii interne privind educația.  

Tabăra de Vară SOS Cisnădie a fost deschisă în anul 
1997 cu scopul de a oferi gratuit copiilor lipsiți de 
îngrijirea părintească si celor aflați în situație de risc, 
oportunitatea de a petrece șapte zile într-o zonă cu 
numeroase puncte de atracție. Aceasta a funcționat până 
în anul 2012. În cei 15 ani de activitate, tabăra a găzduit 
peste 4500 de copii, media fiind de 300 de copii anual. 

SOS Mașina cu jucării este un proiect al SOS Satele 
Copiilor România demarat în anul 2002, beneficiind din 
2006 de sprijinul financiar al Fundației Vodafone. Acesta 
a funcționat până în 2014, fiind un centru social mobil, 
de tip Playbus, unic la nivel național, care utiliza jocul ca 
metodă de educație non formală a copiilor (cu vârste între 
5 și 12 ani). Mașina cu jucării ajuta la educația copiilor 
din București și din țară prin organizarea de activități 
ludico-educative în centre de zi și rezidențiale, în unități 
de învățământ (grădinițe și școli), dar și în parcuri. Prin 
intermediul jocului, SOS Mașina cu Jucării îi implica pe 
copii în diverse activități cu scopul de a-i ajuta pe aceștia 
să își dezvolte imaginația, atenția, memoria, capacitatea 
de concentrare, creativitatea, încrederea în sine, simțul 
dreptății și egalității, abilitățile motrice. Un accent 
important în cadrul activităților era pus pe înțelegerea 
importanței regulilor și a respectării acestora, integrarea 
și relaționarea în cadrul grupului, îmbunătățirea relației 
cu părinții, profesorii, educatorii, exersarea empatiei și a 
toleranţei. De asemenea, favoriza socializarea și promova 
jocurile de grup care îi aducea împreună atât pe copii, cât 
și pe adulți (indiferent de sex, religie, etnie etc). Echipa 
SOS Mașina cu Jucării era formată din patru pedagogi 
sociali care se deplasau cu ajutorul unui microbuz în 
diferite zone din București și din țară unde organizau 
activități de educație prin joc: jocuri de grup, concursuri 
sportive, jocuri de perspicacitate, jocuri de observație și 
memorie,  jocuri cu diferite materiale. În cei 12 ani de 
activitate a proiectului, peste 48.000 de copii au participat 
la activitățile realizate . 

Programele pentru tineri se adresează beneficiarilor 
din comunitățile unde Asociația își desfășoară activitatea, 
precum și a celor aflați în sistemul de îngrijire SOS. 
Asociația SOS Satele Copiilor România are experiență 
şi expertiză atât cu tinerii din sistemul de protecție a 
copilului, cât și cu tineri din mediul rural. Astfel, în 
perioada 2015-2017 a fost implementat proiectul „Un 
model de servicii oferite tinerilor din mediul rural și din 
sistemul de protecția copilului”, un număr de 285 de 
tineri din mediul rural și din sistemul de protecție specială 
(public și privat) beneficiind de activitățile derulate.

Proiectele de dezvoltare a capacității specialiștilor în 
protecția copilului sau tinerilor din SPAS-uri, DGASPC-
uri și ONG-uri au fost inițiate de către SOS Satele 
Copiilor România pentru a crește calitatea serviciilor 
oferite copiilor și tinerilor. Aceste proiecte au cuprins 
cursuri de formare, dezbateri pe diverse teme de interes, 
dar și micro-granturi acordate instituțiilor publice și 
ONG-urilor. 
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În cei 25 ani de activitate în România, SOS Satele 
Copiilor România:

● a oferit servicii de îngrijire alternativă pe termen 
mediu și lung pentru un număr de 454 de copii  în cele trei 
Sate SOS (București, Cisnădie – județul Sibiu, și Hemeiuș 
– județul Bacău) și în  cele 5 Comunități de tineri SOS.

● a reușit să integreze în familie/adopție/plasament 
familial 88 de copii.

● a format deprinderi de viață independentă care 
au permis ca 90% dintre cei 175 de tineri care au părăsit 
serviciile SOS după împlinirea vârstei de 18 ani să fie 
integrați socio-profesional.

● a oferit servicii de consiliere și suport unui 
număr de 998 familii (421 – București-Ilfov, 362 – Sibiu, 
215 - Bacău), în care existau 3.425 de copii (1.522 – 
București-Ilfov, 1.243 – Sibiu, 660 - Bacău). Astfel, doar 
1,45% dintre copiii care au beneficiat de sprijin au fost 
separați de părinți din cauza abuzului sau neglijării în 
comunitățile în care SOS derulează Programul de întărire 
a familiei.

● a asigurat suportul necesar pentru ca cei 3.879 de  
copii (454 în Programul de îngrijire alternativă a copiilor 
lipsiți de îngrijirea părintească și 3.425 din Programul de 
întărire a familiei) să aibă acces la servicii de educație și 
de sănătate, o frecvență școlară bună și rezultate școlare 
îmbunătățite. 

● a implementat proiecte specifice de susţinere 
a comunităţilor adresate unui număr de peste 10.000 
de copii şi tineri (cursuri de educaţie pentru sănătate, 
de igienă orală, de prevenire a exploatării copilului 
prin muncă, inclusiv prin munci agricole periculoase, 
alimentaţie sănătoasă etc.)

● a dezvoltat servicii educaționale pentru copii în 
cadrul celor 2 grădinițe SOS (Cisnădie și București), dar 
și a Taberei de Vară SOS Cisnădie și al centrului social 
mobil - SOS Mașina cu Jucării. Peste 660 de copii au 
urmat cursurile celor două grădinițe SOS (peste 360 în 
Cisnădie și peste 300 în București).

● a derulat activități de petrecere a timpului liber, 
socializare și educație non-formală pentru un număr de 
peste 4.500 de copii participanți la Tabăra SOS.

● a facilitat învățarea prin joc pentru un număr 
de peste 48.000 de copii din București și din țară prin 
activități ludico-educative în centre de zi și rezidențiale, în 
unități de învățământ (grădinițe și școli), dar și în parcuri 
(prin intermediul proiectului SOS Mașina cu jucării).

● a promovat și susținut calitatea în serviciile 
sociale atât prin standardele și mecanismele existente 
la nivel organizațional, cât și prin implicarea în 
diverse demersuri de advocacy la nivel național 
(finanțarea serviciilor sociale furnizate de organizații 
nonguvernamentale, management de caz etc.). 

● a inițiat și dezvoltat programe de integrare a 
tinerilor aflați în situații de risc (tineri din sistemul de 
protecție, tineri din mediul rural sau tineri din familii 
vulnerabile) la care au participat 285 de tineri. Un număr 
de 42 tineri NEETs din mediul rural din județele Sibiu 
și Bacău au beneficiat de serviciile oferite în cadrul 
proiectului “Un model de servicii integrate oferite 
tinerilor din mediul rural și din sistemul de protecția 
copilului”.

● a facilitat creșterea capacității instituțiilor 
publice din domeniul protecției copilului prin cursurile 
de specialitate și dezbaterile pe diverse teme organizate 
la care au participat și reprezentanți ai serviciilor publice. 
Un număr de peste 500 de reprezentanți ai instituțiilor 
publice cu responsabilități în domeniul protecției copilului 
au participat la cursurile de formare organizate.

● a promovat existența unui cadru de colaborare 
instituțională între mediul asociativ și instituțiile 
guvernamentale. Există un număr de peste 20 de 
parteneriate cu autorități publice cu responsabilități în 
domeniu, la care se adaugă parteneriate cu instituții 
de cultură și cu instituții și autorități din domeniile 
educațional și medical. 

 

2 https://www.stiri.ong/ong/mediu-si-sport/sos-masina-cu-jucarii-informatii-utile
http://www.inimadecopil.ro/index.php/component/k2/item/86-sos-masina-cu-jucarii 
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V. AMPRENTA SOCIALĂ A 
ACTIVITĂȚII SOS SATELE 
COPIILOR ROMÂNIA
În cadrul sistemului național de protecție specială se aflau 
un număr de 55.302 copii la finalul lunii decembrie 2017, 
32,90% dintre ei aflându-se în sistem de protecție specială 
rezidențial, iar 67,10% fiind în servicii de tip familial 
(asistență maternală, rude, alte familii sau persoane). 
Dintre aceștia, un număr de 18.197 copii (32.90%) 
beneficiau de măsură de protecție specială în servicii de 
tip rezidențial, din care: 14.492 (79,64%) copii se aflau 
în servicii de tip rezidențial publice, iar 3.705 (20,36%) 
copii se aflau în servicii de tip rezidențial private. (MMJS, 
2018)

Dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copiilor 
de părinți (centre de zi, centre de recuperare, centre de 
consiliere, etc.) a condus la o reducere a numărului de 
copii intrați în sistemul de protecție specială. De serviciile 
de prevenire a separării copiilor de părinți beneficiau la 
sfârşitul anului 2017 un număr de 57.607 de persoane, 
dintre care 39,94% utilizau serviciile centrelor de zi 
sau de recuperare, iar 60,06% alte tipuri de servicii de 
prevenire (centre de consiliere și sprijin pentru părinți și 
copii, servicii de prevenire a abandonului prin planificare 
familială, monitorizarea femeii gravide etc.). Furnizorii 
privați acreditați ofereau servicii de prevenire a separării 
copilului de părinți pentru 11.744 (20,38%) de beneficiari, 
dintre care 74,57% utilizau serviciile oferite în centrele de 
zi /centre de recuperare, iar 25,43% de cele ale centrelor 
de consiliere și sprijin pentru copii și părinți, serviciilor 
de prevenire a abandonului prin planificare familială, 
monitorizării femeii gravide etc. (MMJS, 2018)

La finalul anului 2017, în sistemul de protecție specială 
a copilului al SOS Satele Copiilor România se aflau un 
număr de 172 de copii (4,64% din totalul copiilor care 
beneficiază de măsură de protecție specială în sistem 
privat), dintre care 60 în Sibiu (Cisnădie), 43 în Bacău 
(Hemeiuș) și 69 în București. 

Programul de întărire a familiei avea la finalul anului 
2017 un număr de 484 de beneficiari (16,2% din numărul 
de beneficiari ai serviciilor de prevenire a separării 
copilului oferite de furnizorii privați), din care 160 în 
județul Sibiu, 163 în județul Bacău și 161 în București-
Ilfov.

Asociația SOS Satele Copiilor România are licențiate un 
număr de 37 de servicii sociale, dintre care 33 de Centre 
rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială 
(case de tip familial/apartamente) cu o capacitate maximă 
totală de 248 de locuri, 3 Centre de Consiliere și Sprijin 

pentru Copii și Părinți cu o capacitate totală de 750 de 
beneficiari (1 în București, sectorul 1 – capacitate 310 
beneficiari, 1 în Hemeiuș, județul Bacău – capacitate 200 
beneficiari, 1 în Cisnădie, județul Sibiu – capacitate 240 
de beneficiari) și 1 Centru de zi pentru copii în Hemeiuș, 
județul Bacău (Capacitate 30 de locuri).  Dintre cele 33 de 
centre rezidențiale, 13 sunt în București (11 în Satul SOS 
din sectorul 1 – capacitate 72 de locuri, Comunitatea de 
tineri 2 din sector 3 – capacitate 15 locuri și Comunitatea 
de tineri 1, sectorul 1 – capacitate 15 locuri), 8 în județul 
Bacău (7 în Satul SOS din Hemeiuș – capacitate 48 de 
locuri, și Comunitatea de tineri Bacău – 14 locuri), 12 
în județul Sibiu (capacitate 84 de beneficiari). (MMJS, 
Servicii sociale licențiate  în baza Legii 197/2012 -10 
iulie 2018).

Analiza datelor SOS referitoare la tinerii care au părăsit 
sistemul la împlinirea vârstei de 18-26 ani, indică faptul 
că din cei 175 un număr de 82 sunt băieți și 93 fete, vârsta 
lor variind de la 19 la 38 de ani. Datele SOS arată că peste 
90% dintre tinerii care au părăsit sistemul de îngrijire 
alternativă SOS, sunt integrați social și profesional. 
Aceștia au un loc de muncă stabil și o locuință, fie ea 
proprietate personală sau închiriată, au relații sociale și, în 
mare parte, familiale (au partener/parteneră).  Un număr 
de 15 tineri care au ieșit din sistemul SOS au probleme 
de integrare socio-profesională. Nivelul de educație al 
celor 175 de tineri care au ieșit din sistemul SOS este 
diferit: 25 au studii superioare (14%), 21 au finalizat 
studii gimnaziale (12%), 87 au finalizat 10/11 clase sau 
liceul (48%), 34 au terminat școala profesională (19%), 
4 au cursuri postliceale. Dintre acești tineri, conform 
datelor deținute de SOS, 58 sunt sau au fost căsătoriți sau 
locuiesc cu partenerul/partenera  (numărul fetelor care au 
astfel de relații fiind mult mai mare decât cel al băieților 
- 44 de fete și 14 băieți), iar 33 sunt părinți (26 fete și 
7 băieți). Dintre cei 175 de tineri un număr de 50 sunt 
plecați în străinătate. Un număr de 10 tineri au beneficiat 
de politica de locuințe a SOS, prin care au primit  15.000 
euro din partea organizației ca să își poată achiziționa o 
casă.

Analiza datelor referitoare la familiile aflate în situaţie 
de risc ne arată faptul că 2941 copii din 842 familii au 
beneficiat de servicii de prevenire în perioada 1998-2017. 
La aceştia se adaugă cei 484 copii din 156 familii, cazuri 
active la finalul anului 2017. Din totalul copiilor care au 
ieşit din programele SOS, doar 1,45% au fost separați de 
părinți din cauza abuzului sau neglijării în comunitățile 
în care SOS derulează Programul de întărire a familiei. 
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Intervenția SOS, chiar dacă este unitară la nivel 
conceptual, este influențată de contextul local. Astfel, 
suportul oferit de către autoritățile locale în cadrul 
parteneriatelor existente, problemele specifice ale 
populației zonei, nivelul de educație al membrilor 
comunităților, specificul activităților populației, accesul la 
servicii publice (educație, sănătate, asistență socială etc), 
distanța față de comunitățile urbane dezvoltate economic, 
valorile existente în rândul populației, nivelul general 
de dezvoltare comunitară sunt tot atâția factori care 
influențează intervenția SOS și rezultatele obținute. Din 
acest motiv, programele SOS au fost adaptate la specificul 
comunităților, fapt ce face ca și rezultatele obținute să 
difere de la o comunitate la alta sau chiar de la o regiune 
la alta. Aceste diferențe în rezultatele obținute între cele 
trei regiuni unde SOS își desfășoară activitatea vor fi 
subliniate pe parcursul prezentei analize pentru a înțelege 
mai bine complexitatea intervenției organizației.

Beneficiarii programelor SOS Satele Copiilor România în 
cei 25 de ani de activitate sunt în principal copii și tineri, 
dar și părinți, cadre didactice sau personal din instituții 
publice cu atribuții în domeniul protecției copilului și 
organizații neguvernamentale. Toate aceste categorii de 
beneficiari au fost avute în vedere în analiza impactului 
rezultatelor activității SOS.

Analiza impactului activităților SOS Satele Copiilor 
România asupra beneficiarilor programelor de îngrijire 
alternativă a copiilor lipsiți de suportul părintesc (Satele 
SOS, Comunitățile de Tineri, PASI) și a programului 
de întărire a familiei s-a realizat pe opt dimensiuni 
relevante ale calității vieții cuprinse în metodologia SOS 
de evaluare a impactului social: relațiile familiale și de 
suport, alimentație, locuire, starea de sănătate, educație, 
nivel de trai, bunăstare socială și emoțională, incluziune 
socială. Aceste dimensiuni au fost avute în vedere atât în 
cazul actualilor beneficiari ai celor două programe, cât și 
al foștilor beneficiari ai acestor programe.

Totodată, peste 80% din familii au înregistrat progrese 
semnificative în direcţia autonomiei. 

Calitatea este principiul care guvernează toate serviciile 
oferite, indiferent de categoria de beneficiari a acestora. 
În viziunea SOS, orice copil are nevoie de îngrijire de 
calitate care presupune existența unui mediu sigur în care 
copilul să crească și să își poată atinge potențialul. Există 
politici și standarde de calitate pentru toate serviciile 
oferite de SOS, dezvoltate la nivel internațional de către 

Federație. În plus, în acord cu Convenția ONU privind 
Drepturile Copilului, a fost elaborată politica de protecția 
copilului, centrată pe patru dimensiuni: conștientizare, 
prevenție, raportare și răspuns prompt. Toate aceste 
politici care vizează realizarea unei îngrijiri de calitate a 
copiilor cuprind standarde, instrumente de lucru, precum 
și exemple de bună practică.

V.1. IMPACT ASUPRA 
BENEFICIARILOR 

PROGRAMELE DE ÎNGRIJIRE ALTERNATIVĂ PENTRU COPIII LIPSIȚI DE 
ÎNGRIJIREA PĂRINTEASCĂ 

În cei 25 de ani de activitate în România în cadrul 
Programului de îngrijire alternativă a copiilor lipsiți de 
îngrijirea părintească (Satele SOS, Comunitățile de Tineri, 
PASI) (Family Based Care Program - FBC) au fost admiși 
454 de copii, dintre care 172 se aflau încă în serviciile 
SOS. Dintre cei 282 de copii și tineri care au ieșit din 
sistemul SOS, 175 l-au părăsit la împlinirea vârstei de 
18/26 de ani, 88 au fost reintegrați în familie/adopție sau 
plasament familial, iar 19 au fost transferați în alte servicii 
de tip rezidențial - copii/adulți cu dizabilități. Un procent 
de 70% (120 de tineri) dintre cei care au ieșit din sistem la 
împlinirea vârstei de 18/26 de ani au beneficiat de suport 
prin Programul de asistare pentru viața semi-independentă 
(PASI). Cei 175 tineri care au ieșit din sistemul SOS 
la împlinirea vârstei de 18/26 de ani au beneficiat de 
798.633 zile de asistenţă, media de ani petrecuți de un 
copil în îngrijirea SOS fiind de 12,5 ani. 

Un aspect deosebit de important al programelor SOS este 
reprezentat de acordarea fiecărui beneficiar, la momentul 
ieșirii sistemul SOS, a unei sume de bani, ca formă de 
suport pentru demararea vieții independente. Banii în 
cauză reprezintă o mică formă de ajutor pe care SOS 
Satele Copiilor România o acordă foștilor beneficiari cu 
scopul de a le facilita tranziția către o viață autonomă. 
Toți tinerii majori care au părăsit sistemul SOS au 
beneficiat de o sumă de bani la plecare (bani de la 
sponsori) în cuantum variabil de la 500 USD la 8.000 
USD. Tinerii majori din Bacău care au plecat din SOS 
au beneficiat de o suma de 3.000 Euro, dota Children 
Development Trust.

Un alt element de particularitate în activitatea derulată de 
SOS este reprezentat de implementarea unor programe 
stadiale, menite să-i deprindă pe beneficiari cu un stil de 
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viață independent și să faciliteze astfel integrarea socială 
a acestora. În spatele acestui model de intervenție stă 
viziunea evoluției în trepte. Este parcurs, în acest fel, 
un drum lung și prea puțin facil de continuă schimbare 
a programelor adresate unui beneficiar, de la susținere 
totală a beneficiarilor către autonomia deplină a acestora. 
Prin parcurgerea mai multor etape, în care sunt deprinși 
cu responsabilități din ce în ce mai complexe, beneficiarii 
sunt pregătiți pentru momentul în care trebuie să iasă de 
sub tutela SOS și să devină independenți și integrați din 
punct de vedere socio - profesional. 

Copiii din sistemul de protecție SOS (Case de tip 
familial – Sate SOS, Comunități de tineri) pot avea 
între 3 și 26 de ani și provin în principal din județele 
regiunilor unde sunt situate Satele SOS. Condițiile 
principale pe care trebuie să le îndeplinească acești copii 
pentru a fi integrați în sistemul de protecție SOS sunt 
legate de starea lor de sănătate fizică și psihică. Intrarea 
în sistemul de îngrijire SOS presupune o evaluare 
inițială a copilului care include: efectuarea unei anchete 
sociale la domiciliul părinților în vederea evaluării 
situației familiale; efectuarea unor evaluări pediatrice și 
psihologice/psihiatrice, după caz; realizarea unui set de 
analize medicale , precum și efectuarea unor vizite ale 
mamei SOS  la locația unde se află copilul (centrul de 
plasament, centrul de primire în regim de urgenţă sau 
asistentul maternal). Nevoile psiho-sociale ale copilului 
sunt determinate în urma unei analize exhaustive asupra 
cazului, realizată de către managerul de caz împreună 
cu o echipă pluridisciplinară, formată din specialiști 
din cadrul SOS. Decizia privind acceptarea copilului în 
sistemul de protecție SOS este luată în cadrul Comitetului 
de admisie (format din directorul programului SOS, 
mama SOS și managerul de caz) și trebuie să fie unanimă. 
Astfel, procedura de lucru SOS presupune ca decizia 
privind admiterea copilului să fie luată prin consens, ceea 
ce implică clarificarea cazuisticii și soluționarea tuturor 
aspectelor ce pot lăsa loc la divergențe. Preluarea copiilor 
din reţeaua de asistenţă maternală a debutat începând 
cu anul 2013 şi, pe baza observaţiilor realizate până în 
prezent, se apreciază că trebuie evitat pe cât posibil un 
astfel de transfer în viaţa copiilor. 

SOS Satele Copiilor România promovează preluarea 
fratriilor, astfel încât frații să fie crescuți în același loc, 
iar legăturile de sânge să fie menținute. Un procent de 
aproximativ 70% dintre copiii îngrijiți în serviciile SOS 
(Sate SOS și Comunități de Tineri) au în prezent sau 
au avut cel puțin un frate/o soră în plasament în cadrul 
asociației, sistemul de case de tip familial constituind o 
soluție în cazul fratriilor mari.

SOS nu are servicii specializate pentru copiii cu 
dizabilități (fizice și psihice) sau tulburări majore de 
comportament, iar sistemul de îngrijire este conceput 
astfel încât într-o casă să existe 4-5 copii  de care au 
grijă o mamă SOS și o asistentă familială, fapt ce face 
ca acceptarea acestor copii să fie dificilă. Au fost făcute 
și excepții de la această regulă și au fost admiși copii 
cu ADHD sau cu alte tulburări de comportament, dar 

intervenția în cazul lor a presupus costuri mult mai 
mari pentru asigurarea de servicii sociale specializate 
(diverse tipuri de terapie, consiliere etc), iar activitatea 
caselor SOS a fost perturbată. Pentru aceste cazuri de 
copii cu probleme din sfera sănătății mintale este nevoie 
de personal specializat dedicat, iar supravegherea lor 
trebuie să fie permanentă, ori în sistemul SOS este 
dificil ca mama SOS și asistenta familială să poată avea 
grijă în același timp de 4-5 copii, dintre care 1-2 să 
aibă tulburări comportamentale sau dizabilități fizice/ 
psihice. Unele dintre Direcțiile Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului au obiecții față de 
evaluarea copiilor realizată de către SOS înainte de 
admisia lor în sistem deoarece ar dori să fie preluați 
și copiii cu diverse tipuri de dizabilități sau probleme 
comportamentale. Acest lucru s-ar putea realiza doar 
dacă sunt introduse noi tipuri de servicii pentru aceste 
categorii și chiar un nou sistem de îngrijire a lor.

Managementul SOS Satele Copiilor România pentru 
situațiile de risc cauzate de intrarea în sate a unor 
beneficiari considerați a fi problematici din punct de 
vedere comportamental/cu tulburări de comportament 
sau dizabilități psihice a arătat, pe de o parte, că există un 
risc de destabilizare a climatului din casele de tip familial 
prin modificarea continuă a componenței acestora, iar 
pe de altă parte, a evidențiat importanța intervenției 
personalului SOS în fazele incipiente ale oricărei situații 
conflictuale. Cercetarea de teren a identificat câteva astfel 
de situații, în care climatul favorabil dezvoltării personale 
existent inițial la nivelul caselor de tip familial a fost 
perturbat de intrarea în programele SOS a unor copii ”mai 
greu adaptabili”. Aceste cazuri au demonstrat necesitatea 
dezvoltării, în cadrul organizației, a unor servicii 
specializate destinate copiilor și tinerilor cu nevoi speciale 
dacă se dorește preluarea unor astfel de cazuri. 

Gama de servicii pentru copii este variată și acoperă toate 
nevoile copilului, de la cele de bază (adăpost, hrană) până 
la cele care vizează securitatea (mediu stabil, protectiv), 
cele sociale (de afecțiune și apartenență), cele de stimă și 
chiar cele de auto-realizare. Un accent deosebit în cadrul 
activităților realizate este pus pe acoperirea acelor nevoi 
care îl ajută pe copil să se dezvolte din punct de vedere 
emoțional și social: nevoile de siguranță emoțională, de 
stabilitate și predictibilitate, de autonomie, de exprimare 
a emoțiilor, de a se simți valoros și acceptat. Toate aceste 
servicii oferite copiilor sunt cuprinse în planurile de 
intervenție specifică, individualizate în funcție de nevoile 
fiecărui copil în parte.

Managementul de caz este realizat de SOS, imediat după 
stabilirea măsurii de protecție specială în serviciile SOS. 
După preluarea copiilor și pe baza rezultatelor evaluării 
inițiale realizate în cadrul procesului de admisie, asistenții 
sociali ai SOS Satele Copiilor România desemnați ca 
manageri de caz de către DGASPC realizează evaluarea 
detaliată a nevoilor copiilor. Această evaluare presupune 
colectarea tuturor informațiilor necesare de la DGASPC-
ul sau SPAS-ul de la domiciliul părinților, precum și de la 
alte instituții/autorități relevante. Activitatea de evaluare a 
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copilului cuprinde atât latura de cunoaștere a acestuia și a 
rudelor apropiate, cât și stabilirea planului de intervenție 
personalizat inițial. Intervenția este realizată de către o 
echipă multi-disciplinară, din care fac parte asistentul 
social, psihologul, pedagogul și orice alt profesionist de 
expertiza căruia este nevoie, astfel încât șansele de reușită 
socio-profesională să fie maximizate. DGASPC-urile 
apreciază calitatea managementului de caz existent la 
SOS și consideră că este conform standardelor în vigoare, 
fapt ce îi face să aibă încredere în planurile de intervenție 
propuse. 

Supervizarea realizată în cadrul SOS, atât la nivel 
individual, cât și de grup, oferă suportul necesar 
personalului în implementarea activităților curente. 
Supervizarea oferă personalului SOS oportunitatea de a 
discuta diversele probleme ce apar în implementare, dar și 
de a identifica soluții la problemele existente, de a învăța 
noi mecanisme/metode de intervenție. În același timp 
este și o activitate prin care echipa SOS se întărește, iar 
calitatea serviciilor crește. Comparativ cu alți furnizori 
publici sau privați de servicii sociale de tip rezidențial, în 
sistemul SOS se derulează continuu această activitate de 
supervizare pentru mamele SOS și asistentele familiale, 
precum și pentru asistenții sociali sau consilierii din 
Comunitățile de tineri. 

SOS Satele Copiilor România respectă nu doar 
standardele de calitate prevăzute în politica internă 
de protecție a copilului, ci și pe cele existente la nivel 
național privind diferitele tipuri de servicii furnizate. La 
nivelul SOS există și Manualul SOS – Satul Copiilor în 
care sunt prezentate standarde de calitate pentru serviciile 
oferite în casele de tip familial. În legislația națională 
(Ordinul nr. 21/2004) sunt stabilite standarde de calitate 
care se aplică tuturor tipurilor de servicii de tip rezidențial 
(centre de plasament, case de tip familial, apartamente 
sociale) și nu există diferențieri între acestea în funcție 
de specificul activității derulate. Din acest motiv ar fi 
necesară o actualizare a acestor standarde naționale de 
calitate și o detaliere a lor în funcție de specificitățile 
serviciilor.

Finanțarea Programelor FBC (SOS Satele Copiilor, 
Comunitățile de Tineri, PASI) este realizată în principal 
cu fonduri de la SOS Children Villages International sau 
donații/sponsorizări, procentul sumelor provenite din 
surse publice în totalul cheltuielilor acestora ridicându-se 
la 31% în anul 2017. Există diferențe între cele trei locații 
ale SOS, cea mai mare finanțare din fonduri publice fiind 
în București (38% din veniturile FBC), iar cea mai redusă 
în Sibiu (21% din venituri). (Tabelul 2)

3   Analizele efectuate pentru evaluarea inițială a copilului: HIV, AgHBS, ASLO, Hemograma, Examen urină, coprocultură, exsudat faringian, VDRL, TGO, TGP, 
fosfataza alcalină, bilirubina totală, sideremie, electroforeză și istoricul medical al copilului

Tip finanțare publică 2016 2017
Subvenţii guvernamentale acordate în baza Legii 

nr.34/1998 442,945.88 513,151.53

București 201,648.88 205,664.53
Sibiu 166,687.00 185,579.00
Bacău 74,610.00 121,908.00

Alocaţia de plasament – Legea 272/2004 1,359,600.00 1,287,000.00
București 519,600.00 531,600.00

Sibiu 489,600.00 446,400.00
Bacău 350,400.00 309,000.00

Contracte cu DGASPC-uri 855,158.92 964,859.57
București 648,984.92 747,735.57

Sibiu 0.00 0.00
Bacău 206,174.00 217,124.00

Total sume primite 2.657.704,8 2,765,011.10
București 1,370,233.80 1,485,000.10

Sibiu 656,287.00 631,979.00
Bacău 631,184.00 648,032.00

Procent sume primite din total cheltuieli cu 
serviciile de tip rezidenţial 30% 31%

București 34% 38%
Sibiu 23% 21%
Bacău 33% 33%

Sursa: date SOS
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Pentru cei 66 (2016), respectiv 58 (2017) copii aflaţi in 
serviciile rezidenţiale din Sibiu, SOS Satele Copiilor 
România primeşte doar alocaţia de plasament şi subvenţie 
în baza Legii 34/1998. Pentru copiii aflaţi în serviciile 
rezidenţiale din Bucureşti, SOS Satele Copiilor România 
a primit în 2016 şi 2017 cofinanţare de la DGASPC-uri 
doar pentru 39 copii dintr-un total de 73 și, respectiv, 
pentru 38 copii din cei 64. Pentru copiii aflaţi în serviciile 

rezidenţiale din Bacău, SOS Satele Copiilor România a 
primit în 2016 şi 2017 cofinanţare de la DGASPC-uri doar 
pentru 29 copii dintr-un total de 45 și, respectiv, pentru 
29 copii din cei 41 existenţi la sfârşitul anului 2017. 
Finanțarea oferită de către sistemul public pentru copiii și 
tinerii cuprinși în sistemul de îngrijire rezidențială SOS 
este redusă, fapt ce poate duce la scăderea numărului de 
servicii/activități oferite sau chiar a calității serviciilor. 

SOS Satele Copiilor 

• servicii de tip rezidențial în case de tip familial organizate în trei sate: București, Cisnădie (județul Sibiu) și 
Hemeiuș (județul Bacău). 

• Fiecare casă de tip familial găzduiește între 4-5 copii cu măsură de protecție specială- plasament, aflați 
sub îngrijirea unei mame SOS (părinte social, conform COR) și a unei asistente familiale (îngrijitor copil, 
conform COR). 

• La organizarea activităților pentru copii contribuie, alături de mamele SOS și de asistentele familiale, și 
manageri de caz/asistenţi sociali, psihologi și pedagogi. 

Copiii beneficiază de:
• adăpost, hrană, îmbrăcăminte, rechizite, de condiții apropiate mediului familial. 
• suport emoțional în primul rând în casa familială însă, în funcție de nevoi: consiliere psihologică și socială 

și asistență medicală și tratament specializat. 
• activități educaționale și recreative, tabere și excursii.

Responsabilități ale mamei sociale: 
• menținerea legăturii cu familia biologică și cu persoanele importante pentru copil
• însușirea de către copii a deprinderilor de viață independentă
• dezvoltarea intelectuală a copilului, acumularea de noi cunoștințe, dobândirea deprinderilor specifice 

vârstei. 
• îndrumarea copiilor aflați în îngrijire și sprijinirea acestora în luarea deciziilor de zi cu zi. 

Asistenta familială o ajută pe mama SOS la îngrijirea copiilor și la treburile gospodărești și o înlocuiește pe 
aceasta pe perioada concediilor. 

Conectarea la viața comunității - o componentă importantă a programului, realizată prin: 
• locație
• participarea copiilor la activități în comunitate (merg la școală, la biserică, beneficiază de servicii medicale, 

participă la manifestări locale, festivaluri etc.). Aceasta permite copiilor să stabilească relații care le vor 
permite să se dezvolte în adulți maturi, să își dezvolte abilitățile și atitudinile necesare pentru a fi membri 
responsabili ai societății.  

Comunitățile de tineri 
• servicii de tip rezidențial în două Comunități de Tineri aflate în București și o Comunitate în Bacău.
• un grup de 8-12 tineri locuiesc împreună, împărțind bucătăria și spațiul de locuit și fiind responsabili pentru 

treburile gospodărești și de administrarea unui buget, sub supravegherea personalului.
• serviciile pentru tineri sunt oferite de către consilierii din Comunitățile de Tineri: pedagogi sociali, lucrători 

pentru tineret. 

Tinerii se mută din casa familială din Satul SOS în Comunitățile de tineri la o vârstă potrivită pentru dezvoltarea 
lor individuală, dar nu mai devreme de 14 ani. Pregătirea pentru transfer începe cu doi ani înainte și presupune 
implicarea activă a consilierilor pentru tineri și a mamelor SOS alături de tineri. Chiar și după mutarea în 
Comunitățile de tineri, aceștia sunt încurajați să revină în sat pentru a-și vizita mama SOS, frații și casa în care 
au crescut, acest lucru contribuind la dezvoltarea echilibrată a tinerilor. 

Scopul principal îl constituie sprijinirea tinerilor astfel încât să se dezvolte într-un mediu familial care să le 
permită să evolueze în conformitate cu propriul potențial și să devină membri independenți ai societății. 
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SOS Satele Copiilor România își ghidează serviciile 
în jurul viziunii conform căreia crearea unui climat 
de viață familială, în cadrul serviciilor rezidențiale 
oferite, reprezintă una dintre premisele majore în 
asigurarea integrării sociale a beneficiarilor. Rolul 
central în asigurarea acestui obiectiv este deținut 
de mamele SOS, care în calitate de părinți sociali, 
locuiesc împreună cu copiii în casele de tip familial 
din satele SOS dezvoltate în București, Cisnădie și 
Hemeiuș și sunt implicate în activitățile cotidiene ce 
presupun îngrijirea și dezvoltarea acestora.  
Pentru copiii beneficiari ai serviciilor rezidențiale, 
mamele SOS reprezintă, de cele mai multe ori, persoana 
cea mai apropiată, cea la care apelează ori de câte ori 
apar anumite situații ce necesită a fi rezolvate. Mamele 
SOS sunt, așadar, veriga cheie pentru serviciile furnizate 
copiilor, ocupând, pe cât posibil, locul lăsat liber de către 
părinții biologici ai acestora. Atașamentul emoțional 
care apare între copii și mamele SOS asigură atingerea 
dezideratului referitor la crearea unui climat apropiat de 
cel familial, în care copiii să se poată dezvolta adecvat 
atât fizic, cât și emoțional. Tocmai din pricina acestor 
relații care se cristalizează între beneficiari și mamele 
SOS, plecarea unui părinte social din organizație sau 
transferul unui beneficiar de la o casă la alta perturbă 
echilibrul dobândit cu greu. 

Un aspect deosebit de important referitor la viziunea 
SOS cu privire la crearea climatului de viață familială 
vizează încurajarea legăturilor dintre frații biologici 

sau între copiii beneficiari și membri ai familiei de 
proveniență. În prima situație, în cazul în care doi sau 
mai mulți frați sunt beneficiari ai programelor SOS, 
practica organizației vizează ca aceștia să locuiască 
împreună, fiind astfel întărită legătura dintre copii. 
De altfel, discuțiile de grup realizate cu copii și tineri 
beneficiari ai serviciilor rezidențiale au evidențiat faptul 
că posibilitatea ca frații biologici să locuiască împreună 
reprezintă un mare plus, atât pe dimensiunea confortului 
psihologic oferit de proximitatea unui membru al familiei, 
cât și pe dimensiunea suportului oferit de către frați în 
diverse activități ale vieții cotidiene. Pe de altă parte, SOS 
sprijină, acolo unde este posibil, inițierea și consolidarea 
relațiilor dintre beneficiari și membri ai familiei biologice, 
prin organizarea de vizite și participarea la activități 
comune. Relatările din cadrul focus-grupurilor realizate 
în cadrul etapei de culegere a datelor au relevat experiențe 
diverse în acest sens, precum și rolul important deținut 
de către SOS în încercarea de a crea și consolida relațiile 
cu membrii familiilor de proveniență ale copiilor. În 
afara cadrului organizației, beneficiarii programelor SOS 
dezvoltă cel mai adesea relații de colaborare și de amiciție 
cu colegi de școală sau copii și tineri din vecinătatea 
satelor SOS. Integrarea în aceste comunități se face 
uneori mai dificil, unele bariere privind stigmatizarea 
beneficiarilor fiind mai greu de depășit, însă, în cele mai 
multe cazuri, relațiile ce se construiesc între beneficiari 
și membri ai comunității locale contribuie substanțial 
la asigurarea unui cadru de viață echilibrat. Relevante, 
din acest punct de vedere, sunt contactele stabilite între 

Obiective:
• Furnizarea unui mediu sigur, bazat pe îngrijire de tip familial, până la momentul identificării unei soluții 

finale pentru copiii și tinerii cu măsură de protecție specială;
• Asigurarea de servicii specializate pentru tineri care să le permită acestora deprinderea abilităților de viață 

independentă;
• Asigurarea de îngrijire individualizată care să satisfacă nevoile tinerilor de creștere, dezvoltare, educație, 

sănătate. 
• Protejarea dreptului fraților și surorilor de a fi plasați în îngrijire, împreună, astfel încât să se poată dezvolta 

în condiții de echilibru emoțional și solidaritate familială. 

Servicii oferite:
• Asigurarea nevoilor de bază: adăpost, hrană, îmbrăcăminte, rechizite
• Suport emoțional
• Consiliere psihologică și socială
• Asistență medicală și tratament
• Activități recreative
• Facilitarea întâlnirilor cu persoanele apropiate în spații special amenajate

Programul de asistare pentru viața semi-independentă (PASI)

Acesta se adresează atât tinerilor care părăsesc Comunităților de Tineri, cât și acelora care părăsesc SOS Satul 
Copiilor Cisnădie, aceștia având posibilitatea de a solicita intrarea în etapa de asistare PASI prin încheierea unui 
contract de servicii.  

Tinerii pot beneficia de suport financiar pe o perioadă de maxim 3 ani în vederea acoperirii cheltuielilor necesare 
pentru închirierea unei locuințe. 

Relații familiale și de suport 
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beneficiarii SOS și copii și tineri din comunitățile locale, 
prilejuite fie de vizite organizate în sate, fie de interacțiuni 
directe între aceștia. Terenurile de sport deținute de către 
fiecare dintre cele trei sate SOS reprezintă, de multe ori, 
cadrul de constituire și consolidare a interacțiunilor dintre 
beneficiari și tineri de vârste similare din comunitățile locale. 

Observând ierarhia aspectelor valorizate de foștii 
beneficiari din experiența lor cu SOS putem spune că 
obiectivul concept (Oferirea unei familii copiilor care au 
rămas fără sprijin parental și susținerea celor care riscă 
să-l piardă) al asociației a fost atins (Figura 5). După 

suportul primit din partea personalului SOS (apreciat 
de 49% dintre subiecți), respondenții au apreciat în cea 
mai mare măsură aspecte privind viața familială (relația 
cu mama SOS și faptul că au putut crește împreună cu frații) 
și elemente asociate cu resursele individuale necesare reușitei 
în viața socială și profesională (participarea școlară și creșterea 
încrederii în sine). Sunt apreciate apoi contextul formării pentru 
viața adultă (programele educative din cadrul și din afara centrului 
- 20%) și îngrijirea oferită în cadrul SOS (18%), precum și aspecte 
care adresează diferite nevoi personale (sentimentul de siguranță, 
relația cu ceilalți copii, gestionarea emoțiilor etc.).  

Deși doar 5%, respectiv 8% dintre respondenți plasează 
în categoria aspectelor care le-au plăcut la programele 
SOS legarea de prietenii și relația cu ceilalți participanți la 
program  (Figura 5), aproape 85% dintre respondenți declară 
că păstrează legătura cu foștii colegi din programele SOS. 
Totodată, cea mai mare parte a respondenților (77%) au 
prieteni foști beneficiari ai programelor SOS, față de doar 
56% colegi de școală, 53% colegi de serviciu și 30% vecini . 
Pentru 59% dintre respondenți, întâlnirile cu prietenii au loc 
de cel puțin 2-3 ori pe săptămână. 

Valorizarea suportului primit din partea personalului SOS și a 
relațiilor stabilite cu acesta a determinat păstrarea legăturii cu 
angajații SOS și după ieșirea din program pentru o pondere 
importantă a respondenților (82%).  

64% dintre respondenți sunt căsătoriți sau într-o uniune 
consensuală și 33% au copii în întreținere (predominant 
1 copil și maxim 2). Vârsta la nașterea primului copil se 

situează în intervalul 19-33 ani, cu o medie de 25 ani. 

Răspunsurile beneficiarilor chestionați indică relații solide 
de familie: majoritatea celor aflați într-o relație de cuplu 
sau care au copii petrec timpul liber (week-end-urile) 
împreună cu familia („întotdeauna” - 81 %) și se bucură de 
susținerea familiei în ceea ce întreprind („întotdeauna” – 
92%). Respondenții primesc în mai mică măsură suport din 
partea rudelor (frați, părinți, unchi - 36% dintre cazuri) sau a 
vecinilor (13%).  Viața de familie constituie singurul aspect al 
vieții apreciat integral pozitiv de către respondenți: 62% sunt 
foarte mulțumiți și 38% destul de mulțumiți (Figura 9).

Copiii beneficiază de atenția părinților lor, peste 3/4 dintre 
respondenți declarând că nu doar îi îngrijesc (îi hrănesc, îi 
spală), ci îi duc la locuri de joacă sau evenimente pentru 
copii și petrec timp împreună cu aceștia. Într-o pondere mai 
mică, părinții care au răspuns chestionarului nostru duc copii 
la școală sau grădiniță (puțin peste două treimi) și îi ajută la 

Figura 5. Principalele aspecte apreciate de respondenți la programele SOS Satele Copiilor la care au participat (%)

                     Sursa: chestionar on-line

4 Întrebare cu răspuns multiplu (procentele însumate depășesc 100%). 
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teme (mai puțin de jumătate). 

SOS Satele Copiilor România lucrează permanent cu 
familiile biologice ale copiilor, iar  una dintre preocupările 
majore ale SOS o reprezintă reintegrarea copiilor în familia 
biologică, acolo unde este posibil si unde condițiile de viață 
s-au îmbunătățit corespunzător. Acest proces de reintegrare 
este unul care solicită investiția a numeroase resurse de timp, 
personal, dar chiar și financiare. Experiența SOS a arătat că 
sunt necesare sume importante pentru a susține reintegrarea 
copiilor în familiile de origine. În același timp sunt necesare 
inclusiv parteneriate cu primăriile din localitățile de unde sunt 
familiile copiilor, dar și cu alte organizații (ex. Habitat for 
Humanity) care să sprijine familia în crearea condițiilor de 
locuire și de trai corespunzătoare pentru creșterea copilului.

Alimentație 
Alimentația asigurată copiilor și tinerilor din sistemul SOS este 
variată, urmărindu-se să existe un echilibru optim între produse 
de origine animală și de origine vegetală. Copiii din casele SOS 
primesc alimente preparate de către personalul organizației 
(mama SOS și asistenta familială), pe baza unei planificări 
dinainte stabilite, în timp ce beneficiarii din comunitățile 
de tineri participă în mod activ la procurarea alimentelor și 
prepararea hranei, în conformitate cu programul de deprindere 
a unui stil de viață independent. În acest fel, tinerii decid 
individual sau în grupuri mici, ce produse alimentare vor 
achiziționa și ce fel de hrană vor pregăti. Ei sunt consiliați și 
sprijiniți de către personalul din Comunitățile de tineri atât  în 
achiziționarea alimentelor, cât și în pregătirea acestora. 

95% dintre respondenții chestionarului on-line consumă 
fructe sau legume crude cel puțin o dată la 2 zile, 90% dintre 
ei mănâncă lactate (iaurt, lapte, brânză) cel puțin o dată la 3-4 
zile. În proporții de asemenea ridicate, respondenții consumă 
carne/ pește cel puțin o dată la 3-4 zile (80%), mănâncă de 
cel puțin două ori pe săptămână mâncare preparată personal 
(82%) și cel puțin trei mese pe zi (74%). 

Locuire 
Sub aspectul locuirii pot fi identificate trei stadii distincte 
ce corespund unor programe majore ale SOS și, totodată, 
sunt echivalente unor etape în evoluția personală a fiecărui 
beneficiar. Până la vârsta de 14/16 ani, copiii locuiesc în 
case de tip familial în satele SOS din București, Cisnădie și 
Hemeiuș. În fiecare casă trăiesc 4 sau 5 copii, fiind asistați 

de o mamă SOS. Casele dispun de toate facilitățile unei 
locuințe familiale moderne: dormitoare, cameră de zi, spații 
destinate pregătirii temelor, bucătărie, băi etc. și sunt dotate cu 
aparatură electrocasnică adecvată. Din acest punct de vedere, 
casele SOS reunesc condiții optime pentru dezvoltarea 
fizică și socială a beneficiarilor, satele SOS fiind un model 
recunoscut din acest punct de vedere. Fiecare dintre cele trei 
locații SOS este gândită ca micro-comunități în cadrul unor 
comunități locale mai vaste, Satele SOS dispunând, pe lângă 
casele de tip familial, de spații administrative, terenuri de 
sport și spații verzi. Din punct de vedere funcțional, casele 
SOS sunt perfect integrate cadrului mai larg al comunităților 
locale, fiind parte constituentă a acestora.     

O dată cu finalizarea învățământului gimnazial, copiii intră în 
programul destinat adolescenţilor şi tinerilor (Comunitățile 
pentru Tineri), prilej cu care părăsesc facilitățile locative din 
Satele SOS și merg să locuiască împreună cu tineri de vârste 
similare. Trecerea către Comunitățile de tineri se realizează 
în funcție de dorința manifestată de tineri și deprinderile de 
viață existente. Aici beneficiază de aceleași condiții optime de 
dezvoltare, cu mențiunea că au sarcini sporite în organizarea 
activităților cotidiene (beneficiarii gestionează în mod direct 
un buget, fiind responsabili de achiziția și prepararea hranei, 
achiziția obiectelor de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, 
produse de igienă, menținerea curățeniei etc), implicarea 
personalului SOS pe această dimensiune variind de la tânăr 
la tânăr. Ulterior, în un al treilea stadiu, după ce finalizează 
școala și măsurile de protecție încetează, tinerii sunt sprijiniți, 
pe o perioadă de maximum trei ani, prin programul SOS 
de asistare în viață semi – independentă. Forma de suport 
oferită ia forma unei subvenții acordate pentru susținerea 
cheltuielilor de chirie cu sume lunare variind de la 490 lei în 
primul an, la 360 lei în cel de-al doilea an şi 230 lei în ultimul 
an. În plus, tinerii beneficiază în continuare de consiliere din 
partea persoanei de referință.

Cei mai mulți dintre respondenții chestionarului on-line 
locuiesc în imobile închiriate de la persoane particulare 
(47%). Locuințele a 36% dintre respondenți sunt proprietate 
personală (preponderent cei care locuiesc în România), 
dobândite pentru cei mai mulți dintre aceștia cu credit (24%). 
Niciunul dintre respondenți nu se află în situația de a locui 
fără forme legale sau cu statut incert. 33% dintre respondenți 
locuiesc în afara țării. 

Figura 6. 
Forma de proprietate 
a locuinței (%)

Sursa:  
chestionar on-line 
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Satisfacția cu locuința este ridicată în rândul respondenților, 
55% declarându-se „foarte mulțumiți” și 42% „mulțumiți” 
cu acest aspect al vieții. Cu toate acestea, o parte dintre 
respondenți se confruntă cu probleme privind imobilul 
în care locuiesc precum lipsa spațiului exterior (16%), a 
spațiului în general (13%) sau lipsa încălzirii (11%). La 
acestea se adaugă igrasia în pereți, podele sau fundație 
(8%), scurgerile prin acoperiș sau pereți (5%), lipsa băii 
sau dușului, lumina insuficientă în timpul zilei și tocurile de 
ferestre, pereți, uși sau podele deteriorate (câte 3%). 

Beneficiarii actuali care au participat la cercetarea 
calitativă, atât copii, cât și tineri, au oferit evaluări 
pozitive în ceea ce privește condițiile de locuit. Unele 
sugestii conexe, de luat în calcul pentru viitor, se referă 
la modernizarea terenurilor de sport existente și la 
dezvoltarea unor noi facilități de petrecere a timpului liber 
în jurul satelor SOS, precum bazine de înot. Dincolo de 
utilitatea acestor facilități în asigurarea dezvoltării fizice 
a copiilor, spațiile amenajate în interiorul Satelor SOS 
pentru practicarea sporturilor facilitează și interacțiunile 
dintre beneficiarii SOS și tinerii din comunitățile în care 
organizația activează. 

Stare de sănătate

Toți beneficiarii programelor SOS sunt înscriși la medici 
de familie, beneficiind astfel, în situații de nevoie, de 
servicii primare și specializate. Starea lor de sănătate este 
bună, bolile cele mai frecvente fiind virozele respiratorii. 
Accesul la medicii de familie este relativ facil, situațiile 
problematice apărute fiind în linie cu problemele specifice 
ale sistemului medical românesc: program redus al 
cabinetelor medicale individuale, sistem deficitar de 
eliberare a rețetelor gratuite și compensate, perioade lungi 
de așteptare pentru un consult de specialitate etc. În cazurile 
în care pentru copii sau tineri au fost necesare internări 
sau intervenții chirurgicale, SOS și-a asumat întotdeauna 
responsabilitatea medierii relației dintre pacienți și 
instituțiile medicale. Nu în puține cazuri, personalul SOS 
a însoțit micii pacienți în perioadele de internare în spitale 
oferind sprijinul necesar pentru ameliorarea situației 
acestora. 

În situațiile în care copiii au necesitat investigaţii/ 
intervenții medicale ce nu puteau fi oferite în sistemul 
public de sănătate, SOS a asigurat resursele financiare 
necesare pentru realizarea lor în sistemul medical privat.

În anii 2016 şi 2017, SOS Satele Copiilor România a 
alocat 70.000 lei şi, respectiv, 60.000 lei pentru cheltuieli 
medicale necesare copiilor aflaţi în servicii de tip 
rezidenţial (medicamente, investigaţii medicale, ochelari, 
tratament stomatologic etc.). 

Starea de sănătate este cel puțin mulțumitoare pentru cei 
mai mulți dintre foștii beneficiari: 37% dintre respondenți 
se declară „foarte mulțumiți” și 53% „destul de mulțumiți” 
de acest aspect al vieții lor. Există însă un segment de 10% 
dintre respondenți „nu prea mulțumiți” de starea lor de 
sănătate. 

Educație 

Asigurarea unui nivel de educație cât mai ridicat copiilor 
ce au măsură de plasament la SOS constituie una dintre 
prioritățile organizației. În fiecare Sat SOS și Comunitate 
de tineri există pedagog care îi ajută pe copii/ tineri la 
efectuarea temelor, dar se organizează și alte activități 
suplimentare care să îi ajute pe copii în acumularea de 
cunoștințe și deprinderi necesare atât la școală, cât și 
pe piața muncii. Aceste activități extra-școlare vizează 
formarea competențelor specifice, dar mai ales transversale 
ale copiilor.

Nu există cazuri de abandon școlar în rândul beneficiarilor 
Programului de îngrijire alternativă al SOS, copiii până în 
14 ani fiind înscriși la școlile din localitățile unde se află 
Satele SOS sau localitățile învecinate. Tinerii din sistemul 
SOS urmează fie cursurile liceale, fie cele ale școlilor 
profesionale. Consilierea vocațională îi sprijină pe copii 
să își aleagă liceul sau școala profesională pe care doresc 
să o urmeze. Rezultatele școlare ale unora dintre copii și 
tineri sunt remarcabile. Cei care doresc să urmeze studii 
universitare sunt sprijiniți de către SOS. Dintre tinerii care 
au părăsit sistemul SOS, 25 (14%) au studii superioare. 
Nivelul educațional ridicat oferă beneficiarilor programelor 
SOS acces la poziții bune pe piața muncii. Nivelul minim 
absolvit de foștii beneficiari care au completat chestionarul 
on-line este școala profesională (5%), 41% au absolvit 
liceul, 3% studii postliceale, 10% studii universitare, 10% 
studii postuniversitare . Marea majoritate a respondenților 
sunt salariați (76%). Acestora li se adaugă angajații pe 
cont propriu/ patronii (14%), angajații aflați în concediu 
post-natal (5%) și angajații cu contracte ocazionale (3%).  
Vârsta la care respondenții au avut primul loc de muncă la 
care au obținut venituri lunare variază între 16 și 26 de ani, 
cu o medie de 18 ani. 

În anii 2016 şi 2017, SOS Satele Copiilor România a 
alocat, suplimentar faţă de cheltuielile curente educaţionale, 
suma de 83.000 lei şi, respectiv, 65.000 lei pentru a 
răspunde nevoilor educaţionale ale copiilor aflaţi în servicii 
de tip rezidenţial (suport şcolar, taxe şcolare, cursuri etc.). 
La acest efort financiar se adaugă şi activitatea voluntarilor. 

Componenta de comportament civic, participare la 
viața comunității, este mai puțin dezvoltată în rândul 
beneficiarilor programelor SOS. Apartenența la organizații 
nonguvernamentale înregistrează valori destul de scăzute 
în rândul respondenților, 82% dintre aceștia declarând că 
nu sunt membri în nicio organizație. Cei care sunt membri 
au optat pentru organizații cu profil social sau educațional 
(câte 8% pentru fiecare categorie) sau cu profil sportiv sau 
de recreere (5%). Ponderea celor care în ultimul an au făcut 
voluntariat pentru diferite organizații este de asemenea 
destul de redusă: 16%. 

De comportament caritabil, manifestat prin donarea de 
bani sau obiecte pentru diverse cauze, au dat dovadă în 
ultimul an un număr mai mare de respondenți: 71% dintre 
aceștia au donat bani și 80% au donat bunuri. Vârsta la care 
respondenții au donat pentru prima dată o sumă de bani 

5  Diferența până la 100% este reprezentată de non-răspunsuri.
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sau obiecte sau au făcut voluntariat variază în intervalul 
7 – 35 ani, cu o vârstă medie de 19 ani. Nivelul donațiilor 
variază între 5 lei și câteva mii de lei, aceștia din urmă 
reprezentând mai puțin de 10% dintre cei care au donat în 
ultimul an. 

Nivel de trai

Standardul de viață al copiilor și tinerilor beneficiari ai 
programelor SOS, măsurat pe dimensiunea condițiilor de 
viață, este unul optim. Pe baza resurselor pe care le-a avut 
la dispoziție, organizația a reușit să asigure, pentru toate 
locațiile unde a dezvoltat servicii rezidențiale, condiții 
optime de viață pentru beneficiari. Sub aspectul nivelului 
de trai, momentul de cotitură în viața beneficiarilor este 
reprezentat de ieșirea acestora din programele SOS, când 
toate formele de suport de care au beneficiat se vor fi 
încheiat. Din acest punct de vedere, procesul de deprindere 
a unui stil de viață independentă, în cadrul Comunităților de 
Tineri, este de maximă importanță. 

Obținerea unui loc de muncă reprezintă un pas important 
în viața independentă a beneficiarilor, însă aspectul 
definitoriu pentru succesul integrării pe piața muncii este 
dat de capacitatea de adaptare la cerințele pieței muncii și 
de consecvența în relație cu munca. Succesul în această 
situație depinde, în mare măsură, de internalizarea de 
către beneficiarii SOS a solicitărilor și rigorilor implicate 
de statutul de persoană ocupată. Marea majoritate a 
foștilor beneficiari (peste 90%) au demonstrat faptul că, 
în ciuda unor bariere importante, au reușit să fie integrați 
pe piața forței de muncă, ceea ce le-a oferit independența 
financiară și baze solide de evoluție personală. Posibilitatea 
continuării studiilor, condiție esențială a reușitei pe 
piața muncii, a fost plasată de foștii beneficiari printre 
principalele avantaje ala participării la programele SOS 
(90%), alături de dobândirea cunoștințelor și deprinderilor 
necesare auto-gospodăririi (90%), stabilitatea (89%) și 
independența/capacitatea de a se descurca singuri (80%) 
(Figura 7) . 

Tinerii cu vârsta de minim 16 ani aflați în îngrijirea SOS 
sunt încurajați și sprijiniți să își găsească locuri de muncă 
pe perioada vacanțelor școlare, tocmai pentru a se obișnui 
cu rigorile existente pe piața muncii, a câștiga experiență 
pentru a se putea integra profesional mai ușor în momentul 
ieșirii din sistem sau a învăța cum să se prezinte la un 
interviu de angajare. Astfel, mulți dintre tinerii SOS care 
doresc să muncească pe perioada verii fac acest lucru și 
chiar sunt foarte încântați, mai ales că pot câștiga bani 
suplimentari pentru a-și cumpăra diverse bunuri.

Un suport pentru îmbunătățirea nivelului de trai al 
beneficiarilor Programului de îngrijire alternativă a fost 
oferit și prin Proiectul de micro granturi, finanţat de 
Fundaţiile Velux. Acesta a vizat și tinerii din comunitățile 
de tineri, din PASI sau cei care au părăsit serviciile SOS. 
Astfel, 15 tineri au beneficiat de micro granturi pentru a 
iniția o afacere sau pentru a urma anumite cursuri care 
să le crească șansele de angajare. Această abordare de 
a le facilita accesul la cursuri a fost de succes și a fost 
continuată ulterior cu alte finanțări. Alegerea cursurilor a 

avut la bază rezultatele consilierii vocaționale realizate de 
către lucrătorii de tineret.

Utilitatea consilierii vocaționale și a activităților 
extrașcolare din cadrul programelor SOS pentru găsirea 
unui loc de muncă este percepută ca fiind destul de ridicată 
pentru puțin peste jumătate dintre respondenți. Astfel, 54% 
dintre aceștia apreciază că activitățile extrașcolare i-au 
ajutat să-și găsească mai ușor un loc de muncă (răspunsuri 
însumate pentru „în mare” și „foarte mare măsură”) și 59% 
afirmă același lucru despre consilierea vocațională. Sunt 
apreciate însă în mai mare măsură cunoștințele dobândite 
în școală (61%). Indiferent de ceea ce consideră că le-a 
influențat parcursul profesional, 84% dintre respondenți se 
autoevaluează ca fiind permanent la curent cu noutățile din 
domeniul în care profesează.  

Faptul că 92% dintre respondenții chestionarului on-line 
au un loc de muncă, iar 80% au parteneri angajați cu 
normă întreagă îi face pe aceștia mai puțin vulnerabili în 
fața sărăciei și a excluziunii sociale. Din punct de vedere 

Figura 7. Dacă vă gândiți la programele SOS Satele Copiilor de care ați beneficiat, în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații? (%)

   Sursa: chestionar on-line 
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financiar, 18% dintre respondenți declară că veniturile 
curente le ajung pentru un trai decent însă nu își permit 
bunuri mai costisitoare, 8% au venituri care le permit 
să acopere doar strictul necesar. Peste jumătate dintre 

respondenți provin din familii al căror venit total în luna 
iunie 2018 s-a situat peste 4001 lei. 

Bunăstare socială și emoțională

Asigurarea bunăstării emoționale a beneficiarilor reprezintă 
una dintre dimensiunile cheie pentru stimularea integrării 
sociale. Serviciile de îngrijire și consiliere furnizate de 
SOS copiilor și tinerilor din centrele rezidențiale urmăresc 
dezvoltarea emoțională normală a acestora și minimizarea 
impactului venit dinspre episoadele traumatizante din 
trecut. Pentru marea majoritate a beneficiarilor, munca 
psihologilor și psihopedagogilor SOS dă rezultatele 
scontate, fiind asigurat echilibrul emoțional al acestora. 
Unii copii însă, din toate cele trei sate, au nevoie de servicii 
specializate/terapii psihologice, ce nu pot fi oferite în cadrul 
SOS.  Pentru aceste cazuri și nu numai, munca psihologilor 
din cadrul SOS a fost completată de terapii psihologice 
externe pentru a asigura o integrare socială mai bună a 
acestor copii. În anii 2016 şi 2017, SOS Satele Copiilor 
România a alocat suma de 90.000 lei şi, respectiv, 87.000 
lei pentru terapii sau servicii specializate adresate copiilor 
aflaţi în servicii de tip rezidenţial.

În cazul celor din Comunitățile de tineri, consilierea 
psihologică este extrem de importantă nu doar pentru 
rezolvarea diverselor tulburări de comportament, ci și 
a diverselor probleme emoționale cu care se confruntă, 
îndeosebi legat de momentul plecării. SOS oferă consiliere 
psihologică, dar uneori sunt necesare multe alte terapii care 
sunt achiziționate de la furnizori externi tocmai pentru a 
suplini lipsa acestora în sistem. În condițiile unui număr din 
ce în ce mai mare de copii și tineri cu tulburări psihice și 
comportamentale, este necesară diversificarea gamei  

de servicii de consiliere și terapie psihologică și atragerea 
de personal specializat în cadrul organizației, în condiţiile 
lipsei serviciilor comunitare de suport din domeniul 
sănătăţii mintale. 

„Pentru cei cu tulburări psihice am fost nevoiți să 
achiziționăm și alte terapii sau servicii specializate. 
Acestea au presupus niște costuri suplimentare, dar în cele 
mai multe cazuri rezultatele au fost bune și foarte bune. 
Există însă și cazuri de copii la care a trebuit să renunțăm, 
în sensul că au fost referiți către alte centre ale DGASPC, 
deoarece nu puteam face față pentru că aveau tulburări 
psihice mai grave.”   (Angajat SOS)

Satisfacția foștilor beneficiari ai serviciilor SOS cu viața 
este destul de ridicată, 49% dintre respondenți declarându-
se, prin raportare la toate aspectele vieții, ca fiind „foarte 
fericiți” și 46% „fericiți”. De asemenea, respondenții 
evaluează preponderent pozitiv o serie de aspecte ale 
vieții, dintre acestea numărul cel mai mare de răspunsuri 
„destul de mulțumit” și „foarte mulțumit” reunindu-le 
aspecte asociate cu relaționarea și rețelele de suport (viața 
de familie, prietenii, relațiile cu vecinii și cele de la locul 
de muncă) și cu locuirea (Figura 9). Deși peste ¾ dintre 
respondenți se declară mai degrabă mulțumiți de acest 
aspect al vieții, modul de petrecere a timpului liber reunește 
și un număr important de evaluări negative (18% sunt 
„deloc mulțumiți” și „nu prea mulțumiți”). Acesta este 
urmat de condițiile de muncă, veniturile realizate și ceea ce 
au realizat până acum în viață. 

Figura 8. Cum apreciați veniturile pe care le aveți/le are familia dvs. în prezent? (%)

   Sursa: chestionar on-line 
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Totodată, mare parte dintre respondenți sunt încrezători 
în reușita planurilor personale, 55% declarând că reușesc 
întotdeauna să facă ceea ce-și propun/doresc. Pe primele 
locuri în categoria aspectelor care influențează succesul 
unui individ în viață respondenții plasează aspecte, precum 
ambiția, etica muncii și educația de calitate. Acestea sunt 

urmate de relațiile sociale („să cunoști oamenii potriviți”) 
și de susținerea familiei, aceasta constituind unul dintre 
principalele elemente de suport în viața indivizilor. Pe 
ultimele locuri în ierarhia factorilor care determină reușita în 
viață respondenții plasează genul, etnia și religia (Figura 10). 

Figura 9. Cât de mulțumit sunteți de..? (%)

    Sursa: chestionar on-line

    Sursa: chestionar on-line

Figura 10. Cât de importante considerați că sunt următoarele aspecte pentru a putea reuși în viață? (%)
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Incluziune socială  

Începând cu 1993, SOS Satele Copiilor România și-a 
propus să ofere soluții unui sistem de asistență socială 
învechit, axat pe medii rezidențiale mari și pe prestații 
adresate beneficiarilor. Activitatea SOS Satele Copiilor 
România a presupus o schimbare a paradigmei, pornind 
de la ”firul ierbii”, prin identificarea copiilor și tinerilor 
aflați în situație de abandon familial și integrarea acestora 
în centre rezidențiale, acolo unde beneficiau de intervenția 
propriu-zisă. Modelul Casei SOS își dovedise eficiența de-a 
lungul timpului în arii de intervenție din afara României. 
Casa SOS reproduce familia, în sensul că există o mamă 
SOS care este tot timpul în casă și are grijă de un număr 
mic de copii, ajutată fiind de o asistentă familială, iar echipa 
multi-disciplinară creează un mediu propice intervenției. 
În paralel, managerul de caz caută familia biologică a 
copilului, în încercarea de a crea o punte de legătură între 
aceasta și copil (de multe ori legătura se întrerupe atunci 
când copilul este preluat în sistemul de protecție specială), 
de a le facilita acestora petrecerea timpului împreună și 
reluarea relațiilor deteriorate în timp.

Cei mai mulți dintre beneficiarii SOS, la momentul sistării 
formelor de suport, ajung să fie integrați social, fiind 
asemănători, din foarte multe puncte de vedere, tinerilor de 
vârste similare care au trăit în familii. 

„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. Mulți dintre ei au plecat în străinătate 
unde lucrează, au servicii stabile. Mai toți sunt împliniți 
și pe plan profesional și pe partea de relații personale. A 
fost o provocare să lucrăm cu ei. Pe unii i-am luat de la 
stadiul în care nu știau să bată la ușă, ne înjurau, vorbeau 
urât, ascultau muzică până la 2 dimineața, beau, și cu toate 
acestea tinerii au progresat și în cele din urma toți sunt 
integrați social. Noi am ținut întotdeauna cont de interesul 
superior al copilului, tot ce am făcut am făcut pentru ei, 
ne-am străduit să răspundem cât mai bine nevoilor lor. La 
SOS, copilul și nevoile lui au fost întotdeauna în centrul 
atenției.” (fost angajat SOS).

Copiii și tinerii sunt învățați de mici cum să devină 
independenți, să își poată satisface nevoile zilnice singuri, 
astfel încât la ieșirea din program beneficiarii dobândesc 
capacitatea de viață independentă și de administrare a 
bugetului personal. Fiecare copil care ajunge în sistemul 
SOS beneficiază, la 18 ani și/sau la ieșirea din program, de 
un cont bancar în care îi este depusă alocația de stat pentru 
copii, pensia de întreținere sau de urmaș (după caz), la care 
se adaugă contribuția sponsorilor (fiecare copil are mai 
mulți sponsori care donează pentru el pe perioada cât se 
află în programul SOS Satele Copiilor). 

Copiii din Satele SOS sau Comunitățile de tineri SOS 
consideră că nu sunt discriminați la școală sau în 
comunitate decât într-o foarte mică măsură. Acest lucru 
este rezultatul unui proces de lungă durată demarat de SOS 

ce a avut ca scop reducerea discriminării copiilor SOS 
în sistemul de educație și în comunitatea locală. Cazurile 
de discriminare a copiilor SOS în cadrul sistemului de 
educație erau mult mai numeroase în trecut, conform 
declarațiilor foștilor și actualilor angajați, dar activitățile 
organizate cu participarea colegiilor de școală ai copiilor 
și părințiilor acestora, precum și a cadrelor didactice au 
condus la o reducere substanțială a acestui fenomen. 
La obținerea acestui rezultat au contribuit și proiectele 
educaționale implementate in perioada 2010-2012. Cele 
două proiecte educaționale s-au desfășurat în Sibiu și 
București, în școlile frecventate de copiii din FBC și 
FSP (Family strengthening program). În București a fost 
implementat în Școala nr.12 Herăstrău unde erau 24 copii 
din FBC si 2 din FSP, iar în Sibiu a fost implementat în 
Liceul Constantin Noica Sibiu, unde erau 40 de copii din 
FSP. Proiectele s-au adresat unui număr de 1.220 copii și 
a urmărit o mai bună integrare pentru copiii din grupul 
țintă ai FBC și FSP. Principalele activități avute în vedere 
au fost: activități cu copiii (suport școlar, activități extra-
curriculare, educație prin joc cu sprijinul proiectului SOS 
Mașina cu jucării etc.), activități pentru cadrele didactice 
(formare, informare), activități pentru părinți (consiliere, 
întâlniri comune între copii, părinți și profesori etc.), 
precum și achiziționarea de materiale/echipamente/
dotări necesare pentru desfășurarea activităților din cadrul 
proiectelor și după finalizarea acestora.

În plus, în Satele SOS din Hemeiuș și Cisnădie, copiii 
din localitate vin să practice o serie de sporturi alături de 
cei din SOS. Cu toate acestea, încă mai există atitudini 
discriminatorii din partea cadrelor didactice sau a unora 
dintre colegii de școală, însă numărul celor care adoptă 
astfel de atitudini s-a redus foarte mult.

În unele cazuri există o discriminare pozitivă, colegii de 
la școală sau copiii din localitate considerând că cei din 
SOS beneficiază de „mai multe lucruri față de ce își permit 
familiile lor” (beneficiar SOS Cisnădie).

„Nu suntem discriminați. Avem prieteni nu doar din sat, 
ci și din afară – din Cisnădie sau Sibiu. Dar mai sunt unii 
colegi care ne spun că ce voi ăștia de la Sat aveți mai multe 
decât noi, că nouă părinții nu își permit să ne cumpere 
atâtea. ” (beneficiar SOS, Cisnădie)

Problema pe care o regăsim la majoritatea copiilor și 
tinerilor din cadrul sistemului de protecție, inclusiv la cei 
din SOS, este legată de existența unei atitudini de negare 
sau de evitare a declarării acestei apartenențe. Mulți 
dintre tinerii și copiii SOS evită să spună că locuiesc în 
Comunitățile de tineri/Satele SOS tocmai pentru că simt că 
ar putea fi discriminați sau dintr-o problemă de acceptare 
a statutului lor familial diferit. Este o problemă de auto-
percepție, dar și un mecanism de apărare față de posibila 
respingere sau milă, ca răspuns al comunității față de acest 
istoric al persoanei.

„În general, în școală, copiii evită să spună de unde sunt. 
Au fost profesori care au ținut acest lucru secret, dar și 
profesori, care, fără să își dea seama, au spus. În aceste 
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situații, profesorii în cauză au încercat ulterior să susțină 
copilul, să nu se simtă marginalizat. Dar, copiii, colegii de 
școală, nu i-au marginalizat. Eu nu am auzit de situații în 
care copiii de la noi să se simtă marginalizați de colegii de 
școală.” (fost angajat SOS).  

La opțiunea de a nu divulga istoria de viață declară că 
recurg 55% dintre respondenții chestionarului on-line  
(21% „întotdeauna” și 34% -„uneori”), observându-
se o tendință de corelare a experiențelor cu caracter 
discriminator (la școală sau la locul de muncă) și această 
opțiune personală. 

Elemente de noutate în serviciile de îngrijire alternativă 
oferite de SOS Satele Copiilor România

SOS Satele Copiilor România a fost unul dintre promotorii 
serviciilor oferite în case de tip familial și printre primele 
cinci organizații care au introdus acest model de servicii 
de tip rezidențial de îngrijire a copilului. Fiecare dintre 
organizațiile (Asociația SOS Copiii Sântana – prima casă 
de tip familial deschisă în 1990, Romanian Orphanage 
Trust – Bacău cu primele case deschise în 1992, Fundația 
Health Aid Romania – case de tip familial pentru copii 
seropozitivi în 1992, SOS Satele Copiilor România – 1992 
primele case date în folosință, Fundația Casa Copilului, 
Brașov – sat de copii Poiana Soarelui, construcția începând 
în 1991) care în perioada 1990-1992 au implementat 
acest model a venit însă cu un tip propriu de organizare a 
acestuia. 

„SOS a venit cu modelul lor clasic care era ca o enclavă, 
în care aveau doar mamă SOS, care însă trăia acolo, dar 
nu și tată. Chiar dacă multora ni s-a părut un sistem ce 
oferea un model familial distorsionat, mulți dintre copii au 
fost ajutați foarte mult la SOS. În plus modelul SOS este 
foarte bun pentru cazurile de fratrii mai mari deoarece 
permite acestora să fie crescuți în același loc. Modelul de 
asistență maternală este greu de pliat acolo unde sunt frați 
mai mulți.” (expert protecția copilului)

Serviciile furnizate de către SOS Satele Copiilor România 
sunt centrate în jurul nucleului reprezentat de Familia 
SOS (formată din 4-5 copii și o mamă SOS), fiind astfel 
o transpunere la nivelul programelor destinate copiilor 
și tinerilor a unor practici de tip familial. Familia SOS 
poate fi înțeleasă ca reprezentând un model specific de 
intervenție care urmărește să reproducă, într-un mediu 
organizat, climatul de tip familial. Familiile au la dispoziție 
un spațiu locativ propriu (casa SOS) și sunt adresate de 
servicii integrate furnizate la nivelul SOS, menite să susțină 
dezvoltarea personală și integrarea socială a copiilor și 
tinerilor. 

SOS Satele Copiilor România oferă servicii destinate 
susținerii tinerilor pentru care a încetat măsura de protecție 
la Asociație (chiar și celor peste 26 de ani). Serviciile sunt 
organizate în cadrul unui program numit PASI (Programul 
de asistare pentru viața semi-independentă). Scopul acestui 
program este de a susține în mod individualizat procesul 
de tranziție a tinerilor către viața independentă, iar durata 

acestuia este de maxim 3 ani. Acest program a fost inițiat 
în anul 1999, odată cu deschiderea primei Comunități de 
Tineri, și purta numele de Asistare Parțială.

Diferențe între modelul SOS de servicii și alte organizații

Sistemul SOS este mai apropiat de modelul familial, 
comparativ cu modelele de intervenție din centrele publice 
sau alte organizații private similare. Procedurile de lucru 
sunt mai flexibile, baza materială este optimă, iar resursele 
umane sunt în conformitate cu standardele în vigoare. 
Existența unor fonduri proprii consistente a permis 
organizației să adopte un model de intervenție eficient bazat 
pe predictibilitate și promptitudine, arătând deschidere 
către diversele solicitări venite din partea beneficiarilor, dar 
și a autorităților locale din comunitățile în care organizația 
acționa.

Modelul de servicii propus de SOS, spre deosebire de 
celelalte, presupune ca mama SOS să locuiască permanent 
în casă cu copiii pentru a reproduce caracteristicile unei 
familii obișnuite. Multe dintre criticile adresate sistemului 
SOS vizează tocmai prezența acestui model familial în 
care doar mama este prezentă, fiind considerat a fi unul 
distorsionat. Spre deosebire de celelalte modele de case 
de tip familial existente la începutul anilor ’90 în care 
personalul lucra în ture (lucrători sociali) și nu locuia 
permanent cu copiii, cel dezvoltat de SOS propunea o 
noutate, mama SOS fiind nucleul central al îngrijirii oferite 
copiilor cu măsuri de protecție specială. Ar fi utilă o analiză 
amănunțită la nivel național a modului de organizare și 
funcționare a caselor de tip familial, inclusiv modelul SOS, 
ținând cont de lecțiile învățate din alte țări, astfel încât să fie 
identificate soluții de îmbunătățire a acestuia.

SOS are servicii complete care vizează integrarea socială 
și profesională a copilului. Din acest motiv, organizația nu 
oferă doar serviciile din casele de tip familial, ci și servicii 
conexe pentru a facilita dezvoltarea socio-profesională 
și emoțională a copilului. Serviciile oferite în sistemul 
SOS acoperă aproape toată paleta de vârste a copilului (cu 
excepția perioadei 0-3 ani), astfel încât acesta să nu fie 
tranzitat de la un serviciu la altul în funcție de vârstă, iar 
dezvoltarea lui să fie cât mai completă.

Modelul de intervenție SOS este considerat a fi unul 
superior de către autoritățile publice și de alte ONG-
uri datorită: condițiilor de trai oferite copiilor, calității 
serviciilor, complementarității serviciilor sociale cu cele 
educaționale, consilierii sociale, psihologice și vocaționale, 
dar și calificării profesionale și atitudinii personalului față 
de copii. Din acest motiv, autoritățile publice consideră 
că tinerii din SOS sunt mult mai bine integrați socio-
profesional după părăsirea sistemului.

 „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)

„Totul diferă la SOS față de sistemul public: grija față de 
copii este mult mai mare, condițiile în care trăiesc copiii 
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sunt mult mai bune, atitudinea echipei față de copii, 
personalul este mai dedicat copiilor, au mai mult personal 
specializat, consiliere psihologică făcută corespunzător ... 
este altceva.” (fost angajat SOS)

Dezvoltarea abilităților de viață independentă este o 
prioritate pentru SOS, iar serviciile realizate în acest sens 
au dat rezultate mult mai bune decât cele implementate 
în alte sisteme de protecție specială a copilului. SOS este 
considerat de către reprezentanții instituțiilor publice și ai 
mediului asociativ din domeniul protecției copilului drept 
un model de bună practică în domeniu. 

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

Un alt aspect care trebuie menționat este stabilitatea 
oferită copiilor de către sistemul SOS, trecerea lor de la un 
serviciu la altul făcându-se progresiv, pe măsura dobândirii 
unor abilități de viață independentă, cu pregătirea atentă 
a tranziției și doar în momentul în care aceștia se simt 
pregătiți. Susținerea ideii ca frații biologici să crească și să 
copilărească împreună, ca într-o familie, a făcut ca în SOS 
să fie integrate fratrii. Chiar dacă se încearcă reintegrarea 
familială sau adopția copilului, serviciile oferite copiilor din 
sistemul SOS sunt pe termen mediu și lung tocmai pentru a 
preveni traumele provocate de tranzitarea diferitelor tipuri 
de servicii rezidențiale.

 „SOS este partenerul nostru de bază. Principalele atu-uri 
ale SOS sunt: continuitatea serviciilor oferite beneficiarilor, 
paleta largă de servicii pentru toate vârstele fapt ce permite 
copilului să aibă stabilitate într-un singur loc și să nu fie 
transferat prin mai multe servicii/centre, specialiștii pe 
care îi are, managementul de caz ca la carte pe care alți 
furnizori nu îl au, gama variată de activități oferite copiilor 
și tinerilor. (reprezentant autoritate publică)

Anual, SOS Satele Copiilor România organizează întâlniri 
cu tinerii care au părăsit serviciile organizației, atât 
pentru ca aceștia să poată împărtăși progresele obținute, 
cât și pentru a păstra relațiile dintre foștii beneficiari și 
dintre foștii beneficiari și mamele SOS. Foștii beneficiari 
păstrează relațiile cu mamele SOS pe care le consideră a 
fi familia lor și, exact ca într-o familie tipică, caută suport 
emoțional la acestea. 

 „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 
personalului specializat. Este unul dintre puținele programe 
care asigură tranziția către viața independentă prin 
Comunitățile de tineri.” (reprezentant autoritate publică)

„SOS sunt singurii care au și căsuțe de tip familial și 
servicii sociale adiționale, ceea ce ridică calitatea serviciilor 
oferite. Ca și complexitate și coerență sunt singurii din 
România. Ei s-au ocupat și de formarea personalului și de 
servicii conexe, pe lângă activitatea principală de furnizare 

de servicii sociale beneficiarilor” (reprezentant ONG)

 „Colaborăm de peste 20 de ani cu SOS, iar impactul 
asupra copiilor a fost foarte bun. Nemulțumirea majoră a 
noastră este legată de faptul că își selectează copiii, însă 
și noi în sistemul de stat am dori să îi păstrăm pe cei mai 
frumoși și deștepți. (reprezentant autoritate publică)

Puncte tari

- Calitatea serviciilor oferite este recunoscută de 
către sistemul public, dar și în rândul celorlalte organizații 
neguvernamentale.

- Gama variată de servicii educaționale oferite atât 
pentru educația formală, cât și non-formală. Activitățile 
de învățare sunt variate și încearcă să cuprindă toată gama 
de nevoi de formare existente, fiecare dintre ele vizând 
fie transmiterea unui mesaj educațional, fie formarea unor 
deprinderi, atitudini etc.

- Paleta largă de servicii care acoperă toate vârstele 
copilului (cu excepția perioadei 0-3 ani) și tânărului.

- Realizarea de activități de supervizare pentru 
personalul din Satele SOS, fapt ce asigură o calitate sporită 
serviciilor, dar ajută și la identificarea unor soluții pentru 
diversele probleme și la asigurarea suportului pentru 
personal. 

- Existența managementului de caz la nivelul 
organizației și calitatea recunoscută a acestuia.

Puncte slabe

- Lipsa serviciilor specializate pentru copii cu 
tulburări de comportament sau dizabilități psihice, fapt ce a 
presupus achiziționarea de terapii din surse externe. 

- Fluctuația personalului specializat în anumite 
servicii (de ex. psihologi/manageri de caz ) din cauza 
programului de lucru încărcat și a motivației financiare 
insuficiente. În același timp, la nivel național numărul 
personalului specializat dispus să lucreze în serviciile 
publice sau private de tip rezidențial s-a redus foarte mult.

- Numărul redus de activități de supervizare pentru 
personalul specializat din Sibiu și Bacău, din cauza lipsei la 
nivel local a resurselor umane cu competențe pentru aceste 
activități.

- Finanțarea redusă a activității din FBC de către 
sistemul public (cca. 30% din totalul cheltuielilor) face ca 
dependența de resursele materiale oferite de SOS Children 
Villages International și de sponsorizări sau donații să fie 
foarte mare. În condițiile costurilor pe care le presupun 
activitățile derulate de către SOS există riscul ca numărul 
acestora să fie redus. 

- În încercarea de a crea în casele de tip familial un 
mediu cât mai aproape de cel dintr-o familie, constatăm 
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necesitatea revizuirii standardelor de calitate pentru aceste 
servicii. În prezent, Ordinul nr. 21/2004 se aplica tuturor 
tipurilor de servicii de tip rezidențial (centre de plasament, 

case de tip familial, apartamente sociale) și nu doar caselor 
de tip familial, ori acestea au anumite specificități.

Programul de întărire a familiei 

Scopul programului îl constituie prevenirea separării copilului de familie. Programul este implementat prin 
intermediul unui Centru de zi (în Hemeiuș, județul Bacău, care funcționează din  2014) și a trei Centre de consiliere si 
sprijin pentru copii și părinți (licențiate sub această formă din 2008), înființate în: 
• 1998: București, cuprinzând inițial sectorul 1 al municipiului București, iar ulterior sectorul 2 al municipiului 

București și orașele Buftea şi Voluntari.  
• 2000: Cisnădie - județul Sibiu, acoperind inițial orașul Cisnădie și municipiul Sibiu, iar ulterior comunele Vurpăr, 

Chirpăr, Roșia. 
• 2006: Hemeiuș - județul Bacău, acoperind inițial comunele Hemeiuș, Gîrleni, Racova, Letea Veche, Săucești, iar 

ulterior comuna Blăgești și orașele Buhuși și Onești. 

Obiective:
• Asigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale copilului în familie (alimentație echilibrată, îmbrăcăminte, îngrijire 

medicală, condiții adecvate de trai, educație de calitate)
• Creșterea gradului de implicare a familiilor beneficiare în depășirea problemelor sociale cu care se confruntă și 

dezvoltarea abilităților parentale ale adulților beneficiari în vederea evitării dependenței de ajutor extern.
• Crearea și promovarea unei rețele de servicii sociale integrate în vederea susținerii și întăririi familiilor care se 

confruntă cu risc de abandon. 

Activități pentru copii: 
• Sprijin pentru înscrierea și menținerea copiilor în școală (consiliere, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, 

alimente; sprijin pentru efectuarea temelor);
• Educație pentru sănătate și facilitarea accesului la servicii de sănătate;
• Activități de timp liber (excursii, tabere, vizite la muzee);
• Dezvoltarea abilităților de viață;
• Educație non-formală (dans, pictură, muzică);
• Educație financiară;
• Consiliere vocațională;

Activități pentru adulți/părinții copiilor: 
• Activități de informare în vederea prevenirii abandonului școlar; 
• Sprijin pentru obținerea actelor de identitate;
• Susținere psihologică;
• Consiliere pentru obținerea unui loc de muncă;
• Informare și susținere pentru  accesarea prestațiilor sociale;
• Grupuri de suport pentru îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților parentale.  

Principalii beneficiari ai acestui program sunt copiii în situație de risc de a pierde îngrijirea părintească. Aceștia 
provin cel mai adesea din familii cu situație materială precară, familii numeroase, afectate de violența domestică, de 
consum de alcool și droguri, familii monoparentale, grupuri minoritare etnice sau de altă natură, familii în care unul 
/ ambii părinți lucrează în străinătate, copiii fiind îngrijiți de bunici sau alți membri ai familiei extinse, familii în care 
copiii sau părinții sunt afectați de un handicap sau o boală gravă.

PROGRAMUL DE ÎNTĂRIRE A FAMILIEI

Programul de întărire a familiei a fost demarat în anul 1998, fiind printre primele dezvoltate la nivel național, și are ca 
obiectiv reducerea riscului de separare a copiilor de părinți și creșterea șanselor ca aceștia să crească într-un mediu familial 
protector. Programul este, așadar, complementar programelor de îngrijire alternativă destinate copiilor lipsiți de suportul 
părintesc și implică colaborarea strânsă dintre SOS și autoritățile locale. În cadrul acestei direcții de acțiune, SOS a 
dezvoltat trei Centre de consiliere și sprijin pentru copii și părinți (București, Cisnădie și Hemeiuș) și un Centru de zi, activ 
din anul 2014 (Hemeiuș), ce deservesc toate comunitățile locale unde organizația este activă. 
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Programul de întărire a familiei este considerat de către 
autorități și mediul ONG ca fiind foarte util în condițiile în 
care România se confruntă cu o rată mare a abandonului 
copilului cauzată de diverși factori cum ar fi: sărăcia, 
abuzul, neglijarea, alcoolism etc. În condițiile în care 
în sistemul public de protecție a copilului, serviciile de 
prevenire a instituționalizării sunt foarte puține, acest 
program de prevenire a separării copilului  de părinţi 
dezvoltat de SOS a fost foarte bine primit la nivel național, 
nu doar în localitățile unde se derulează. 

„Programele de întărire a familiei mi se par mai legitime 
pentru că încerci să stopezi intrarea în sistem, iar acesta 
este un lucru foarte important.” (reprezentant ONG)

„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. 
PIF-ul în sine este un program util și bun care ar trebui 
extins și chiar preluat de DGASPC-uri sau SPAS-uri. 
Sistemul de prevenire a abandonului copilului trebuie 
întărit la nivel local deoarece lipsa mecanismelor de sprijin 
(consiliere și sprijin material în situații de criză) duce la 
apariția problemelor legate de abandon. Ar fi util dacă 
PIF-ul ar fi făcut ca program pilot împreună cu statul și 
apoi extins la nivel național.” (expert protecția copilului)

În furnizarea serviciilor destinate întăririi familiilor, 
de maximă importanță este conlucrarea dintre 
autoritățile locale și SOS Satele Copiilor România. 
Succesul intervențiilor la nivel comunitar implică 
complementaritatea între munca asistenților sociali din 
aparatul administrației locale și cea a personalului SOS 
Satele Copiilor România. Apare, astfel, un model de 
parteneriat între administrația locală și ONG, ce are la 

bază cooperarea dintre aceste entități în diferitele etape ale 
intervenției. 

„Noi ca asistenți sociali în comună nu avem prea multe 
pârghii. Pe de altă parte, primăria nu are un buget foarte 
mare ca să-și permită să susțină proiecte ample. Pe când, 
SOS are alte pârghii. În momentul în care s-a identificat o 
problemă pot să intervină mult mai rapid. În intervenție, 
noi [n.r. primăria] venim cu o bucățică, pe când ei [n.r. 
SOS] vin cu cealaltă bucățică. Astfel facem un întreg. Fără 
ei nu am putea face întregul, SOS fără noi nu ar putea să 
intervină eficient.” (reprezentant APL rural)

„În  activitățile derulate pe raza orașului, personalul 
asociației  SOS a intervenit în echipă  cu personalul 
Direcției Asistență Socială, participând împreună 
la desfășurarea anchetelor, la luarea deciziilor și 
implementarea programelor de intervenție adecvate 
fiecărui caz în parte. Reprezentanții SOS au răspuns 
întotdeauna profesionist și cu soluții viabile în toate 
cazurile pentru care au fost solicitați.” (reprezentant APL 
urban)

Finanțarea FSP din fonduri publice (subvenții 
guvernamentale acordate în baza Legii nr. 34/1998 sau 
sume acordate de primăriile unde este implementat 
programul în baza contractelor de colaborare existente) 
este extrem de redusă, în anul 2017 doar 12,9% din 
totalul cheltuielilor cu acest program provenind din surse 
publice. Chiar dacă, așa cum am arătat anterior, numărul 
beneficiarilor în programele de prevenire a separării 
copilului a crescut la nivel național, intervenția pentru 
cei care beneficiază de servicii oferite de către organisme 
private acreditate nu este finanțată decât într-o foarte mică 
măsură.

Relații familiale și de suport

Cazurile asupra cărora SOS și-a aplecat atenția sunt cele în 
care există elemente de vulnerabilitate (de natură materială, 
emoțională, medicală etc) în mediul familial, care expun 
copilul la diverse situații de risc. Intervenția SOS este 
concentrată pe creșterea solidarității în cadrul familiei prin 
consiliere psihologică și educație parentală, în vederea 
depășirii problemelor existente, dar și pe: oferirea de suport 
material familiilor; activități de educație non-formală 
destinate copiilor; cursuri de calificare pentru tineri și 
consilierea părinților pentru a-și găsi locuri de muncă, astfel 
încât să poată aduce un venit constant în familie. Într-o 

primă etapă, asistenții sociali din cadrul administrațiilor 
locale identifică și selectează cazurile ce sunt referite către 
SOS în baza unei convenții de colaborare. Majoritatea 
acestor familii sunt fie beneficiare de venit minim garantat, 
fie au o situație familială dificilă. 

„Cei mai mulți dintre părinți nu lucrează, sau lucrează cu 
ziua. Nu au nicio calificare, nu au absolut nimic (...). Sunt 
unii care în decursul timpului și-au găsit de lucru, dar 
au renunțat pe motiv că nu s-au adaptat. Dacă până la o 
anumită vârstă nu au lucrat, acum nu pot să intre în ritm” 
(reprezentant APL rural)

Tip finanțare publică 2016 2017
Subvenţii guvernamentale acordate în 

baza Legii nr.34/1998 10,346.00 6,450.00

Contracte cu Primării 119,033.46 133,926.73
Total sume primite 129,379.46 140,376.73

Procent sume primite din total 
cheltuieli cu serviciile de prevenire 13,1% 12,9%

Tabelul 3. Finanțarea din fonduri publice a programelor FSP pentru ani 2016, 2017 (lei)

Sursa: date SOS
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Ulterior, organizația oferă serviciile de suport, iar 
autoritățile locale monitorizează evoluția în timp a acestora. 
În acest context, intervenția SOS vine să acopere o nevoie 
majoră a comunităților: nevoia de servicii de prevenire a 
separării copilului de părinţi, prin lucrul îndeaproape cu 
familiile ce trec prin momente dificile. Metoda de lucru 
a SOS în comunități  este considerată a fi „calea rapidă 
și eficientă de reducere a riscului de separare a copilului 
de familie” (reprezentant APL rural), dar și „raza lor de 
speranță” (reprezentant SOS). 

Activitățile de educație parentală, dar și cele derulate 
împreună cu copiii și părinții lor au ajutat la întărirea 
relațiilor dintre aceștia. Părinții consideră că au fost ajutați 
de cursurile de educație parentală deoarece au învățat 
cum să se comporte cu copiii lor. Serviciile și beneficiile 
oferite de către SOS au contribuit la conștientizarea 
implicațiilor rolului de părinte și la asumarea de către 
aceștia a obligațiilor ce le revin în raport cu copiii. 
Progresele realizate în comunitățile în care lucrează SOS 
Satele Copiilor România demonstrează faptul că una 
dintre dimensiunile cheie în prevenirea abandonului este 
reprezentată de activitățile de educația parentală, dublată de 
sprijin material concret în momentele sensibile. 

„La părinți s-a schimbat comportamentul, își trimit copiii 
la școală, vin la activitățile SOS, sunt mai responsabili. 
Vin și pentru că primesc stimulente materiale de la SOS.” 
(reprezentant APL rural)

„Prin implicarea SOS, părinții au reușit să-și dezvolte 
capacitățile parentale. Practic, inițial, mulți dintre ei nu 
erau capabili să se descurce cu copiii. Nu știau efectiv ce 
trebuie să facă. Sunt mame tinere care s-au trezit cu unul, 
doi, trei copii, unul după altul, care erau în impas, neștiind 
cum să facă față problemelor apărute”. (reprezentat APL 
rural)

Alimentație

SOS oferă periodic pachete cu alimente sau tichete valorice 
familiilor vulnerabile din comunitățile în care activează. 
Această formă de ajutor este una dintre primele măsuri 
implementate de către organizație în cadrul Programului de 
întărire a familiei și reprezintă una dintre acțiunile pentru 
care organizația este bine-cunoscută în comunități. Deși 
în primii ani erau acordate produse, în ultimii ani, a fost 
generalizat modelul de acordare a tichetelor valorice, în 
baza cărora beneficiarii pot achiziționa produse variate 
în concordanță cu nevoile fiecărei familii. Experiența de 
lucru de la nivel local a demonstrat avantajele nete ale 
acestei metode: „fiecare familie decide ce, cât și când 
să achiziționeze” (reprezentant APL rural, Bacău). Spre 
deosebire de alte organizații, beneficiarii tichetelor sociale 
SOS trebuie să aducă documente justificative pentru a arăta 
ce produse au achiziționat și a evita ca aceste tichete să fie 
utilizate pentru cumpărarea de alcool sau țigări.

Pentru copii, dar și pentru părinți, au fost organizate cursuri 
privind alimentația sănătoasă, tocmai pentru a îi învăța 
regulile de alimentație.

Locuire

O componentă importantă în cadrul intervenției SOS la 
nivel local este reprezentată de susținerea materială a 
familiilor prin oferirea de suport pentru amenajarea sau 
recondiționarea spațiilor locative. În funcție de nevoia 
specifică identificată pentru fiecare caz în parte, sprijinul 
SOS a constat în asigurarea materialelor de construcții 
necesare pentru renovări sau amenajarea unor spații deja 
existente, fie în dotarea locuințelor cu mobilier și aparatură. 
Ajutorul oferit pe această cale este întotdeauna precedat 
de evaluarea situației existente și a riscurilor la care sunt 
supuși copiii. În urma prioritizării cazurilor semnalate de 
către reprezentanții locali, SOS direcționează fondurile 
disponibile către situațiile cele mai grave. 

Per ansamblu, situația locativă a beneficiarilor sprijinului 
oferit de SOS este una precară. Familiile în cauză, fie 
dețin locuințe improprii din punct de vedere al spațiului 
disponibil, al stării generale a imobilului sau al facilităților 
de care dispun, fie locuiesc împreună cu alți membri ai 
familiei extinse în locuințe comune sau trăiesc în spații 
improvizate, complet neadecvate pentru dezvoltarea 
normală a copiilor. 

„Cele mai multe dintre familii locuiesc în condiții precare, 
în locuințe cu două camere (...). Cazurile cele mai grave, 
însă, sunt cele ale familiilor care locuiesc în spații 
improvizate. Avem o familie care trăiește într-un fost siloz”. 
(reprezentant APL rural) 

Stare de sănătate

Copiii și familiile lor aflați în programul SOS sunt cuprinși 
în evidențele medicilor de familie de la nivel local. 
Pentru câțiva dintre ei chiar au fost necesare demersuri 
suplimentare și implicarea autorităților publice locale în 
a-i convinge pe medicii de familie să accepte înscrierea 
acestor copii.  Pentru cazurile ce au necesitat intervenții 
chirurgicale sau servicii medicale specializate, SOS s-a 
implicat activ în a asigura resursele materiale necesare. 
De asemenea, au fost cazuri în care SOS s-a implicat și în 
achiziționarea de medicamente, inclusiv pentru unele dintre 
cazurile mai grave.

Pentru copii, dar și pentru părinți, au fost organizate 
cursuri de igienă, tocmai pentru a îi învăța regulile unui 
stil de viaţă sănătos şi pe cele de igienă corporală și orală. 
Acestea au fost derulate în cadrul proiectul ”Health is for 
Everyone”, derulat în parteneriat cu Johnson & Johnson și 
a Campaniei „Orbit dăruiește zâmbete”, care au avut peste 
10.000 de copii ca beneficiari.

Slaba conștientizare a pericolelor asociate unui stil de 
viață dezechilibrat reprezintă o amenințare majoră pentru 
starea de sănătate a populației vulnerabile. În unele cazuri, 
problemele de sănătate ale părinților sunt asociate lipsei de 
îngrijire pentru propria sănătate, pe fondul condițiilor grele 
de trai și a consumului de alcool și tutun. Consumul de 
băuturi alcoolice în rândul populației adulte constituie unul 
dintre factorii răspunzători atât pentru apariția unor boli 
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cronice, cât și pentru instaurarea unor tulburări de ordin 
psihic (comportament agresiv și depresie).   

Educație

Nu doar suportul material și consilierea sunt foarte 
importante, ci și activitățile de educație non-formală 
realizate cu copii. Acestea sunt derulate o dată sau de 
două ori pe săptămână în comunitate și sunt extrem de 
așteptate de către copii. Pentru aceștia sunt o modalitate de 
a socializa și de a învăța lucruri noi în același timp.

„Copilul abia așteaptă să vină domnii de la SOS și să facă 
activități. Pentru ei este ceva nou să le dea cineva atenție și 
să mai și învețe lucruri noi.” (părinte)

SOS s-a implicat ca toți copiii cuprinși în PIF să fie înscrişi 
la şcoală, să își continue educația și să nu înregistreze 
absențe sau să fie în situații de abandon școlar. În Chirpăr, 
după implementarea programului SOS, numărul cazurilor 
de abandon școlar a scăzut la 3, înainte fiind de 9-10 cazuri 
pe an școlar. 

„Au fost cazuri în care SOS s-a luptat pentru ca ei să învețe 
și i-au adus pe linia de plutire.” (reprezentant APL rural)

Mulți dintre copii sunt stimulați să meargă la școală și să 
obțină rezultate bune prin acordarea burselor Talentino, 
burse obținute cu sprijinul Fundaţiei Speranța. De-a lungul 
celor 4 ani de derulare, bursele au sprijinit un număr total 
de 113 copii, copii care au reușit să-și continue studiile 
și chiar să realizeze progres școlar. Stimularea lor s-a 
realizat nu doar prin acordarea burselor, ci și prin oferirea 
de rechizite (un ghiozdan cu rechizite la fiecare început de 
an școlar/grădiniță), tichete sociale, excursii, bani pentru 
îmbrăcăminte și încălțăminte.

„Toți copiii ce sunt la SOS vin la școală. Unii dintre ei sunt 
premianți și primesc și bursă de la SOS. Învață foarte bine 
și noi ne ocupăm de ei cât putem.” (părinte)

Pentru cei care au dorit să își continue studiile, SOS a 
asigurat bani pentru transport sau chiar plata taxelor 
școlare (pentru studii post-liceale) astfel încât să asigure 
o intervenție pe termen lung care să ajute la integrarea lor 
socio-profesională. 

Nivel de trai

Contextele de vulnerabilitate sunt, de cele mai multe ori, 
asociate precarității materiale, care influențează negativ 
relațiile din cadrul familiilor. Familiile beneficiare a 
formelor de suport SOS se situează, cel mai adesea, în 
categoria populației aflată în stare de sărăcie severă, 
standardul de viață al acestora fiind unul extrem de redus. 
Principalele surse de venit sunt reprezentate de beneficii 
sociale și munca pe cont propriu, de obicei în activități 
sezoniere și agricultură. În unele situații, copiii sunt 
implicați în activități destinate asigurării subzistenței 
familiilor (cel mai adesea: munca cu ziua și/sau colectare 
a diverselor produse reciclabile), ceea ce poate avea 

efecte negative asupra dezvoltării personale a acestora. 
Din acest punct de vedere, orice formă de sprijin acordată 
acestor familii are un rezultat palpabil în ceea ce privește 
ameliorarea nivelului de trai al copiilor și adulților în cauză. 

SOS a derulat proiecte pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor, acest fenomen fiind unul 
prezent în multe dintre localitățile rurale din România în 
special. Cel mai recent dintre acestea a fost derulat în patru 
localități rurale din județul Bacău și s-a intitulat “Muncile 
grele și periculoase în agricultură NU sunt pentru mine! 
Sunt copil și am nevoie de protecție!” . În cadrul acestui 
proiect beneficiarii au fost atât familiile cu copii cu vârsta 
cuprinsă între 14-16 ani, care nu mai frecventează școala, 
cât și profesioniștii din comunele băcăuane incluse în 
proiect, reprezentanții DGASPC Bacău, membrii echipei 
intersectoriale locale și specialiști în agricultură. A fost 
realizată o broșură informativă în care au fost prezentate 
cele mai grave forme de exploatare prin muncă a copiilor, 
ce sunt muncile periculoase sau cele fizice extenuante, care 
sunt diferențele dintre pericole și riscuri, cum putem evita 
expunerea copiilor la accidente și condiții precare de trai, 
precum și principalele instrumente de intervenție pentru a-i 
proteja pe copii de această formă de abuz.

În vederea creșterii nivelului de ocupare a populației din 
comunitățile în care derulează PIF, SOS a derulat atât 
activități de consiliere a părinților, cât și de mediere a 
integrării acestora pe piața muncii (discuții cu agenții 
economici, realizate în parteneriat cu autoritățile publice 
locale). În județul Sibiu, angajatorii au fost receptivi față de 
aceste inițiative, iar mulți dintre membrii comunității și-au 
găsit locuri de muncă.

„A crescut angajabilitatea în comunitate pentru că mulți 
s-au angajat. Și pentru tineri au făcut cursuri de calificare 
și i-au ajutat să își găsească loc de muncă.” (reprezentant 
APL rural)

În perioada 2010-2013, SOS Satele Copiilor România 
a implementat un proiect de micro granturi cu finanțare 
din partea Fundațiilor Velux destinat familiilor din FSP şi 
tinerilor din FBC, precum şi organizațiilor care furnizează 
servicii pentru copii şi familii în care există riscuri de 
separare a copiilor. Pentru familiile sprijinite în cadrul 
serviciilor SOS, aceste granturi au fost gândite ca un 
sprijin suplimentar pentru depășirea situațiilor de criză, 
astfel încât acestea să poată acoperi nevoile de bază ale 
copiilor (nutriție adecvată, condiții sigure de trai, îngrijire 
și tratament, acces la educație) și ca un instrument de 
susținere a autonomiei lor, pentru căutarea locurilor de 
muncă sau pentru demararea unor activități generatoare 
de venit. Au fost oferite micro granturi unui număr de 
105 familii (29 în București, 64 în Bacău și 12 în Sibiu). 
Acestea au vizat: renovarea caselor şi achiziție de mobilier 
(11%), formare vocațională (8%), sprijin pentru începerea 
unei afaceri (27%), sprijin pentru activități agricole (53%), 
sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de igienă și sănătate 
a familiilor (1%) (Chiriacescu, Diana, 2013 ). 
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Bunăstare socială și emoțională

Chiar dacă familiile acestor copii se confruntă cu diverse 
lipsuri materiale, copiii sunt fericiți că sunt alături 
de familie. Activitățile derulate de către SOS Satele 
Copiilor România îi ajută să se dezvolte din punct de 
vedere emoțional, oferindu-le suportul necesar pentru 
depășirea momentelor dificile. Pe de o parte, serviciile de 
consiliere și îngrijire furnizate de către specialiștii SOS în 
comunități contribuie în mod direct la ameliorarea stării 
emoționale a beneficiarilor, iar pe de altă parte, sprijinul 
material acordat acestora are un impact pronunțat asupra 
bunăstării emoționale prin interiorizarea de către familiile 
beneficiarilor a faptului că, în momentele dificile, SOS 
este alături de ei în încercarea de a soluționa problemele 
apărute. 

Incluziune socială

Majoritatea copiilor aflați în programul SOS nu se simt 
marginalizați în comunitate, mulți dintre ei având rezultate 
școlare foarte bune. Cu toate acestea mai există încă cadre 
didactice sau colegi care îi discriminează deoarece provin 
din familii sărace. În mod evident, acțiunile derulate de 
către SOS în comunități contribuie substanțial la reducerea 
riscului de marginalizare a familiilor în nevoie, ducând la 
conștientizarea faptului că sărăcia și problemele asociate 
acesteia nu reprezintă un stigmat și că este nevoie de 
conlucrare și atitudine proactivă din partea comunității 
pentru depășirea situațiilor limită.

În judeţul Bacău, SOS acţionează încă din anul 2009, 
când a beneficiat și de o finanțare din partea UNICEF, 
pentru mobilizarea comunităţii prin implicarea structurilor 
comunitare consultative. Aceste comitete comunitare 
consultative în care sunt prezenți actorii locali sunt 
importante pentru soluționarea diverselor probleme 
existente ale copiilor. Cu toate acestea, în multe localități 
consultarea acestor comitete este formală, ele implicându-
se foarte puțin în rezolvarea cazurilor grave, deciziile fiind 
luate în majoritatea situațiilor de către autoritatea locală.  

Elemente de noutate în serviciile de prevenire oferite de 
SOS Satele Copiilor România 

Abordarea SOS a fost una integrată vizând rezolvarea 
problemelor familiei (locuire, sănătate, ocupare, educație) 
cu accent pe copil. Au fost oferite nu doar servicii sociale 
sau educaționale, ci și mediere și consiliere pentru 
integrarea pe piața muncii, suport pentru accesarea 
serviciilor medicale, consiliere vocațională, sprijin pentru 
îmbunătățirea condițiilor de locuit. Între elementele de 
noutate în serviciile acordate prin Programul de întărire a 
familiei trebuie menționate în mod special: a) organizarea 
Centrelor de consiliere și sprijin pentru copii și părinți 
ca entități active la nivelul mai multor comunități locale, 
inclusiv în cele rurale; b) parteneriatul cu autoritățile 
publice locale și implicarea activă a acestora în furnizarea 
de servicii; c) oferirea de servicii de orientare profesională 
pentru părinți și tineri; d) derularea de proiecte destinate 
susținerii dezvoltării economice a familiilor. 

Cele trei Centre de consiliere și sprijin pentru copii și 
părinți deservesc microregiuni formate din mai multe 
localități învecinate, ceea ce eficientizează serviciile 
furnizate de către SOS și facilitează interacțiunile dintre 
autoritățile locale pe dimensiunea implicării în soluționarea 
unor probleme comune. Comunitățile locale devin, așadar, 
atât cadru de acțiune pentru serviciile furnizate, cât și 
actori implicați în mod direct în gestionarea intervențiilor. 
Buna funcționare a parteneriatelor dintre SOS și autorități 
reprezintă condiția fără de care serviciile destinate 
întăririi familiilor nu-și pot atinge în totalitate obiectivele. 
Implicațiile acestor colaborări sunt multiple, efectele cele 
mai profunde fiind resimțite la nivelul calității serviciilor 
furnizate către beneficiari. 

Un alt element de noutate este reprezentat de furnizarea 
serviciilor de orientare profesională în comunitățile rurale 
unde deficitul de astfel de servicii atinge cote maxime. 
Prin orientare și consiliere vocațională, specialiștii SOS 
urmăresc acțiunea directă asupra uneia dintre cauzele 
principale ale vulnerabilității economice: ocuparea precară 
a adulților, cauzată fie de necunoașterea ofertelor de muncă 
existente, fie de descurajarea acestora în a căuta un loc de 
muncă stabil. 

În completarea imaginii privind caracterul novator al 
serviciilor SOS menționăm și derularea proiectelor 
destinate dezvoltării economice a familiilor prin acordarea 
unor micro granturi. Un număr de 105 familii au beneficiat 
între 2010 și 2014 de sprijin financiar pentru diverse 
investiții destinate creșterii nivelului de trai și pentru 
asigurarea unei baze de dezvoltare pentru activități 
aducătoare de venit. 

Diferențe între modelul SOS de servicii și alte organizații

Centrele de consiliere și sprijin pentru copii și părinți au 
venit în completarea serviciilor rezidențiale, asigurând 
complementaritatea serviciilor oferite la nivel de 
organizație. Sprijinul furnizat de către SOS nu se limitează 
la susținerea beneficiarilor direcți, ci se îndreaptă și către 
comunitățile din aria de acțiune a Centrelor de la București, 
Cisnădie și Hemeiuș. În acest fel, prin programele derulate 
la nivelul comunităților locale, în special în mediul rural, 
SOS contribuie în mod eficient la rezolvarea unor probleme 
stringente ale acestora. 

În comunitățile rurale unde SOS implementează PIF 
administrațiile publice locale furnizează  o serie limitată 
de servicii primare de asistență socială, ceea ce face ca 
intervenția SOS să fie singulară.   Intervenția SOS s-a 
realizat pe multiple planuri, organizația fiind flexibilă în 
a dezvolta noi servicii în funcție de nevoile beneficiarilor 
(educație, locuire, relații dintre părinți și copii, igienă, 
alimentație, creșterea ocupării etc). În plus, identificarea de 
noi oportunități de finanțare a permis implementarea de noi 
activități care să ajute la creșterea calității vieții copiilor și 
familiilor lor.
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Puncte tari

• Intervenția integrată la nivel comunitar care 
acoperă o gamă variată de nevoi ale beneficiarilor. Această 
intervenție integrată presupune acordarea de servicii 
personalizate în funcție de nevoile existente în familie care 
să ajute la îmbunătățirea calității vieții acesteia.

• Calitatea și complexitatea serviciilor oferite 
copiilor și familiilor lor, atât în mediul urban, cât și în rural.

• Precedarea intervenției la nivel local de o analiză 
a nevoilor specifice și identificarea soluțiilor pentru 
rezolvarea acestora, precum şi de evaluări externe ale 
proiectelor.

• Colaborarea strânsă dintre SOS și autoritățile 
locale ce stă la baza modelului de intervenție în vederea 
susținerii copiilor și familiilor în dificultate.

• Preocuparea permanentă în accesarea de surse 
suplimentare de finanțare pentru desfășurarea activităților 
care să contribuie la creșterea calității vieții familiilor.

Puncte slabe

• Fluctuația personalului specializat al SOS implicat 
în furnizarea de servicii la nivel local, îndeosebi în ultimii 
ani

• Participarea redusă a autorităților locale la 
susținerea financiară a parteneriatelor cu SOS

PROGRAMELE EDUCAȚIONALE

Programele educaționale ale SOS Satele Copiilor România 
au inclus Grădinițele SOS, Tabăra de vară SOS, Mașina cu 
jucării și alte proiecte educaționale derulate în satele SOS, 
dar și în comunitățile în care se derulează PIF. Colaborarea 
dintre SOS Satele Copiilor România și Inspectoratele 
școlare județene a început încă din momentul deschiderii 
satelor. Programele desfășurate de SOS au fost privite cu 
reticență la început, atât din cauza lipsei informațiilor legate 
de aceste programe, cât, mai ales, a finanțării generoase 
existente în organizație. Deschiderea grădinițelor SOS și 
programele desfășurate în parteneriat cu inspectoratele 
școlare județene au înlăturat aceste bariere și au permis 
schimbul reciproc avantajos de cunoștințe, metode de lucru 
cu copiii și tinerii aflați în situație de abandon școlar și 
familial și, foarte important, au dat posibilitatea angajaților 
inspectoratelor școlare să beneficieze de know how extern 
de cea mai bună calitate. 

Activitățile desfășurate în parteneriat pot fi grupate în 
două categorii, și anume activități școlare propriu zise și 
activități desfășurate în afara programei școlare. Activitățile 
școlare propriu zise includ activitățile cuprinse în programa 
școlară (pentru grădiniță, efectuarea lecțiilor), iar cele din 
afara programei cuprind activități de socializare și petrecere 
a timpului liber (tabere, excursii), activități de formare 
a competențelor transversale și/sau a celor specifice 

(activități de protecție a mediului, vizionări de filme 
tematice, activități culturale etc). 

Programele educaționale desfășurate de SOS Satele 
Copiilor România pot fi, la rândul lor, clasificate în funcție 
de publicul țintă, având astfel programe desfășurate 
cu copii și tineri, și programe educaționale adresate 
personalului propriu și personalului instituțiilor publice cu 
care SOS Satele Copiilor România a colaborat: grădinițe, 
școli, DGASPC-uri, SPAS-uri, inspectorate școlare 
județene sau inspectoratul școlar al municipiului București, 
primării. 

Tabăra SOS a constituit un reper al activității SOS Satele 
Copiilor România prin alegerea locației, amenajarea tuturor 
condițiilor și facilităților necesare și prin metodologia de 
lucru cu copiii. Copiii și tinerii selectați beneficiau gratuit 
de o săptămână sau două de cazare și de activități pentru 
fiecare serie, desfășurate în aer liber, sub îndrumarea 
personalului SOS Satele Copiilor România. În acest cadru, 
copiii din familii defavorizate și din centre de plasament 
beneficiau de facilitățile puse la dispoziție de SOS Satele 
Copiilor România, tabăra având drept scop facilitarea 
incluziunii sociale și dezvoltarea abilităților de comunicare 
și relaționare.  Selecția copiilor care nu făceau parte din 
sistemul SOS era realizată de către DGASPC în parteneriat 
cu ISJ, iar a celor din sistemul SOS de către personalul 
SOS al fiecărui program. 

Chiar dacă proiectele educaționale au fost treptat închise 
sau predate autorităților locale (cum este cazul Grădiniței 
București și al Grădiniței Cisnădie), SOS Satele Copiilor 
România a continuat să dezvolte inițiative în acest 
domeniu, fie prin susținerea autorităților locale de a 
dezvolta servicii proprii (Centrul Zebra Zou - Un serviciu 
incluziv de îngrijire şi educație timpurie în cartierul 
Floreasca din Municipiul București; Centrul de zi Șipote, 
comuna Blăgești), fie prin proiecte specifice pe teme 
precum educație pentru sănătate, igienă orală, alimentaţie 
sănătoasă etc.

Centrul Zebra Zou răspunde unui domeniu în care nevoile 
sunt departe de a fi acoperite la nivelul municipiului 
București - educația timpurie a copiilor provenind din 
familii defavorizate. Proiectul Centrului Zebra Zou, în care 
SOS Satele Copiilor București a participat în parteneriat 
cu DGASMB, a presupus înființarea unei structuri (centrul 
propriu zis) de educare și îngrijire pentru copii cu vârsta 
cuprinsă între 0 și 3 ani, situat în incinta SOS Satul Copiilor 
București, centrul având drept grup țintă femeile și familiile 
cu domiciliul în cartierul Petricani și zona de nord a 
cartierului Floreasca din municipiul București. Activitatea 
Centrului Zebra Zou a presupus și sprijinirea unui număr 
de 27 de familii pentru îmbunătățirea echilibrului între viața 
profesională și viața personală, prin implicarea părinților 
în activitățile de căutare a unui loc de muncă și integrarea/
reintegrarea femeii pe piața muncii. Activitățile au vizat 
două dimensiuni: integrarea femeii (mame) pe piața muncii 
și asigurarea îngrijirii copiilor acestora cu vârsta între 0 și 3 
ani în cadrul Centrului. Centrul Zebra Zou a fost înființat și 
funcționează în subordinea DGASMB și în clădirea pusă la 
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dispoziție de SOS Satele Copiilor România.

Centrul de zi Șipote, comuna Blăgești a fost înfiinţat în 
cadrul proiectului „O şansă în plus pentru comunitatea 
copiilor romi Șipote, comuna Blăgești, judeţul Bacău”, 
implementat de UAT Blăgeşti, în parteneriat cu SOS 
Satele Copiilor România şi finanţat cu sprijinul financiar al 
Programului RO 10 CORAI, Granturile SEE 2009-2014.

Analiza programelor educaționale oferite indică o 
permanentă orientare către nevoile fiecărui copil, asigurarea 
unei calități ridicate a actului educațional și dezvoltarea 
de noi servicii și programe educaționale acolo unde există 
această nevoie. Deschiderea în 1995 a Grădiniței SOS din 
Cisnădie, urmată în 1997 de Grădinița SOS din București, 
reprezintă răspunsul SOS Satele Copiilor România la 
problemele identificate în comunitățile în care activa. În 

același timp, SOS Satele Copiilor România nu a reprezentat 
un tip de organizație „închisă”, care să ofere servicii doar 
beneficiarilor din interiorul satului SOS, deoarece de 
serviciile grădinițelor SOS au beneficiat și comunitățile în 
care organizația își desfășoară activitatea.

SOS Satele Copiilor România a implementat și finanțat 
o parte din activitățile extrașcolare ale unităților de 
învățământ la care erau înscriși copiii și tinerii din satele 
SOS, facilitând astfel procesul de integrare socială și 
dezvoltare a abilităților de comunicare și relaționare a 
acestora. Copiii din satele SOS au avut astfel posibilitatea 
de a participa la activități și programe educaționale 
desfășurate alături de cei de vârsta lor, colegi de clasă 
sau școală, eliminând barierele de comunicare sau de 
înțelegere.

Proiectul SOS Mașina cu Jucării a fost un proiect social mobil, unic la nivel național, al cărui obiectiv l-a 
constituit educația non-formală a copiilor, cu precădere a celor din comunități în care resursele și facilitățile de 
joacă erau limitate sau inexistente. Activitățile din cadrul proiectului se desfășurau  în instituții de învățământ 
sau de protecția copilului, precum și în spații publice (parcuri, piețe), promovând idei de utilizare a jocului în 
activitățile cotidiene, o imagine mai flexibilă a învățământului și contribuind la îmbunătățirea relației elev – 
cadru didactic, dar și la interacțiunea copiilor din medii sociale diferite. 

Beneficiarii: 
• Copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, provenind din medii sociale diverse (din familii cu situație 

economică precară, dintr-o formă de protecție alternativă sau care riscau să piardă îngrijirea părintească, 
din școli sau grădinițe sau care își petrec timpul liber în spații publice, copii cu dizabilități), în special din 
municipiul București.

• Adulții care îi însoțeau sau îngrijeau pe copii (părinți, alți  membri ai familiei, educatori, îngrijitori, cadre 
didactice).

• Angajați sau voluntari ai instituțiilor publice sau ONG-uri ce activau în domeniul protecției drepturilor 
copilului și al educației.

• Scopul proiectului: dezvoltarea armonioasă a copiilor, facilitând în același timp accesul acestora  la joacă și 
la experiențe educative. 

Obiective:
• Promovarea jocului ca metodă de educație și interacțiune între copii și copii și adulți.
• Promovarea incluziunii sociale a copiilor cu dizabilități prin intermediul jocului.
• Dezvoltarea abilităților profesionale și a competențelor celor care lucrează în domeniul socio-educațional.
• Promovarea imaginii Asociației SOS Satele Copiilor România. 

Activități derulate:
• Ateliere de creație (obiecte decorative, jucării, pictură pe diverse materiale/ pe față)
• Jocuri cu diverse materiale (mingi, popice, parașuta, angry birds etc.)
• Jocuri de societate (Memory, Safary, Uno, Dobble, Marocco etc.)
• Jocuri de grup și concursuri sportive 
• Jocuri din lemn
• Evenimente festive (aniversări, Crăciunul, Ziua Copilului etc.)
• Activități tematice (spectacol de circ, teatru)
• Ateliere dedicate special părinților 
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Puncte tari 
• Derularea de proiecte educaționale în care au fost 
implicați și copii din SOS și cei din școlile unde aceștia 
învață. 
• Includerea în programele educaționale SOS 
(Tabăra de vară, Mașina cu jucării) și a altor copii din 
familii vulnerabile. În cadrul acestora gama de activități 
oferite copiilor era variată și permitea învățarea prin joc.
• Implementarea și susținere financiară din partea 
SOS Satele Copiilor România pentru activități extrașcolare 

Puncte slabe
• Lipsa finanțării a determinat închiderea unor 
programe și restrângerea unor activități
• Nu se cunosc, la nivel de instituții publice, 
rezultatele investițiilor făcute de SOS Satele Copiilor 
România în copiii și tinerii beneficiari ai acestor programe

Proiectul „Un model de servicii integrate oferite 
tinerilor din mediul rural şi din sistemul de protecția 
copilului”, implementat în parteneriat de către Asociația 
SOS Satele Copiilor România și Federația Organizațiilor 
Neguvernamentale pentru Copil și-a propus să 
îmbunătățească serviciile oferite tinerilor din grupuri 
dezavantajate (tineri din mediu rural și tineri din sistemul 
de protecția copilului) din județele Bacău și Sibiu și 
din regiunea București-Ilfov în vederea unei mai bune 
integrări socio- profesionale. Activitățile realizate au 
vizat îmbunătățirea abilităților de viață și a șanselor de 
integrare pe piața muncii pentru 285 de tineri beneficiari 
ai proiectului, precum și creșterea capacității actorilor 
implicați în furnizarea de servicii tinerilor de la nivel 
local și județean. Activitățile pentru tineri au cuprins: 
consiliere vocațională, consiliere psihologică, activități 

de grup, sesiuni de informare, meditații, tabără tematică, 
excursii, cursuri de formare, întâlniri cu angajatori, suport 
pentru identificarea de locuri de muncă. Cele pentru 
specialiști/părinți/personal de îngrijire au cuprins: cursuri 
de consilier vocațional, consilier dezvoltare personală, 
facilitator dezvoltare comunitară, prim-ajutor, educație 
parentală, seminar pe tema educației non formale, vizită 
de studiu în Norvegia. Dintre principalele rezultate 
amintim: participarea a 250 de tineri la întocmirea 
profilului vocațional utilizând testul Holland, furnizarea de 
ședințe de meditații la una sau mai multe materii  pentru 
recuperarea unor întârzieri/lacune sau pentru pregătirea 
pentru examenul de Bacalaureat pentru 88 de tineri, 
participarea la una sau mai multe sesiuni de informare 
pe diferite teme (educație pentru sănătate, antreprenoriat, 
dezvoltare personală, educație financiară etc.) a 178 de 

PROIECTE PENTRU TINERI

În ultimii ani, o preocupare majoră a SOS Satele Copiilor România a reprezentat-o dezvoltarea unor programe care să 
răspundă atât nevoilor tinerilor din sistemul de protecție SOS și nu numai, cât și celor din comunitățile rurale unde se 
implementează Programul de întărire a familiei. Prin aceste proiecte, SOS şi-a propus să-și extindă și să-și dezvolte 
serviciile oferite tinerilor (împuternicirea tinerilor fiind una dintre direcțiile strategice ale Asociației).

 Serviciile oferite tinerilor de Asociația SOS Satele Copiilor România vizează:

• CONSTRUIREA UNEI PROFESII: finalizarea educației obligatorii, a educației suplimentare și a formării 
profesionale, conform intereselor, abilităților și capacităților acestora, precum și deprinderea de abilități 
profesionale practice.

• UN LOC DE MUNCĂ ȘI UN VENIT: deținerea unui loc de muncă și a unui venit periodic.

• LOCUINȚĂ: locuință sigură și stabilă care respectă standardele minime de locuire.

• DEPRINDERI DE VIAȚĂ: existența abilităților psihologice și practice necesare pentru un comportament 
adaptat pozitiv care să permită indivizilor să facă față în mod adecvat provocărilor vieții de zi-cu-zi (spre 
exemplu, sănătate, educație sexuală, contracepție, administrarea propriului buget, auto-administrare, 
capacitatea de a dezvolta pasiuni, relațiile cu autoritățile publice, etc.). Ele implică și conștientizarea 
propriilor drepturi, precum și autodeterminarea și sentimentul de responsabilitate față de semeni.

• DEPRINDERI SOCIALE: deprinderi speciale de viață în legătură cu comunicarea și interacțiunile cu ceilalți, 
regulile sociale, relațiile etc.

• STABILITATE EMOȚIONALĂ: capacitatea unei persoane de a reacționa adecvat într-o situație  neplăcută, 
starea pe care un individ trebuie să o aibă  pentru a putea reacționa într-o manieră adaptativă la situații 
stresante și a gestiona provocările cotidiene cu calm și moderație. De asemenea, mai înseamnă capacitatea 
de a tolera constrângerile și situațiile tensionate, precum și emoțiile nepotrivite, de a gestiona conflictele și a 
putea accepta trecutul personal și a avea o imagine de sine corectă
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tineri, participarea la tabăra de la Saturn organizată pe 
tema participării tinerilor a 30 de tineri, participarea la 
cursuri IT a 30 de tineri (14 obținând certificare ANC, 11 
obținând permisul ECDL PROFIL, START sau PROFIL 
START BAC; 6 tineri obținând atât certificarea ANC, cât 
și permisul ECDL), organizarea a 12 excursii de una sau 
două zile la care au participat 223 de tineri, frecventarea 
cursurilor de inițiere/perfecționare/calificare  de un 
număr de 13 tineri, identificarea a 40 de tineri NEETs și 
îndrumarea acestora către ANOFM, angajarea pe perioada 
proiectului a 76 de tineri, obținerea calificării de consilier 
vocațional de un număr de 23 de specialiști (din cadrul 
SOS, primării, DGASPC), a celei de facilitator dezvoltare 
comunitară de un număr de 18 specialiști. De asemenea, 
Asociația SOS Satele Copiilor a fost acreditată ca furnizor 
de servicii de informare și consiliere profesională și a fost 
elaborat un studiu privind nevoile tinerilor din mediul rural 
și din sistemul de protecție a copilului și metodologii de 
lucru pentru tinerii din cele două grupuri dezavantajate 
incluse în proiect. 
În perioada aprilie 2018 – aprilie 2020 se derulează 
proiectul “Părăsirea sistemului de protecție specială 
– O abordare integrată cu privire la dezvoltarea 
capacității profesioniștilor și a tinerilor” (“Leaving 
Care – An Integrated Approach to Capacity Building 
of Professionals and Young People”) care își propune să 
cultive în cadrul sistemului de protecția copilului o cultură 
bazată pe respectarea drepturilor copilului care să ducă la 
îmbunătățirea situației tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecție specială. Proiectul este construit pe participarea 
tinerilor și își propune să formeze un număr de 120 de 
profesioniști care lucrează cu tinerii care au părăsit sau se 

pregătesc să părăsească sistemul de protecție a copilului.
Aproape în aceeași perioada martie 2018-martie 2020, 
SOS Satele Copiilor Romania este partener şi în proiectul 
“Now What?: Preparing and Empowering Youth 
Leaving Care”, care își propune să dezvolte o strategie 
comprehensivă care să-i sprijine pe tinerii care urmează să 
părăsească sistemul de protecție specială pentru a obține 
rezultate mai bune în domeniul educațional, social și 
economic.

Puncte tari
• Dezvoltarea unei game diversificate de servicii 
destinate tinerilor care să răspundă unei palete largi de 
nevoi existente în cadrul acestei categorii de vârstă.
• Furnizarea de servicii sociale și pentru tinerii din 
rural, aceștia fiind prea puțin prezenți în proiectele derulate 
de alte ONG-uri sau autorități la nivel național.
• Expertiza Asociației în ceea ce înseamnă 
serviciile oferite tinerilor aflați cu măsură de protecție 
specială precum și celor pentru care măsura a încetat a 
permis implementarea de proiecte care vizează formarea 
profesioniștilor care lucrează cu acești tineri. La aceasta s-a 
adăugat și faptul că Asociația este parte dintr-o Federație 
Internațională și beneficiază totodată și de expertiza 
acesteia.
Puncte slabe
• Promovarea insuficientă a activităților derulate 
de SOS pentru tinerii din mediul rural, fapt care face ca 
acestea să fie insuficient cunoscute în mediul asociativ și de 
către autoritățile publice naționale. 

Problemele comunităților din mediul rural (Vurpăr, Chirpăr 
și Roșia din județul Sibiu și Hemeiuș, Letea Veche, 
Săucești, Blăgești, Gârleni și Racova din Bacău) și urban 
(București, sector1, Buftea – județul Ilfov, Onești – județul 
Bacău) în care activează SOS sunt variate având în vedere 
faptul că vorbim despre localități cu niveluri de dezvoltare 
socio – economică diferite, însă toate acestea sunt 
subsumate existenței unei ponderi însemnate de populație 
vulnerabilă, copii și familii în situație de risc. 
Pentru județul Bacău, comunele Letea Veche și Hemeiuș, 
profitând de poziționarea în proximitatea municipiului 
Bacău, prezintă un nivel de dezvoltare mai ridicat, 
reprezentând zone de interes pentru investiții economice, 
aspect care a condus și către transformarea acestora, în 
ultimii ani, în localități atractive din punct de vedere 
rezidențial. Săucești, Gârleni, Racova și Blăgești, pe de altă 
parte, se înscriu în coordonatele clasice ale mediului rural, 
fiind caracterizate prin ocupare importantă a populației 
în sectorul agricol, infrastructură publică deficitară și 

probleme sociale asociate sărăciei. Atlasul zonelor rurale 
marginalizate  (2016, p. 291 – 294) clasifică doar comuna 
Blăgești în categoria localităților marginalizate (cu un 
nivel peste medie), în timp ce celelalte cinci comune în 
care a fost implementat programul PIF nu sunt considerate 
a avea probleme de acest tip.  Orașul Buhuși, pe de altă 
parte, se particularizează prin subdezvoltare economică și 
ponderea ridicată a populației roma, cu problemele privind 
ocuparea, precaritatea locuirii și standard de viață scăzut. 
Pentru municipiul Onești, principalele probleme țin de 
lipsa locurilor de muncă și de dezechilibrarea structurii 
demografice apărută ca urmare a migrației externe. 
În Sibiu, Programul de întărire a familiei a avut beneficiari 
din 21 comunităţi, dar s-a derulat efectiv în  5 comunități în 
perioada 2004-2017. Începând cu anul 2011 intervenția în 
două dintre acestea a fost finalizată fie din cauza numărului 
mic de beneficiari, fie a lipsei de cooperare a autorităților 
publice locale. În prezent programul este implementat în 
trei comunități: Chirpăr, Vurpăr și Roșia. Toate cele trei 

V.2. IMPACT ASUPRA 
COMUNITĂȚII
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comunități sunt caracterizate de un nivel scăzut spre mediu 
de dezvoltare (doar Roșia având un scor al dezvoltării 
umane locale de 61), accesul la centrele urbane dezvoltate 
economic și implicit la locurile de muncă fiind destul de 
dificil în lipsa transportului public realizat cu o frecvență 
satisfăcătoare. Comuna Vurpăr este caracterizată de o 
marginalizare severă, iar Chirpăr de una medie (Atlasul 
zonelor rurale marginalizate, 2016, p. 289-290). 
Dincolo de aceste aspecte de ordin socio – economic, toate 
comunitățile din județele Bacău și Sibiu la care facem 
referire prezintă un deficit pronunțat de servicii sociale, 
activitățile derulate la nivelul acestora de către SOS fiind 
printre puținele inițiative de acest tip implementate la 
nivel local. Cu toate că este considerată cea mai dezvoltată 
din România, și regiunea București-Ilfov prezintă o serie 
de probleme sociale care să fie adresate prin centrele de 
consiliere și sprijin pentru copii și părinți. În sectorul 1 al 
municipiului București, peste 20% din populație trăiește 
în zone dezavantajate, în timp ce în orașul Buftea 65% din 
populație trăiește în zone dezavantajate (Atlasul zonelor 
urbane marginalizate, 2015, p. 276). Pe această bază, 
imaginea comunităților în care activează SOS nu este una 
unitară, ci reproduce destul de fidel varietatea contextelor 
locale existente la nivelul întregii societăți. 
Implementarea Programului de întărire a familiei într-o 
comunitate este precedată de realizarea unei analize 
de nevoi care să identifice principalele probleme și 
intervențiile necesare și de disponibilitatea exprimată de 
autoritățile locale și de personalul din instituțiile publice 
locale de a se implica. Aceste studii de nevoi sunt absolut 
necesare pentru realizarea unei intervenții eficiente în 
comunitate care să conțină serviciile necesare beneficiarilor 
locali.
Spre deosebire de celelalte analize de nevoi elaborate 
pentru a fi folosite intern de către organizaţie sau în relaţia 
cu APL-ul în cauză (studii de fezabilitate), două analize de 
nevoi au fost realizate de către experţi contractaţi extern, 
în contextul unor proiecte, şi cu scopul de a fi folosite mai 
degrabă de partenerii SOS Satele Copiilor România. Astfel, 
în cadrul proiectului „Judeţul Sibiu mai prietenos pentru 
copii – autorităţi locale mai bine echipate, intervenţii mai 
eficiente” a fost elaborată o diagnoză socială la nivelul 
tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu. 
Diagnoza a stat, ulterior, la baza unui plan de acţiune şi a 
unei metodologii de lucru între DGASPC Sibiu şi APL-
uri. Totodată, aceasta a reprezentat un reper important în 
elaborarea strategiei judeţene de servicii sociale.
În Buhuși a fost realizată Diagnoza Socială a orașului 
Buhuși în contextul „Programului de întărire a familiei 
transnaționale Bacău, România-Suedia” ce a avut ca 
obiective: identificarea și descrierea principalelor probleme 
sociale din orașul Buhuși și explicarea factorilor care au 
condus la apariția acestor probleme; identificarea serviciilor 
sociale (publice și private) care există în această comunitate 
și evaluarea eficacității lor în abordarea problemelor 
sociale; identificarea și prezentarea proiectelor inițiate de 
autoritățile locale și ONG-uri în ultimii 5 ani; descrierea 
pieței locale a muncii în termeni de principali angajatori/
domenii de activitate economică în care este ocupată 
forța de muncă; identificarea resurselor și oportunităților 

pentru dezvoltarea unor structuri de economie socială; 
identificarea oportunităților de a dezvolta și consolida 
grupuri de inițiativă locală, precum și de a potența locuitorii 
din comunitate prin proiecte finanțate prin micro granturi; 
analiza cauzelor și consecințelor migrației, focalizată în 
special pe impactul migrației asupra bunăstării copiilor 
și răspunsul autorităților publice la acest fenomen; 
realizarea unei analize în profunzime a părților interesate 
(stakeholders) din Buhuși în relație cu proiectul SOS Satele 
Copiilor România. Această analiză urma a fundamenta 
un proiect pilot de intervenție a SOS în orașul Buhuși și 
s-a dorit a fi un instrument util pentru APL în elaborarea 
diverselor documente strategice și proiecte de finanțare. 

Serviciile oferite comunității sunt:
● servicii sociale esențiale pentru copii: sprijinirea 
și consilierea copiilor cu dificultăți de dezvoltare și/sau 
integrare în familie, școală, grupuri socio-profesionale; 
consiliere socială individuală și de grup; activități de 
petrecere a timpului liber și socializare; activități de 
dezvoltare a abilităților sociale, manuale, artistice; 
activități de dezvoltare personală; activități de dezvoltare 
a deprinderilor de viață independentă; decontarea unor 
servicii medicale/tratamente în funcție de recomandările 
medicului şi de bugetul disponibil; rechizite școlare pentru 
copiii pre/școlari; burse școlare; pachete de Crăciun, tichete 
sociale.
● servicii sociale esențiale pentru adulți: consilierea 
socială individuală și de grup; orientare și sprijin în vederea 
inserției socio-profesionale a părinților; decontarea unor 
medicamente sau servicii medicale; consilierea în vederea 
depășirii unor situații de dificultate care pun în pericol 
dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare 
a copiilor de mediul lor familial; dezvoltarea abilităților 
parentale, dezvoltarea abilităților de îngrijire și creștere 
adecvată a  copiilor, dezvoltarea capacității părinților de 
a face față provocărilor legate de creșterea și educarea 
copiilor; educație financiară a familiilor. 
În plus, programele de întărirea familiei desfăşoară şi 
activităţi de creștere a capacității și întărire a sistemelor de 
suport din comunitate: activităţi de sensibilizare a opiniei 
publice; mobilizarea membrilor comunităţii; dezvoltarea 
capacităţii de răspuns a comunității la diferitele probleme 
cu care se confruntă. 
Toate intervenţiile într-o comunitate se realizează numai 
lucrând în parteneriat. Încă din primele etape de colaborare, 
SOS Satele Copiilor România a dezvoltat relații strânse în 
cadrul comunităților în care activează, atât cu autoritățile 
locale și alte tipuri de instituții publice (școală, cabinet 
medical, poliție), cât și cu persoane ce au beneficiat de 
diversele forme de suport. În mod special pentru localitățile 
rurale din zonele de intervenție, implicarea SOS la nivel 
local, prin diversele programe derulate de-a lungul anilor 
a condus la sudarea unor relații strânse de colaborare 
instituțională. În multe situații, pentru soluționarea 
diverselor cazuri apărute la nivel local, asistenții sociali 
sau persoane cu atribuții în asistență socială din cadrul 
administrațiilor locale au apelat la SOS fie pentru 
preluarea unor cazuri, fie pentru medierea relațiilor cu alte 
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instituții abilitate. Cercetarea de teren a reliefat faptul că 
structurile DGASPC și SOS reprezintă instituțiile către care 
autoritățile locale se îndreaptă cu predilecție ori de câte 
ori au de soluționat un caz mai dificil. Sprijinul SOS este 
rapid și eficient, organizația fiind avantajată de flexibilitatea 
procedurilor de lucru și de resursele materiale și umane 
disponibile, care permit intervenții punctuale pentru 
cazurile care nu suportă amânare.
Această relație strânsă, dintre autoritățile locale și 
organizație, s-a construit în timp pe baza deselor contacte 
între personalul SOS și reprezentanții administrației 
locale. Programele de întărire a familiei, serviciile de 
consiliere oferite la nivel local și diversele forme de 
ajutor financiar acordate familiilor în nevoie, au contribuit 
în mod substanțial la statuarea unor raporturi de lucru 
consistente între specialiștii SOS și administrațiile locale. 
Profesionalismul personalului SOS a fost întotdeauna 
apreciat de către comunitățile locale și de către autorități. 
Recentele modificări apărute la nivelul structurii de 
personal din programul SOS Satul Copiilor Bacău, 
solicită o perioadă de re-acomodare între părți. Asigurarea 
stabilității echipelor ce lucrează în comunități trebuie să 
reprezinte una dintre preocupările majore ale SOS Satele 
Copiilor România, ținând cont de intervalul de timp ridicat 
necesar pentru formarea personalului și pentru sudarea 
relațiilor de colaborare dintre aceștia și reprezentanții 
autorităților locale, dar și pentru câștigarea încrederii 
populației. De altfel, interviurile realizate cu reprezentanți 
ai administrației locale au reliefat necesitatea păstrării, 
pe cât posibil, a stabilității componenței echipelor de 
specialiști ai SOS implicați în munca din comunități. 
Modificările repetate în componența acestor echipe sunt 
de natură să producă întârzieri și eventuale dificultăți în 
derularea colaborărilor dintre organizație și autoritățile 
locale.
Un exemplu de parteneriat de succes este cel dintre SOS 
Satele Copiilor România şi Primăria Hemeiuş. În cadrul 
acestui parteneriat, a fost înfiinţat Centrul de zi destinat 
copiilor din Hemeiuș cu o capacitate de 30 de beneficiari și 
care se adresează, cu predilecție, celor ce provin din familii 
vulnerabile. Deși nevoia de astfel de servicii la nivelul 

localităților din mediul rural este majoră, fapt relevat și 
de interviurile realizate cu reprezentanți ai autorităților 
locale, resursele financiare limitate al UAT- urilor fac greu 
realizabile astfel de investiții. Centrul de zi de la Hemeiuș 
reprezintă o excepție de la această regulă tocmai datorită 
implicării SOS, care în parteneriat cu autoritățile, a reușit să 
pună pe picioare, din anul 2014, un centru funcțional, care 
oferă servicii copiilor. De altfel, acest centru este singura 
facilitate de acest tip existentă pe raza celor șase comunități 
în care activează SOS și unul dintre puținele funcționale 
din mediul rural la nivelul județului Bacău. 
Pentru a ilustra impactul pe care astfel de servicii de 
prevenire îl pot avea în comunităţi, menţionăm reducerea 
numărului familiilor beneficiare de venit minim garantat 
după începerea implementării programului de întărire a 
familiei. Astfel la Chirpăr dacă în 2014 când a început 
implementarea PIF erau 70-75 de dosare de VMG în plată, 
după patru ani numărul acestora s-a redus la 50-55. La 
Vurpăr în 2014 erau 120-130 de dosare de VMG, iar în 
2018 mai erau 58. 

Puncte tari
• Realizarea de analize de nevoi înainte de 
implementarea programului într-o comunitate, fapt ce 
permite o cunoaștere amănunțită a problemelor locale 
și adaptarea intervenției astfel încât să răspundă în mod 
corespunzător acestora.
• Parteneriatul cu autoritățile publice locale astfel 
încât acestea să se implice activ în implementarea PIF, 
inclusiv financiar.
• Creșterea numărului de persoane angajate din 
comunitate, parte din ele și în urma eforturilor personalului 
PIF de a îi acompania pe piața muncii, astfel încât s-a redus 
și numărul dosarelor de venit minim garantat.

  Puncte slabe
• Numărul mic de comunități rurale acoperite în 
condițiile în care nevoile sunt foarte mari în mediul rural, 
dar și urban.

6 https://www.sos-satelecopiilor.ro/pe-cine-ajutam/proiecte/muncile-grele-si-periculoase-in-agricultura-nu-sunt-pentru-mine/ 
7 Chiriacescu, Diana, 2013, Raport de evaluare externă a Parteneriatului privilegiat – Proiectul de micro granturi „Pași către autonomie” în Bulgaria şi România.
8 Teșliuc, E., Grigoraș, V. Și Stănculescu, M. (coord). (2016). Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România. București: World Bank Group.
9 Swinkels, R. (coord). 2015. Atlasul zonelor urbane marginalizate din România. București: MDRAP.
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V.3.CREȘTEREA CAPACITĂȚII 
SPECIALIȘTILOR ÎN DOMENIUL 
PROTECȚIEI COPILULUI
În ceea ce privește creșterea capacității administrațiilor 
locale în realizarea de intervenții eficiente, activitățile 
derulate de către SOS au lăsat o amprentă pronunțată 
asupra specialiștilor, conturată atât pe cale directă, prin 
preluarea unor proceduri de lucru în cadrul programelor 
derulate în parteneriat, cât și în mod indirect, prin 
experiențele desprinse din lucrul efectiv cu persoanele 
vulnerabile. Vizitele în comunități ale specialiștilor SOS, 
cursurile de formare profesională adresate specialiștilor din 
serviciile publice și mediul ONG, precum și mesele rotunde 
prilejuite de lansarea unor programe comune au contribuit 
la transferul de practici către reprezentanții administrației 
locale. 
Având în vedere nevoia de formare profesională pe 
diferite teme a specialiștilor care lucrează cu copiii aflați 
în sistemul de protecție specială, SOS și-a propus ca prin 
proiectele dezvoltate să asigure activitățile de formare de 
care aceștia au nevoie pentru a își îmbunătății competențele 
de lucru. Au fost îmbunătățite competențele atât ale 
personalului din DGASPC-uri, cât și a celor din SPAS-
uri sau compartimente de asistență socială din primării, 
precum și ale specialiștilor din alte ONG-uri. Realizarea 
unei analize a nevoii de formare atât în rândul specialiștilor 
din instituțiile publice, cât și a celor din mediul asociativ, 
poate contribui la o satisfacție mai mare a beneficiarilor și 
la utilizarea eficientă în activitatea curentă a informației 
dobândite în cadrul sesiunilor de formare. Din păcate, acest 
lucru nu a fost realizat întotdeauna de către SOS ceea ce, 
în unele cazuri, a determinat existența unor neconcordanțe 
între tematica formării și dorințele beneficiarilor din 
instituții publice. 
În cadrul proiectului „Formarea personalului care lucrează 
cu copiii aflați în sistemul de protecție specială”, SOS 
și-a propus să dezvoltare capacitatea profesioniștilor care 
oferă îngrijire copiilor astfel încât aceștia să adopte în 
practica lor o abordare bazată pe respectarea drepturilor 
copilului. Prin acest proiect, în anul 2016, Asociația SOS 
Satele Copiilor România a format 141 de specialiști şi a 
creat premisele pentru formarea unui număr de aproximativ 
4.000 de specialiști din 5 județe şi un sector al municipiului 
București.
Personalul din autoritățile locale cu responsabilități în 
domeniul protecției copilului din județul Sibiu a beneficiat 
de formare profesională în cadrul proiectului „Județul 
Sibiu mai prietenos pentru copii – autorități locale mai 
bine echipate, intervenții mai eficiente”. La programul 
de formare derulat în cadrul proiectului au participat 100 
profesioniști din cadrul autorităților publice județene și 
locale și ONG-urilor cu activitate în domeniul asistenței 

sociale din județ.
În cadrul Proiectului „International Child Development 
Program – strategie de prevenire a inegalităților, violenței 
sociale și familiale” derulat în Bacău,  un număr de 60 de 
specialiști, membri ai structurilor comunitare consultative 
de la nivelul a 8 comunități din județul Bacău, au participat 
la sesiuni de informare pe metoda ICDP. Totodată, 15 
specialiști au beneficiat de un curs de formare pe metoda 
ICDP și au devenit facilitatori ICDP, 5 dintre ei fiind 
formați pentru a deveni traineri ICDP.
Sesiuni de formare pentru specialiştii din domeniu au 
mai fost organizate şi în cadrul altor proiecte, precum cel 
finanţat de Fundaţiile Velux sau proiectul „Un model de 
servicii oferite tinerilor din mediul rural și din sistemul de 
protecția copilului”.
Nu doar formarea personalului a fost vizată prin aceste 
proiecte, ci și îmbunătățirea instrumentelor de lucru la 
nivel local și creșterea capacității instituțiilor de planificare 
strategică. Astfel, în județul Sibiu a fost elaborată și testată 
o metodologie de colaborare între SPAS-uri/compartimente 
de asistență socială din cadrul primăriilor și DGASPC 
Sibiu, în care au fost definite responsabilitățile acestora și 
modalitățile prin care va fi asigurată comunicarea între cele 
două niveluri - local și județean și au fost detaliate situațiile 
în care un nivel este foarte important să-l anunțe pe celălalt 
de demersurile făcute. Tot în Sibiu, pe baza diagnozei 
sociale elaborate în cadrul proiectului implementat de SOS 
în parteneriat cu DGASPC Sibiu, a fost elaborat un plan 
de acțiune pentru dezvoltarea serviciilor sociale la nivel 
județean cu scopul de a se realiza susținerea persoanelor 
celor mai vulnerabile prin măsuri active și reducerea 
dependenței acestora de beneficiile sociale, precum și 
asigurarea serviciilor de îngrijire și suport de specialitate 
pentru categoriile de persoane cu nevoi specifice.
Tot în sprijinul specialiștilor care lucrează în domeniul 
protecției copilului sau tinerilor au fost elaborate o serie de 
materiale de informare pe diverse tematici, o parte dintre 
ele fiind preluate și pe site-ul ANPDCA: 
• Liniile Directoare privind îngrijirea alternativă a 
copiilor – Un cadru al Organizației Națiunilor Unite, 2017
• Liniile directoare privind reintegrarea copiilor, 2017
• Metodologie de lucru cu tinerii din rural și cei din 
sistemul de protecție a copilului, 2017
• Muncile grele și periculoase în agricultură nu sunt 
pentru mine. Sunt copil și am nevoie de protecție!, 2016
• Exercitarea drepturilor copiilor – un manual de 
formare a profesioniștilor, 2015
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• Suport de curs – Educație pentru sănătate, 2016
• Suport de curs – Dezvoltare personală, 2016
• Suport de curs – Competențe antreprenoriale, 2016
• Suport de curs – Educaţie financiară, 2016
• Suport de curs – Agricultura și creșterea 
animalelor, 2016
• Protejarea drepturilor copiilor – Un ghid pentru 
profesioniștii care lucrează în îngrijire alternativă, 2015
• Investim in copii, dezvoltam părinții. Mini ghid 
pentru părinți, 2015
• Ghidul ICDP pentru Facilitatori, 2015

Puncte tari
• Accentul pus pe creșterea capacității specialiștilor 
din serviciile locale de asistență socială care să conducă la 
îmbunătățirea serviciilor sociale oferite.
• Realizarea și diseminarea de instrumente de 
lucru pentru specialiștii în domeniu care să îi ajute în 
implementarea serviciilor sociale primare.
• Crearea unui cadru de comunicare între specialiștii 
în protecția copilului, atât din instituțiile publice, cât și din 
cele private.
Puncte slabe
• Nu în toate cazurile specialiștii din administrația 
publică au fost consultați în legătură cu tematica cursurilor 
de care ar avea nevoie, fapt ce a făcut ca unii dintre aceștia 
să declare că ar fi dorit să fie abordate și alte subiecte.   

În ultimii ani, SOS Satele Copiilor România s-a implicat 
activ în diferite procese de modificare a politicilor 
publice principalele teme fiind: respectarea în practică 
a principiului menținerii fraților împreună, abordarea 
individualizată a nevoilor copiilor printr-un management de 
caz autentic și îmbunătățirea cadrului în care funcționează 
organizațiile neguvernamentale, în special în ceea ce 
privește finanțarea serviciilor sociale. Implicarea în 
aceste procese de modificare a politicilor publice s-a 
realizat fie individual, fie prin intermediul diverselor 
structuri federative naționale în care SOS este membră 
(Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru 
Copil/FONPC, Federația Organizațiilor care Sprijină 
Dezvoltarea Voluntariatului în România/VOLUM, Rețeaua 
Națională Anti-Sărăcie și Incluziune Socială/RENASIS, 
Coaliția pentru Drepturile Tinerilor NEET/Social DOers 
Community), a rețelelor naționale cu care are încheiate 
parteneriate (Federația Organizațiilor Neguvernamentale 
pentru Servicii Sociale/FONSS și Federația Coaliția 
pentru Educație) sau a Federației SOS Children’s Villages 
International. Existența rețelelor/federațiilor/coalițiilor 
este extrem de importantă pentru asigurarea succesului 
demersurilor de advocacy, SOS înțelegând acest lucru și 
acționând pentru întărirea structurilor federative din care 
face parte. Aceste activități implică oferirea de feedback 
pe diversele documente trimise, oferirea de informații 
pentru membrii rețelelor, participarea la mese rotunde/
seminarii/grupuri de lucru, realizarea de analize care să stea 
la baza diverselor documente de poziție pe teme de interes 
pentru organizație etc. În ciuda numeroaselor activități de 
advocacy derulate, SOS nu are o vizibilitate foarte mare 
ca un actor activ în domeniul politicilor publice în afara 
rețelelor din care face parte, fapt ce ar trebui îmbunătățit în 
următoarea perioadă.
„Deși SOS sunt un brand în protecția copilului nu sunt 
atât de vizibili pe partea de advocacy. Ei lucrează cu 

FONPC, dar ar trebui să devină mai vizibili în sector atât 
în demersurile de advocacy, cât și ca activitate. Poate că 
ar fi necesar să aibă niște campanii online mai agresive 
și cred că ar avea nevoie de o strategie de relaționare și 
poziționare.” (reprezentant ONG)
SOS Satele Copiilor România a înțeles nu doar importanța 
rețelelor de suport (coaliții/federații etc) în demersurile 
de advocacy, ci și pe cea a analizelor/studiilor care să 
fundamenteze diversele luări de poziție. Astfel, în ultimii 
ani, SOS a realizat o serie de studii care să poată fi utilizate 
în fundamentarea diferitelor propuneri alternative de 
politici publice:
• Analiză privind implicarea actuală a ONG-urilor 
în îngrijirea alternativă a copiilor, iulie 2015
• Serviciile sociale de îngrijire alternativă a copiilor. 
Provocări și oportunități, 2016
• Diagnoza socială a județului Sibiu – situația 
copiilor și familiilor, 2016
• Studiu privind situația fraților aflați în sistemul de 
protecție specială din România, 2017
• Metodologie de lucru cu tinerii din rural si cei din 
sistemul de protecție a copilului, 2017
• Diagnoza Socială a orașului Buhuși – situatia 
copiilor si familiilor, 2017
SOS Satele Copiilor România este membră în Consiliul 
Director al FONPC, asumându-și un rol activ în susținerea 
demersurilor de advocacy derulate de federație, dar și a 
activității acesteia prin parteneriatele încheiate în cadrul 
diverselor proiecte al căror promotor este SOS. În ultimii 
ani au fost realizate documente de poziție sau studii de 
către FONPC la care SOS a participat activ:
• Document de poziție privind subvențiile acordate 
prin Legea 34/1998, 2013 – acest document a fost elaborat 
pentru a contracara intenţia de reducere a cuantumului 
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subvențiilor pentru beneficiarii serviciilor sociale oferite 
de ONG-urile care dețin/administrează unități de asistență 
socială.
• Analiză privind implicarea actuală a ONG-urilor 
în îngrijirea alternativă a copiilor, iulie 2015 – o analiză a 
sistemului de îngrijire alternativă a copiilor ce și-a propus 
identificarea 1. tipurilor de servicii acordate copiilor aflați 
în îngrijire alternativă în ONG-urile membre FONPC; 2. 
dificultăților cu care se confruntă ONG-urile în furnizarea 
de servicii și propuneri de soluționare; 3. percepției 
autorităților privind rolul ONG-urilor și nevoia acestora de 
sprijin din partea autorităților publice.
• Serviciile sociale de îngrijire alternativă a 
copiilor. Provocări și oportunități, aprilie 2016 – acest 
document atrage atenția asupra principalelor probleme din 
sistemul de îngrijire alternativă a copilului și propune o 
serie de recomandări pentru rezolvarea acestora și creșterea 
eficienței sistemului. Scopul documentului de poziție 
a fost de a susține dezvoltarea unui parteneriat eficient 
între organizațiile neguvernamentale care furnizează 
servicii de îngrijire alternativă pentru copii (servicii de 
protecție specială) și autoritățile publice, prin dezvoltarea 
unui mecanism clar de cooperare și prin stabilirea unui 
mecanism corect de finanțare a serviciilor oferite copiilor. 
Acest document a fost preluat ulterior de EUROCHILD și 
transmis mai departe către instituțiile europene.
• Metodologie de lucru cu tinerii din rural si cei 
din sistemul de protecție a copilului, ianuarie 2017 – 
documentul face o analiză a situației actuale a tinerilor din 
mediul rural și a celor din sistemul de protecție (public și 
privat), evidențiind problemele cu care se confruntă aceste 
două categorii de tineri, iar pe baza acestora propune o serie 
de soluții de integrare socio-profesională a acestora. Acest 
document reprezintă un instrument util de lucru pentru 
specialiștii în domeniu.
În 2017 a fost lansat primul studiu realizat in Romania cu 
privire la situația fraților din sistemul de protecție specială - 
Studiu privind situația fraților aflați în sistemul de protecție 
specială din România. Studiul a fost lansat împreună 
cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 
Copilului și Adopție.
Calitatea activității SOS Satele Copiilor România este 
recunoscută de autoritățile publice în domeniu nu doar prin 
acreditarea ca furnizor de servicii sau licențierea serviciilor 
oferite, ci și prin consultarea reprezentanților organizației 
în procesul de elaborare a diverselor documente strategice 
sau politici publice. Astfel, SOS Satele Copiilor România a 
participat la elaborarea Strategiei naționale pentru protecția 
și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 
2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea 
Strategiei naționale pentru protecția și promovarea 
drepturilor copilului pentru perioada 2014-2016.
Alte demersuri de modificare/completare a politicilor 
publice derulate de către SOS Satele Copiilor România au 
vizat în anul 2005 introducerea ocupației de părinte social 
și, ulterior, iniţierea demersurilor în vederea elaborării 
standardului ocupațional asociat. Acesta ar defini cel mai 
bine mama SOS. Ocupația de părinte social a fost introdusă 
în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR - 531202), 

dar standardul ocupațional nu a fost încă aprobat.
Eforturile SOS pentru asigurarea unei finanțări 
corespunzătoare a serviciilor sociale oferite de către 
furnizorii privați acreditați și calitatea recunoscută a 
serviciilor oferite, au făcut ca organizația să fie prima din 
România care a obținut de la instituțiile publice abilitate 
(DGASPC-uri) cofinanțare pentru copiii aflați în plasament.
Chiar dacă tinerii care părăsesc sistemul SOS primesc o 
sumă de bani de la sponsorii lor, organizația își propune să 
obțină pentru ei și indemnizația oferită de stat. Considerând 
că tinerii din sistemul alternativ de protecție aparțin tot 
statului român, ei trebuie să beneficieze de aceleași drepturi 
ca și cei care se află în sistemul public de protecție.
Având în vedere că unul dintre principiile care le ghidează 
activitatea este cel al calității, organizația a promovat 
nevoia de standarde de calitate pentru serviciile sociale și 
monitorizarea îndeplinirii acestora, dar și pentru serviciile 
conexe, cum ar fi managementul de caz.
„Aș spune că SOS Satele Copiilor se caracterizează prin 
dinamism, consecvență și inovare. Dinamism pentru că 
știu să lucreze foarte bine în parteneriat, complexitatea 
activității implicând și alte ONG-uri și autorități. 
Consecvență deoarece atunci când își propun un subiect ei 
nu îl abandonează la finalizarea proiectului, ci îl continuă 
prin eforturile proprii. Inovare pentru că au fost cu un pas 
înaintea sistemului public și a multora dintre ONG-uri în 
multe dintre serviciile oferite.” (reprezentant ONG)

„SOS-ul are un stil de lucru deschis spre a găsi soluții, iar 
cererile lor au fost rezonabile și a fost acea comunicare 
eficientă care a permis identificarea celor mai bune 
soluții. Putem spune că există o complementaritate între 
problemele din cele două sectoare (public și privat), iar 
stilul lor de lucru a fost fair play.” (reprezentant autoritate 
publică)

Puncte tari
• Elaborarea de studii de fundamentare a diverselor 
demersuri de politică publică în care se implică.
• Susținerea activității rețelelor de suport (coaliții, 
federații) pentru a crea o voce puternică a sectorului 
asociativ în promovarea diverselor tematici.
• Parteneriatul cu instituțiile publice care ajută SOS 
în susținerea comună a unor problematici ce afectează 
întreg sistemul de protecție a copilului.
• Caracterul inovator al tematicilor propuse pentru 
demersurile de advocacy (fratriile, părintele social, tinerii 
din rural etc).

Puncte slabe
• Vizibilitate redusă a capacității de advocacy a 
organizației în afara rețelelor din care face parte.
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Datele disponibile la nivelul Asociației permit analiza 
veniturilor și cheltuielilor SOS Satele Copiilor România 
după anul 2008, cu câteva informații generale și pentru 
anii 2003, 2006 și 2007 . În 2003 majoritatea proiectelor 
de anvergură ale SOS Satele Copiilor România demaraseră 
deja (Satele copiilor, comunitățile de tineri, grădinițele, 
Mașina cu Jucării, PIF etc) și deci putem considera anul 
2003 unul comparabil cu cei ulteriori din perspectiva 
gradului de dezvoltare al organizației. 
Prezența SOS Satele Copiilor România în spațiul social 
românesc dedicat copiilor de-a lungul perioadei analizate 
(2003-2017), exprimată prin nivelul veniturilor disponibile, 
a crescut de 3 ori, de la 1,28 milioane de EURO la 3,85 
milioane de Euro (Figura 11):
• Variația veniturilor totale s-a datorat celei a 
fondurilor provenite de la Federație (SOS-Kinderdorf 
International și alte organizații naționale SOS). Finanțarea 
de la Federație s-a redus după anul 2011 ajungând de la 3,1 
milioane Euro la 1,75 milioane Euro în 2017. 

• În anul 2012 la nivelul Federației a fost luată 
decizia ca, începând cu 2020, SOS Satele Copiilor 
România să se autofinanțeze. Aceasta a fost urmată de 
implementarea unei noi strategii de finanțare, cu accent 
pe creșterea capacității de atragere de noi finanțări 
(fundraising) și de scriere de proiecte pentru a fructifica 
și alte surse potențiale necesare pentru dezvoltarea de noi 
servicii/activități. Simultan a scăzut contribuția financiară 
din partea Federației (cu deosebire a subvențiilor de la 2,5 
la sub 0.16 milioane Euro între 2011 și 2016, și variații 
mult mai mici ale sponsorizărilor și donațiilor). 
• În ultimii 14 ani, a crescut ponderea veniturilor 
din alte surse de la 0,24 la 2,1 milioane Euro, acestea 
provenind în principal din subvenții și alocații de la stat, 
donații și sponsorizări, proiecte naționale și internaționale. 
Veniturile din subvenții și alocații de la stat au înregistrat o 
creștere constantă de la 0,14 la 0,64 milioane Euro, iar cele 
din activitatea de strângere de fonduri o creștere de la 552 
mii Euro la 1,33 milioane Euro în 2017.

VI. AMPRENTA ECONOMICĂ
VI.1. ANALIZĂ VENITURI

Figura 11. Dinamica veniturilor SOS Satele copiilor România pe surse de finanțare (mil. EURO)

        Sursa: date financiare SOS; EURO curs mediu anual 

10 Datele pentru 2003, 2006 si 2007 sunt preluate din documentul Repere SOS și reprezintă extrase din rapoartele anuale ale SOS. Începând cu 2008 datele sunt furnizate 
de Departamentul Financiar. 
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Analiza structurii finanțării SOS Satele Copiilor România 
face distincție între sursele din afara Federației și indică 
următoarele (Figura 12): 
• De la o relativă constanță (cu un nivel mediu 
de 534 mii Euro) între 2007 și 2013 și o contribuție 
semnificativă la finanțarea organizației, resursele din 
donații și sponsorizări (activitatea de fundraising) depășesc 
1 milion de euro începând cu 2016, reprezentând cca. 
o treime din resursele ultimilor doi ani. Investiția în 
creșterea capacității SOS Satele Copiilor România de a 
strânge fonduri din donații și sponsorizări a fost însemnată 
începând cu anul 2015.
• O creștere semnificativă înregistrează, însă, și 
resursele reprezentând finanțare de la sistemul public, 
conform legislației românești (alocație de plasament pentru 
copiii aflați în servicii de tip rezidențial în baza OUG 
26/1997, înlocuită prin Legea 272/2004; subvenții pentru 
serviciile de tip rezidenţial şi serviciile de prevenire în baza 

L34/1998, ca unități de asistență socială și cofinanțări din 
partea DGASPC-urilor în baza L292/2011). Procentual 
veniturile din subvenții și alocații de stat au crescut de la 
6% în 2003 la 17% în 2017, generând o creștere de 3 ori 
a contribuției acestora la finanțarea activității organizației. 
În ultimii 10 ani, procentul fondurilor publice în totalul 
veniturilor SOS a fost de 11%. 
• În perioada 2008-2017 pentru fiecare 1 leu primit 
din finanțări publice, SOS a mai contribuit cu 9 lei pentru a 
asigura furnizarea serviciilor către beneficiari.
• Nivelul finanțării din partea Federației a scăzut de 
la 81% în 2003 la 45% în 2017.
• Categoria „alte surse” cuprinde pentru anii 2015 
și 2016 finanțarea pe bază de proiecte, în care SOS a fost 
aplicant principal sau partener. Acești ani sunt singurii 
cu contribuție semnificativă a acestei surse în totalul 
veniturilor. 

Deși activitatea organizației gravitează în jurul câtorva 
proiecte mari, organizația este deschisă atât către noi 
proiecte dedicate copiilor și tinerilor, cât și parteneriatelor. 
Această receptivitate are o importantă determinare 
financiară (reorientarea spre auto finanțare), dar rezultă 
și din cerințele locale de protecție socială, din felul în 
care furnizorii privați de servicii sociale sunt asimilați ca 
resursă în atingerea obiectivelor sociale naționale, ca și din 
dobândirea de experiență în mediul social românesc. 

Ulterior anului 2003, unele dintre activitățile de bază ale 
organizației și-au încetat activitatea (Centrul pilot pentru 
copii cu dizabilități, grădinițele, tabăra de vară, două 
comunități de tineri, mașina cu jucării) din motive care țin 
de scăderea finanțării, care a necesitat un focus mai mare 
pe proiectele principale ale organizației, și de eficiența 
activității. Totodată, interesul pentru alte activități, precum 
proiecte în parteneriat cu autoritățile locale sau serviciile 
educaționale, a înregistrat o creștere. 

Figura 12. Dinamica și structura veniturilor SOS Satele copiilor România după anul 2003

  Sursa: date financiare SOS 
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Pe măsura extinderii programelor SOS Satele Copiilor 
România au crescut și cheltuielile operaționale. Astfel, 
de la puțin peste 1 milion de Euro în 2003, cheltuielile 
operaționale ale SOS au crescut de peste trei ori în perioada 
2003 - 2017 ajungând la 3,23 milioane Euro. 
Dinamica cheltuielilor dedicate programelor pentru copii și 
tineri din cele trei locații regionale este coroborată cu cea a 
numărului de beneficiari din Figura 15. Astfel (Figura 13):  
- cheltuielile SOS București reprezintă cea mai 
mare parte a cheltuielilor operaționale ale organizației; 
începând din 2010 acestea au variat ușor în jurul a 1 milion 
de Euro (cu o medie de 980 mii de-a lungul perioadei 
observate), descrescând ca pondere urmare a creșterii altor 
categorii de cheltuieli.
- cheltuielile SOS Sibiu au înregistrat variații mai 
ample (cu o medie de 809 mii Euro) determinate și de 

variația mai mare a numărului de programe derulate în 
zonă, în descreștere spre o medie de 720 mii Euro în ultimii 
3 ani.  
- cheltuielile județului Bacău au crescut accelerat 
de la demararea activității în regiune (2007) până în 
2011 în contextul lucrărilor de construcție de noi case și 
modernizarea celor existente; ulterior au stagnat în jurul 
unei medii de 470 mii Euro timp de patru ani, iar în ultimii 
trei au depășit 520 mii Euro anual. 
Reducerea ponderii cheltuielilor din locațiile SOS în totalul 
cheltuielilor operaționale ale organizației se datorează 
creșterii cheltuielilor de tip administrativ. În aceeași 
timp, cheltuielile departamentului de strângere de fonduri 
(fundraising) au crescut în ultimii doi ani de 3.5 ori față 
de anul 2008, ca o precondiție în asumarea autonomiei 
financiare a organizației (din 2020). (Figura 13)

Cheltuielile salariale se ridică la  66,769,075.96 lei în 
perioada 2008-2017 (din care 39,551,325.98 lei reprezintă 
cheltuielile nete salariale), iar cheltuielile cu taxele si 
impozitele plătite către bugetul de stat la 27,217,749.98 
lei. Veniturile din subvenții și alocațiile din fonduri publice 
se ridică la 15,825,914.00 lei în acești ultimi 10 ani. În 

perioada considerată, SOS a primit din fonduri publice 
aproximativ 58% din taxele și impozitele plătite către statul 
român și cca 24% din totalul cheltuielilor salariale ale 
organizației. Numărul mediu de salariați ai SOS în ultimii 
10 ani a fost de 162 de persoane. (Figura 14)

Figura 13. Cheltuieli operaționale ale SOS Satele Copiilor România - Dinamică și structură

                                    Sursa: date financiare SOS; EURO curs mediu anual
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Figura 14. Cheltuieli salariale vs venituri din fonduri publice, 2008 -2017

Sursa: date financiare SOS

VI.3. COSTURI/COPIL ÎN 
SISTEMUL PUBLIC VERSUS 
SISTEMUL SOS 
COSTURI PE PROGRAM
Costurile programelor derulate de SOS au variat în funcție 
de natura programelor, numărul de copii/ tineri care 
au fost cuprinși în cadrul lor și complexul de activități 
asociat acestuia. Cel mai costisitor program, cu peste 
1 milion de Euro anual, a fost Programul de îngrijire 
alternativă pentru copiii lipsiți de îngrijirea părintească în 
case de tip familial, atât din cauza amplorii sale (număr de 
copii aflați în îngrijire; o medie de 144 copii anual după 
2007), cât și a activităților complexe pe care le presupune 
(cheltuieli salariale, cheltuieli de infrastructură, cheltuieli 

alimentare, nealimentare și pentru activități educaționale). 
Urmează costurile aferente programului rezidențial al 
tinerilor (Comunitățile de tineri) (din cauza cheltuielilor 
de infrastructură și materiale), în regres în ultima perioadă 
ca urmare a scăderii numărului de tineri cuprinși în 
program, și programul de suport pentru întărirea familiei 
(datorită numărului mare de beneficiari și doar în 
secundar cheltuielilor materiale). Observăm că pe durata 
funcționării lor și grădinițele au necesitat costuri medii 
anuale însemnate (Tabelul 4).

Total cheltuieli 2008-2017 Cheltuieli medii anuale pe 
durata programului

Cheltuieli medii anuale în 
ultimii 3 ani

Rezidențial/Satele SOS 14838594 1483859 1691936
Rezidențial/CT 3845511 384551 307316

Rezidențial/PASI 554159 55416 10954
Susținere și integrare/PIF 1961993 196199 220178

Mașina cu Jucării 283709 40530 încheiat în 2013
Grădinițe 744218 124036 încheiat în 2013

Tabăra Cisnădie 98865 16478 încheiat în 2013

 Tabelul 4. Cheltuieli anuale pe program, Euro

Sursa: date financiare SOS

 Cheltuieli cu salariile totale    Cheltuieli cu salariile nete
 Taxe și asigurări sociale     Subvenții și alocații stat
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Un bun indicator al efortului financiar necesar funcționării 
unui program, costurile medii pe beneficiar trebuie 
interpretate cu prudență, acestea fiind rezultatul unui 
complex de factori, după cum urmează: 
• variațiile de debut și sfârșit al programelor (care 
pot include mai multe cheltuieli de dotare/ achiziții, dar și 
un număr mai mic de beneficiari); 
• activități nepermanente subscrise obiectivelor 
unui program (de tip educativ, de consiliere, de dezvoltare 
personală, de sănătate sau pentru situații de urgență), care 
influențează cu sume mai mici sau mai mari costurile pe 
beneficiar;
• variații ale prețurilor (la cheltuielile materiale) 
sau variații ale subvențiilor sau diferitelor alocații datorită 
unor constrângeri sau oportunități bugetare, externe 
programelor;
• considerente ce țin de înregistrarea statistică/ 
contabilă; în cazul Satelor SOS, al Comunităților de tineri, 
PASI și PIF numărul de beneficiari este cel de la sfârșitul 
anului, care poate diferi sensibil de cel mediu anual al 
programului. Derulat în locații și forme diverse (dintre 
care unele nu solicită costuri adiționale semnificative), 
pentru Mașina cu Jucării s-a estimat un număr anual 

minim (4000 copii la care se adaugă adulții), același în 
fiecare an. Un număr de asemenea constant anual, egal 
cu capacitatea locației, a fost folosit pentru grădinițe (60 
copii pe locație) și Tabăra de la Cisnădie (300 locuri); 
numărul real al beneficiarilor în aceste cazuri a putut 
diferi de aceste estimări, ceea ce induce modificări, mai 
mici sau mai mari, costurilor anuale pe beneficiar pe 
program.   
Dinamica numărului de beneficiari ai programelor SOS 
Satele Copiilor România în ultimii 10 ani indică o scădere 
la jumătate a numărului tinerilor din Comunități (și din 
cauza închiderii comunităților de tineri din Sibiu), o 
fluctuație destul de mică a numărului de copii din Satele 
SOS (numărul lor crescând în perioada 2011-2013 și 
ajungând la 175, după care scade la 132 în 2017) și o 
variație mare a beneficiarilor PIF în funcție de numărul 
de comunități cuprinse în program (de la 568 de copii în 
2007 crește la 909 în 2012, pentru ca în 2017 să fie 484 de 
copii; cel mai mare număr de copii a fost atins în 2015 – 
976 și pe fondul suplimentării acestora cu tineri cuprinși 
în diverse proiecte) (Figura 15).

COSTURI PE BENEFICIAR
Cele mai mari variații ale numărului de beneficiari s-au 
înregistrat în programul suport de întărire a familiei, 
datorită gamei foarte largi de activități care se pot subscrie 
aici, dependent de resursele posibil de identificat/alocat; 
cea mai mare variație se înregistrează în ultimii 3 ani, 
perioadă în care numărul beneficiarilor s-a înjumătățit 
(de la 976 la 484; înregistrări la sfârșitul anilor; Figura 
15). Și celelalte programe încă în derulare, deși mai 
puțin sensibile la fluctuații lunare ale numărului de 
beneficiari, înregistrează o restrângere a ariei de 
cuprindere, similar sistemului în ansamblu său (Figura 
15). Este de menționat, însă, descreșterea accentuată în 
cazul programelor pentru tineri (la jumătate) și dinamica 
oarecum diferită a beneficiarilor din programul PIF față 
de cea a beneficiarilor serviciilor de prevenire a separării 
familiei (SPSF) din sistemul public și cel privat. 
Analiza evoluției costurilor per beneficiar în cadrul 

programelor SOS relevă următoarele aspecte (Figura 16):
• Costul cel mai mare/beneficiar este înregistrat 
în Satele SOS (1074 Euro/lună), el fiind datorat și 
complexității activității derulate. Acest cost a crescut în 
ultimii 10 ani de la 882 Euro/copil/lună în 2008 la 1074 
Euro/copil/lună în 2017.
• Costuri lunare ridicate per beneficiar se 
înregistrează și în cazul Comunităților de tineri, acestea 
crescând de la 265 Euro/lună/tânăr în 2008 la 707 Euro/
lună/tânăr în 2017.
• În cazul PIF costul per beneficiar a fost de 36 
Euro/lună/beneficiar în 2017, de aproape trei ori mai mare 
decât în 2008.
• Raportat la numărul de beneficiari, Mașina cu 
Jucării și programul PIF se dovedesc a fi fost cele mai 
puțin costisitoare. Tabăra și Grădinițele au depășit în 
medie de 3-4 ori costurile /beneficiar ale PIF, dar au fost 
semnificativ mai ieftine decât cele rezidențiale. 

Figura 15. Dinamica beneficiarilor (număr persoane)

                      Sursa: date SOS
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Figura 16. Dinamica costurilor / beneficiar, EURO/ persoană/lună

Sursa: date statistice și financiare SOS

Nivel de performanță pe locații
Analiza dinamicii costurilor/beneficiar/program SOS a relevat 
următoarele (Figura 17):
• Dintre programele SOS, cel rezidențial pentru 
copii are cel mai mare cost lunar/beneficiar. Cu excepția 
anului 2011, când costurile Satului SOS din Bacău au 
excedat costurile din celelalte județe (a fost anul finalizării 
extinderii Satului SOS Bacău), costurile programului derulat 
în București au depășit notabil (cu cca. 40%) costurile per 
beneficiar din celelalte locații. În anul 2017, costul lunar/copil 
în Satul SOS București a fost de 1334 Euro/lună/copil, în 
Satul SOS Cisnădie a fost de 943 Euro/lună/copil, iar în cel de 
la Hemeiuș de 945 Euro/lună/copil (Figura 17).  
• Programul Comunitățile de Tineri a cunoscut o 
creștere continuă a costurilor per beneficiar în perioada 2010 - 
2016, de la 323 la 960 Euro/lună/tânăr. Începând cu anul 2017 
costul mediu lunar/tânăr s-a redus la 803 Euro. Comparând 
costul din locațiile unde se găsesc comunitățile de tineri, se 
observă că în București costul mediul lunar este mai mare cu 
aproximativ 50 Euro față de Bacău.
• Programul PASI a înregistrat variații notabile ale 
costurilor între locații în ultimii 7 ani determinate în special 

de numărul de beneficiari din fiecare etapă a programului 
(sprijinul financiar primit scade pe măsură ce tinerii petrec 
mai mult timp în program). Datele pentru 2017 arată că există 
diferențe între locații SOS în ce privește costul mediu lunar: 
în București este de 54 Euro, în Sibiu de 70 Euro, iar în Bacău 
de 86 de Euro. 
• Analizat pe locații, programul PIF prezintă cea mai 
mare omogenitate a dinamicii, ca direcție și nivel. Costul 
mediu lunar/beneficiar în PIF a variat în funcție de numărul 
de activități și de sprijinul acordat. În anul 2017 costul mediu/
lunar/beneficiar la nivelul organizației a fost de 36 Euro cu 
diferențe destul de mici între cele trei locații SOS: București – 
46 Euro, Sibiu – 33 Euro, Bacău – 28 Euro. 
• Cheltuielile de la Bacău includ și centrul de zi, 
iar la  nivelul tuturor programelor includ și cheltuielile 
cu diferite proiecte adresate unor beneficiari neincluși în 
statistica clasică a SOS (este vorba de copii din școli care 
au participat la diferite workshop-uri și pentru care nu a fost 
întocmită documentația aferentă unei familii în situație de 
risc). Proiectele acestea se încadrează mai bine la componenta 
adresată comunităților în general.
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Sursa: date financiare SOS 

Nivel de performanță față de sistemul public 

Comparațiile cu forme alternative de protecție a copilului din sistemul public sunt în și mai mare 
măsură sensibile. Prin activitățile sale, SOS acoperă serviciile caselor de tip familial/apartamente, a 
celor pentru dobândirea de abilități de viață independentă (intens dezvoltate și în sistemul public după 
2009), serviciile unui centru de zi și o serie de activități educaționale și de timp liber, care nu aparțin 
ca obiectiv sistemului de protecție specială a copilului (grădinițe, tabere), ci celui mai general al 
dezvoltării copilului; în sistemul public acestea din urmă sunt oferite/ organizate de alte instituții decât 
structurile de asistență socială.  

Prin dialogul public-privat ocazionat de condiționări legate de acreditarea furnizorilor privați, de 
subvenționarea unor servicii ale acestora, prin proiecte sociale comune, ca și prin aderarea la principii 
de politică socială asumată (și deci finanțată) național și internațional a avut loc un inevitabil schimb 
de competențe și idei. Serviciile oferite de organismele publice și private sunt așadar similare în 
obiective, dar diferite totuși ca forme concrete de implementare și calitate. Acestea depind de 
resursele materiale și umane posibil de atras, ca și de specificul nevoii locale. Sistemul public răspunde 
întregii arii de nevoi, în timp ce sistemul privat poate alege să se concentreze pe anumite tipuri de 
nevoi (case de tip familial/apartamente, centru de zi, un anume tip de serviciu sau grupă de vârstă, 
intervenția la domiciliu sau într-un centru, accent pe un anumit tip de dizabilitate etc) pentru care au 
resursa umană și infrastructura adaptată. Într-un dialog eficient, și în măsura în care oferta există, 
serviciul public poate dezvolta relații complementare cu serviciile private.  

Tabelul 6 surprinde comparativ costurile pe beneficiar ale unor servicii aparent similare ca și concept 
care aparțin sistemului public în județele în care SOS este prezent. Nivelul costurilor din sistemul public 
este cel asumat prin decizii ale Consiliilor locale/ județene pentru diferitele tipuri de servicii de 

Figura 17. Nivel 
de performanță al 
programelor, pe locații 
(RON/beneficiar/lună)

Sursa: date financiare SOS
11 Notă: În bugetul PASI sunt incluse și cheltuielile cu banii de la sponsori sau dota pentru tineri
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Nivel de performanță față de sistemul public
Comparațiile cu forme alternative de protecție a copilului 
din sistemul public sunt în și mai mare măsură sensibile. 
Prin activitățile sale, SOS acoperă serviciile caselor de tip 
familial/apartamente, cele pentru dobândirea de abilități de 
viață independentă (intens dezvoltate și în sistemul public 
după 2009), serviciile unui centru de zi și o serie de activități 
educaționale și de timp liber, care nu aparțin ca obiectiv 
sistemului de protecție specială a copilului (grădinițe, tabere), 
ci celui mai general al dezvoltării copilului; în sistemul public 
acestea din urmă sunt oferite/organizate de alte instituții decât 
structurile de asistență socială. 
Prin dialogul public-privat ocazionat de condiționări legate 
de acreditarea furnizorilor privați, de subvenționarea 
unor servicii ale acestora, prin proiecte sociale comune, 
ca și prin aderarea la principii de politică socială asumată 
(și deci finanțată) național și internațional a avut loc un 
inevitabil schimb de competențe și idei. Serviciile oferite 
de organismele publice și private sunt așadar similare 
în obiective, dar diferite totuși ca forme concrete de 
implementare și calitate. Acestea depind de resursele 
materiale și umane posibil de atras, ca și de specificul nevoii 
locale. Sistemul public răspunde întregii arii de nevoi, în timp 
ce sistemul privat poate alege să se concentreze pe anumite 
tipuri de nevoi (case de tip familial/apartamente, centru de 
zi, un anume tip de serviciu sau grupă de vârstă, intervenția 
la domiciliu sau într-un centru, accent pe un anumit tip de 
dizabilitate etc) pentru care au resursa umană și infrastructura 
adaptată. Într-un dialog eficient, și în măsura în care oferta 
există, serviciul public poate dezvolta relații complementare 
cu serviciile private. 
Tabelul 6 surprinde comparativ costurile pe beneficiar ale 
unor servicii aparent similare ca și concept care aparțin 
sistemului public în județele în care SOS este prezent. Nivelul 
costurilor din sistemul public este cel asumat prin decizii ale 

Consiliilor locale/ județene pentru diferitele tipuri de servicii 
de protecție a copilului. Acesta variază sensibil față de cel al 
SOS, dar și între locații din motive amintite anterior.  Astfel 
(Tabelul 5, Tabelul 6): 
• În cazul caselor de tip familial, costul minim/
copil stabilit prin legislația în vigoare (HG 978/2015 privind 
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale) este de 
25955 RON/an, respectiv 2163 pe lună. Acest cost minim 
variază însă de la o administrație publică la alta pentru servicii 
similare, în cazul județelor unde SOS activează cel mai mic 
cost/lunar/beneficiar din centre de plasament (similare caselor 
de tip familial) este la Sibiu, respectiv 2982 RON, iar cel mai 
ridicat  la București, sector 3 – 7009 RON. Costul în cazul 
SOS este de 4908 RON/lună cu variații între cele trei locații. 
Comparativ cu standardul minim de cost este mai mare cel 
al SOS, dar raportat la cele ale altor servicii publice, putem 
spune că diferențele nu sunt atât de mari. (Tabelul 6). 
• Costul minim lunar stabilit în cazul apartamentelor 
este de 2050 RON. Costul variază în locațiile unde SOS 
derulează activitate de la 3026 RON (DGASPC Sector 2) la 
5333 RON (DGASPC Sector 3). Costul SOS este de 3670 
RON/lună/beneficiar similar sau chiar mai mic decât cel al 
unora dintre serviciile publice.
• Centrul de zi de la Hemeiuș are un cost lunar de 740 
lei/beneficiar, mai mic cu 200 RON față de cel din standardul 
minim de cost. Centrul de zi Hemeiuș și Centrul de consiliere 
și sprijin pentru copii și părinți Bacău împart resursele, fiind 
mai degrabă un complex de servicii, și, din acest motiv, 
costurile per beneficiar sunt mai mici.
• Centrele de consiliere și sprijin pentru copii si 
părinți sunt destul de puține în sistemul public. Costul minim 
lunar stabilit prin HG 978/2015 este de 216 RON/beneficiar. 
Acest cost a fost de 163 RON/lună/beneficiar în cazul 
SOS, situându-se la jumătate comparativ cu cel stabilit prin 
standarde.

Tip serviciu HG 978/2015 SOS, 2017
Case de tip familial 2163 4908

Apartamente 2050 3670
Centru de zi 940 740 

Centre de consiliere 216 163

Tabelul 5. Cost lunar pe beneficiar SOS vs. standardul minim de cost, RON/ beneficiar

Tabelul 6. Cost pe beneficiar SOS versus sistemul public, RON/ beneficiar, 2017

Sursa: HG 978/2015 

Sursa  HCL89, 93/2018 HCL 186/2018 HCL 164/2018 HCJ, http:// dasib.ro HCJ, 80/2018

București Sibiu Bacău
SOS S1 S2 S3 SOS Public SOS Public

Centru de plasament 
– case de tip familial 

(SOS)
6114 5326 3026 7009 4300 2982 4300 4865

Apartamente 3229 (CT) 3026 5333 4948
Centru de zi 740 2548 1249 3422

Integrare socio-pro-
fesională tineri 18+  
  

303 (PASI) 4317
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Diferențe majore, de ordin de mărime, se regăsesc la costurile 
Centrelor de zi și centrelor de integrare socio-profesională. 
Ambele sunt asociate unor programe SOS prin natura 
activității; în timp ce SOS poate derula astfel de programe 

folosind infrastructura de care deja dispune, distribuind 
astfel costurile de infrastructură, în sistemul public astfel de 
activități necesită cel mai adesea sedii distincte dedicate. 

Analiza SROI este o estimare monetară a impactului social 
al unor acțiuni/programe (asupra individului și comunității), 
parte a analizei cost-beneficiu a acestora. Rezultatul este 
un raport, de tipul X:1, care estimează rezultatele generate 
de investiția unei unități monetare. Modelul are ca element 
central compararea indicatorilor aferenți segmentului de 
succes pe dimensiunile de educație și securitate economică 
ale individului cu un referențial național. 
Analiza SROI urmărește descompunerea rezultatului total 
al activității pe 7 domenii: venituri, economii produse în 
sistemul de îngrijire alternativă a copilului, economii aduse 
bugetului beneficiilor sociale, donații și voluntariat, viitoarea 
generație (copiii foștilor beneficiari), buget local și venituri 
suplimentare ale familiilor participante la FSP. Este rezonabil 
de așteptat că activitatea SOS Satele Copiilor România:
1. va avea impact asupra veniturilor viitoare ale 
beneficiarilor, care vor crește (comparativ cu situația de  
non-intervenție), 
2. va genera economii pentru sistemul de protecție al 
copilului prin asigurarea îngrijirii pentru unii dintre potențialii 
beneficiari care sunt lipsiți de sprijinul părintesc dar și pentru 
familiile aflate în risc de sărăcie și excluziune socială aflate în FSP 
3. va genera economii pentru sistemul beneficiilor 
sociale, intervenția urmărind să asigure integrarea 
profesională și deci echilibru financiar familiilor care astfel nu 
vor mai apela la sisteme sociale naționale de suport (șomaj, 
alocații familiale)
4. va genera beneficii comunității prin activitatea de 
donații și voluntariat a foștilor beneficiari, mai probabil să fie 
deschiși către un comportament caritabil decât cei care nu au 
beneficiat de o formă de suport social sau caritabil 
5. va produce beneficii pentru generația următoare 
(copiii foștilor beneficiari), care se va forma într-un mediu 

mai favorabil formării și ocupării decât dacă nu ar fi 
beneficiat de susținerea SOS
6. este probabil să antreneze creșterea veniturilor 
familiilor participante la FSP  
7. se va adăuga cheltuielilor realizate la nivel comunitar, 
sporind și eficiența intervenției pe ansamblu, definind astfel 
impactul comunitar (asupra cheltuielilor locale). 

Procentul de succes pe cele două dimensiuni și tipuri de 
servicii este prezentat în Tabelul 7. Situațiile de reușită în 
absența intervenției SOS sunt estimări bazate de asemenea 
pe răspunsurile oferite în cadrul focus-grupurilor, ca și a 
contextului familial și local. În cazul Programului de întărire a 
familiei (FSP):
• estimările privind reușita în educație indică că doar 
52% ar fi mers la școală/și-ar fi continuat studiile în absența 
sprijinului oferit de SOS Satele Copiilor România, deși le-ar 
fi fost mult mai dificil, în timp ce în urma intervenției din FSP, 
continuare studiilor și rezultate școlare bune și foarte bune au 
fost posibile pentru 81% dintre.
• reușita economică ar fi fost posibilă doar în cazul a 
29% dintre cei cuprinși în studiu, în timp intervenția SOS a 
adus 68% dintre ei într-o stare de echilibru economic.

În cazul Programelor de îngrijire alternativă pentru copiii 
lipsiți de îngrijirea părintească (FBC): 
• 77% dintre cei care au răspuns la ancheta on-line au 
declarat că au reușit să finalizeze educația (cel puțin școala 
profesională sau liceul) și să aibă un loc de muncă care să le 
aducă un venit constant
• 68% au succes atât în educație, cât și în ce privește 
securitatea economică

VI.4. SOCIAL RETURN OF 
INVESTMENT (SROI) 

Programe pentru întărirea familiei (FSP) Programe de îngrijire alternativă pentru 
copiii lipsiți de îngrijirea părintească (FBC)

Status curent Estimare de reușită în 
absența intervenției  SOS Din cei sub 30 de ani Din total

Reușita în educație, % 81 52 73 77
Reușita privind securitatea 

economică, % 68 29 77 77

Reușita în educație și 
securitate economică 

(SEDSE), %
67

(14 cazuri) 10
(2 cazuri) 63
(19 cazuri) 68
(26 cazuri)

Total (număr de cazuri) 21 21 30 38

Tabelul 7. Situații de reușită ale beneficiarilor serviciilor SOS Satele Copiilor România

Sursa: studiu on-line (Rezidențial) și focus-grupuri (FSP) realizate cu ocazia prezentului studiu
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Analiza SROI a identificat un raport beneficii-costuri de 7:1 
pentru FSP, de 1:1 pentru FBC și un raport general de 2:1. 
Altfel spus, la o investiție de 1 euro activitatea organizației 
a generat beneficii în valoare echivalentă de 7 euro în cazul 
programului FSP, iar pe ansamblu o investiție de 1 euro a 
programelor SOS Satele Copiilor România a generat beneficii 
de 2 euro. Programul FBC a produs un beneficiu echivalent 
pe 1 euro investit. Dacă în cazul FBC rezultatul obținut a 
acoperit doar investiția făcută, în cazul FSP la o investiție de 1 
euro au rezultat 6 (7-1) euro beneficiu net.  
Observat pe domeniile menționate anterior, programele 
au avut impact diferit (Tabelul 8). Programul de întărire a 
familiei se resimte în mai multe domenii, dominant fiind 
cel asupra generației următoare (continuarea educației și 
integrarea lor socio-profesională) și economiile generate în 

sistemul beneficiilor sociale. În mai mică măsură investiția 
SOS prin FSP se va regăsi în impactul asupra cheltuielilor 
locale și a veniturilor individuale. Chiar dacă intervenția FSP 
asupra veniturilor familiilor cuprinse în program nu permite 
tuturor acestora să iasă din situația de sărăcie sau risc de 
sărăcie și excluziune socială, ea este însemnată permițându-
le să nu își abandoneze copiii, iar aceștia să nu abandoneze 
școala. Impactul Programelor de îngrijire alternativă pentru 
copiii lipsiți de îngrijirea părintească (FBC) este cel mai 
mare asupra cheltuielilor locale și veniturilor individuale. 
Contribuția locală la derularea FBC este destul de redusă 
sau chiar lipsește în unele cazuri, din acest motiv impactul 
programului asupra cheltuielilor locale este destul de 
însemnat. (Tabelul 8)

Domenii Programul de întărire a familiei (FSP)
Programe de îngrijire alternativă 
pentru copiii lipsiți de îngrijirea 

părintească (FBC)
(1) Venituri individuale 11% 18%

(2) Economii pentru sistemul de 
protecție a copilului 0% 2%

(3) Economii pentru sistemul 
beneficiilor sociale 23% 4%

(4) Donații și voluntariat 0% 0%
(5) Generația următoare 53% 5%
(6) Venit beneficiari FSP 1% 0%

(7) Impactul asupra cheltuielilor 
locale 12% 72%

Tabelul 8.  Impactul programelor SOS Satele Copiilor România asupra domeniilor SROI

Sursa: analiza SROI
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VII. CONCLUZII 
Evaluarea rezultatelor sociale și economice ale activității 
SOS Satele Copiilor România în ultimii 25 de ani a avut 
în vedere toate programele majore derulate, urmărind să 
analizeze documentele și evidențele financiare realizate 
în această perioadă, dar și opiniile actualilor și foștilor 
beneficiari, ale partenerilor instituționali (publici și 
privați) ai organizației și experților în domeniul protecției 
copilului. SOS Satele Copiilor România a implementat 
programe care au vizat atât îngrijirea alternativă a copiilor 
(servicii rezidențiale), cât și prevenirea separării copilului 
de familie sau educația acestuia. 
Amprenta socială a activității SOS în ultimii 25 de ani 
nu poate fi limitată la serviciile sociale adresate copiilor 
și tinerilor, ci este necesar să fie analizat și impactul 
la nivel comunitar, al instituțiilor și  specialiștilor în 
domeniul protecției copilului. Pe lângă serviciile sociale 
și educaționale furnizate, SOS este și unul dintre cei mai 
importanți parteneri ai instituțiilor publice în domeniul 
protecției copilului, atât la nivel local, cât și național.  
Amprenta economică a SOS Satele Copiilor România 
după 25 de ani de activitate a vizat veniturile și 
cheltuielile organizației, dar și costurile pe programe și 
pe beneficiar. Amploarea serviciilor furnizate de SOS 
și numărul mare de beneficiari  face ca SOS să fie unul 
dintre cei mai mari angajatori din mediul ONG, cu peste 
150 de angajați. Astfel amprenta economică a activității 
SOS este importantă nu doar prin prisma investițiilor 
făcute în serviciile pentru copii și tineri, cât și din 
perspectiva impozitelor și taxelor plătite către stat.

Amprenta socială
• Organizațiile neguvernamentale reprezintă 
un partener important al sistemului public în procesul 
de dezinstituționalizare datorită capacității lor de a 
dezvolta noi servicii adaptate la nevoile beneficiarilor, 
de a furniza servicii de calitate, de a identifica 
permanent noi soluții și servicii complementare de 
îmbunătățire a calității vieții copiilor și de integrare 
socio-profesională a acestora, dar și flexibilității în 
a implementa noile servicii și a asigura finanțarea 
acestora. În România în sistemul rezidențial de protecție 
a copilului sunt înregistraţi 18.197 de copii, dintre care 
20% (3.705 copii) în servicii private (servicii rezidenţiale 
oferite de asociaţii/ONG-uri acreditate), iar 80% (14.492) 
în sistemul public (servicii organizate de DGASPC-uri). 
Sistemul privat de plasament, susţinut de organizaţii 
neguvernamentale, asigură creşterea capacităţii generale 
de preluare a acestor copii, suplimentând serviciile 
asigurate în regim de plasament public. Sistemul privat şi 
cel public de plasament sunt complementare, fiecare fiind 
necesar să performeze prin prisma urmăririi interesului 
superior al copiilor aflaţi în plasament. Organizațiile 
neguvernamentale şi-au demonstrat capacitatea şi 
potenţialul de a creşte gradul de integrare socială a acestor 
copii, care este semnificativ mai mare decât în sistemul 
public. Având în vedere aceste aspecte, este necesară și 

finanțarea corespunzătoare a serviciilor oferite copiilor de 
către sistemul privat de plasament.
• SOS Satele Copiilor România este o 
organizație ce are dezvoltate politici (de protecție 
a copilului, de educație), standarde de calitate, 
mecanisme interne de monitorizarea și evaluare 
a activității. Existența acestora și implementarea lor 
face ca la nivelul organizației să existe date referitoare 
la activitatea derulată ce pot fi utilizate în diversele 
demersuri întreprinse de SOS, precum și în activitatea 
de management pentru îmbunătățirea serviciilor și 
activităților. Parte din aceste date sunt publicate periodic 
în cadrul rapoartelor anuale de activitate sau a celor 
de finalizare a unor proiecte, dar sunt utilizate și în 
diversele demersuri de advocacy ale organizației. Există 
capacitate de management și de advocacy, precum și o 
preocupare permanentă de consolidare și de dezvoltare a 
acesteia.  Acest lucru este demonstrat și de faptul că SOS 
a implementat proiecte cu finanțări din diverse surse, că 
obține subvenție pe Legea 34/1998 în fiecare an și că 
gestionează contracte cu 11 DGASPC și Primării.
• SOS Satele Copiilor România a urmărit să 
dezvolte servicii care să răspundă într-o manieră 
integrată nevoilor beneficiarilor (sociale, educaționale, 
cele primare – hrană, locuire, îmbrăcăminte și 
încălțăminte etc), atât în programul de îngrijire 
alternativă, cât și în cel de prevenire a separării 
copilului de familie. Această abordare integrată a 
nevoilor beneficiarilor a făcut ca rata de succes a 
programelor dezvoltate de SOS să fie ridicată: peste 90% 
dintre beneficiarii Programului de îngrijire alternativă sunt 
integrați socio-profesional și doar 1,45% dintre cei 3.425 
de copii care au beneficiat de sprijin au fost separați de 
părinți din cauza abuzului sau neglijării în comunitățile 
în care SOS derulează Programul de întărire a familiei. 
Flexibilitatea organizației în a dezvolta servicii și/sau 
activități care să acopere nevoile existente a facilitat 
această abordare integrată și a contribuit în același timp 
la creșterea calității vieții beneficiarilor. Dacă avem 
în vedere scăderea numărului de copii din sistemul 
rezidențial și accentul tot mai mare pus în politica publică 
din domeniu pe serviciile de tip familial, este necesară 
analizarea oportunității dezvoltării de servicii de asistență 
maternală, acestea fiind foarte puțin dezvoltate în rândul 
organizațiilor neguvernamentale (0,12% din copiii 
aflați în asistență maternală sunt la asistenți maternali ai 
organismelor private acreditate ).
• SOS este nu doar unul dintre inițiatorii 
modelului caselor de tip familial în România sau al 
centrelor de consiliere și sprijin pentru copii și părinți 
din comunități, ci și al programelor ce pun accent 
pe formarea deprinderilor de viață independentă la 
tinerii din sistemul de protecție. Debutul activității SOS 
în România s-a realizat în contextul unei nevoi reale de 
schimbare a sistemului de protecție specială a copilului 
și de introducere de noi servicii, dar și al lipsei serviciilor 
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de prevenire la nivel comunitar. La toate aceste probleme 
ale sistemului românesc de protecție specială a copilului 
SOS a oferit soluții care nu doar să le rezolve pe termen 
scurt, ci care să fie sustenabile și adaptate specificului 
local. Lipsa deprinderilor de viață independentă reprezintă 
o problemă serioasă a copiilor și tinerilor din sistemul de 
protecție românesc și nu numai. Dacă la nivel național 
accentul pe formarea acestor deprinderi a început să se 
pună abia din anul 2009, SOS a încercat să le formeze 
cu cel puțin 10 ani mai devreme, când a înființat primele 
Comunități de tineri.  
• SOS Satele Copiilor România este considerat 
de către autoritățile publice naționale și locale, precum 
și de mediul asociativ ca fiind unul dintre modele 
de bună practică în domeniul protecției copilului. 
Acest lucru se datorează gamei variate de servicii care 
acoperă toate vârstele copilului (cu excepția perioadei 0 
-3 ani), dar și calității acestora. Existența managementului 
de caz la nivelul organizației, supervizarea de grup și 
individuală, existența unor standarde de calitate și a unei 
politici proprii de protecția copilului fac ca SOS să fie un 
„brand în protecția copilului” și „un partener de bază” al 
autorităților publice.
• Modelul de case de tip familial, în care un 
rol central îl are mama SOS, este unul care și-a 
dovedit viabilitatea în contextul social românesc 
post-comunist. Având în vedere schimbarea condițiilor 
sociale, ar fi utilă o analiză amănunțită la nivel național 
a modului de organizare și funcționare a caselor de tip 
familial, inclusiv a modelului SOS, ținând cont de lecțiile 
învățate din alte țări, astfel încât să fie identificate soluții 
de îmbunătățire a acestuia. Oportunitatea introducerii unui 
model familial caracterizat de existența ambilor părinți 
în casele SOS (catalogat în cadrul cercetării calitative 
ca fiind mai benefic pentru copii comparativ cu actualul 
model SOS), trebuie analizată având în vedere nu doar 
ideea promovării modelului existent în familiile tipice, ci 
și dificultățile în găsirea mamelor singure dispuse să vină 
să locuiască permanent în Satul SOS. 
• Serviciile oferite în Satele SOS vizează 
integrarea socială și profesională a copilului, iar gama 
lor este extrem de variată în funcție de nevoi. Calitatea 
acestor servicii și dezvoltarea lor permanentă în funcție 
de nevoile copilului la diferite vârste a făcut ca peste 90% 
dintre foștii beneficiari să fie integrați socio-profesional. 
Cu toate acestea este necesară o analiză a serviciilor 
oferite și o dezvoltare a altora noi în contextul în care în 
sistemul de protecție rezidențial aproape 30% dintre copii 
au tulburări comportamentale sau dizabilități psihice. 
• Intervenția la nivel comunitar, prin 
Programul de întărire a familiei, s-a realizat atât în 
mediul urban, cât și în cel rural. În mediul rural, 
unde serviciile sociale sunt furnizate doar într-o 
foarte mică măsură de instituțiile publice sau mediul 
asociativ, complexitatea intervenției SOS și oferirea 
de servicii integrate care să răspundă nevoilor întregii 
familii a dus la creșterea calității vieții beneficiarilor. 
Implementarea PIF într-o comunitate este precedată de 
realizarea unei analize a nevoilor existente, iar în ultimii 
ani a fost condiționată de existența unui parteneriat 
cu autoritățile locale care  să presupună și implicarea 

financiară a acestora, nu doar cea umană. Acest aspect 
este extrem de important pentru sustenabilitatea 
intervenției în comunitate, iar SOS urmărește creșterea 
capacității autorităților publice de a prelua și continua 
intervenția din PIF. 
• Serviciile acordate prin Programul de întărire 
a familiei au adus o serie de inovații în domeniu, dintre 
care cele mai importante sunt:  
a) organizarea Centrelor de consiliere și sprijin pentru 
copii și părinți ca entități active la nivelul mai multor 
comunități locale, inclusiv în cele rurale;  
b) parteneriatul cu autoritățile publice locale și implicarea 
activă a acestora în furnizarea de servicii;  
c) oferirea de servicii de orientare profesională pentru 
părinți și tineri;  
d) derularea de proiecte destinate susținerii dezvoltării 
economice a familiilor.
• Creșterea capacității personalului din 
instituțiile publice și organizații neguvernamentale 
care activează în domeniul protecției copilului a 
reprezentat una dintre preocupările SOS. Acest lucru 
s-a realizat nu doar prin cursuri pe diverse teme de 
interes, ci și prin organizarea de mese rotunde și dezbateri 
în care să fie abordate diverse problematici ale sistemului. 
În același timp, au fost elaborate și o serie de instrumente 
de lucru care să fie utilizate de profesioniștii din domeniu. 
Această preocupare a SOS pentru creșterea capacității 
instituțiilor publice și ONG-urilor a vizat creșterea 
calității serviciilor oferite copiilor și crearea unor canale 
de comunicare între specialiști care să permită rezolvarea 
problemelor apărute.
• Capacitatea SOS de implicare în procese 
de advocacy este ridicată, organizația fiind unul 
dintre membrii activi ai diverselor federații/coaliții 
din domeniul protecției copilului, serviciilor sociale, 
tineretului sau educației. Accentul pus pe elaborarea de 
studii sau analize care să stea la baza diverselor inițiative 
de modificare de politici publice reprezintă unul dintre 
punctele tari ale SOS. Cu toate acestea vizibilitatea 
SOS ca promotor al anumitor inițiative de modificare 
de politică publică este încă redusă, ceea ce impune o 
promovare mai intensă a acestor demersuri.

Amprenta economică
• Finanțarea redusă a activității SOS din fondurile 
publice (subvenții, alocații de plasament, cofinanțarea/
contractarea serviciilor) și dependența de resursele 
financiare ale Federației SOS Internațional sau de donații 
și sponsorizări, poate afecta pe termen lung activitatea 
organizației și calitatea serviciilor oferite. Chiar dacă 
finanțarea din fonduri publice a activității a crescut în 
ultimii 10 ani, ea rămâne totuși la un nivel redus și chiar 
lipsește în unele zone. Nealocarea resurselor necesare 
acoperirii standardelor minime de cost de către diferite 
administraţii locale poate pune în pericol asigurarea 
calităţii serviciilor sociale furnizate de către organismele 
private acreditate, iar pe termen mediu și lung poate duce 
la diminuarea numărului de servicii oferite beneficiarilor 
și chiar la suspendarea activității și implicit la creșterea 
presiunii asupra sistemului public. 
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• Costurile reduse ale serviciilor PIF 
comparativ cu standardele minime de cost pentru 
serviciile de consiliere la nivel comunitar, fac ca 
modelul dezvoltat de acest program să poată fi preluat 
de către alte autorități publice. 
• Presiunea tot mai mare pentru identificarea 
resurselor de auto-susținere financiară a activității a 
determinat o creștere a accentului pus în ultimii doi 
ani pe dezvoltarea capacității de strângere de fonduri. 
În același timp, calitatea serviciilor educaționale furnizate 
de SOS poate să fie folosită pentru dezvoltarea de 
activități economice. Este necesar să fie avută în vedere și 
această oportunitate pentru obținerea de venituri necesare 
în susținerea serviciilor sociale.
• SOS a investit în dezvoltarea unei serii de 
facilități (Tabăra SOS, SOS Mașina cu jucării) care 
au avut beneficiari din toate județele țării, nu doar din 
locațiile unde SOS a implementat programe. Acestea 
ar putea fi modernizate și utilizate în continuare ca și 
activități economice ale organizației.
• Investiția SOS în dezvoltarea grădinițelor 
SOS (București și Cisnădie) a presupus construcția și 
dotarea spațiilor, dar și formarea personalului. Aceste 
grădinițe au fost destinate nu doar copiilor din Satele 
SOS, ci și celor din comunitate. Din 2012, grădinița din 
București a fost preluată de către sistemul public fără ca 
acesta să plătească costurile de modernizare suportate 
de către SOS. Prin aceste investiții realizate în și pentru 
comunitate (atât în infrastructură, cât și în resursa umană), 
SOS a contribuit nu doar la creșterea calității vieții 
propriilor beneficiari, ci și a membrilor comunității. 
• Standardul de cost pentru serviciile oferite 
copiilor stabilit prin legislația în vigoare este mult 
sub costurile reale ale SOS Satele Copiilor Romania 
și ale DGASPC-urilor, motiv pentru care se impune 
modificarea HG 978/2015. Nivelul standardului minim 
de cost trebuie să reflecte costurile necesare pentru 
implementarea serviciilor astfel încât acestea să răspundă 
standardelor minime de calitate în domeniu. Din acest 
motiv trebuie să fie revizuite și standardele minime 
de calitate astfel încât să existe prevăzute specificații 
pentru mai multe tipuri de servicii oferite în funcție de 
caracteristicile activității derulate pentru fiecare dintre 
acestea.
• Respectarea şi asigurarea standardului minim 
de cost prevăzut de cadrul normativ în vigoare este 
importantă pentru asigurarea serviciilor necesare 
copiilor aflați în sistemul rezidențial. Beneficiarii 
principali ai acestor fonduri sunt copiii, nu instituțiile 

de protecție publice sau private, iar calitatea acestora 
de cetățeni ai României impune necesitatea asigurării 
standardului minim de cost nu doar în sistemul public, ci 
și în cel privat. Este necesară o alocare clară, transparentă 
şi predictibilă a standardului minim de cost de la bugetul 
de stat/local pentru fiecare copil aflat în plasament, 
indiferent dacă în sistem public sau privat. 
• Odată cu stabilirea plasamentului copiilor 
în responsabilitatea ONG-urilor, autorităţile deleagă, 
ca practică, şi managementul de caz pentru ei. Din 
păcate, nu se alocă şi resursele financiare necesare 
pentru asigurarea managementului de caz, ci doar, în 
unele cazuri, doar standardul minim de cost prevăzut 
de lege pentru copil (acest standard minim de cost nu 
include managementul de caz). Astfel, la nivel naţional, 
sumele plătite de stat sub forma standardului minim de 
cost pentru îngrijirea copiilor aflați în plasament privat 
la ONG-uri sunt mult mai mici decât cele din sistemul 
public sau, în multe cazuri, sumele ce ar trebui achitate de 
autoritățile locale (DGASPC) și  prevăzute legal nu sunt 
achitate.
• În ultimii 10 ani, SOS a primit din fonduri 
publice cca 24% din totalul cheltuielilor salariale 
ale organizației și aproximativ 58% din taxele și 
impozitele plătite către statul român. Aceste taxe și 
impozite sunt cele plătite direct către bugetul de stat, dar 
contribuția economică a SOS Satele Copiilor România 
a cuprins și salariile plătite personalului (care s-au dus 
în consum), costurile activităților derulate cu copiii, 
investițiile făcute atât în dezvoltarea de infrastructură, 
precum și în cea de capacitate instituțională sau 
individuală. În ultimii 10 ani pentru fiecare 1 leu investit 
din fonduri publice în SOS, organizația a oferit încă 9 
lei. În anul 2017 la fiecare 1 leu oferit de statul român 
organizației SOS, aceasta a contribuit cu încă 4.9 lei 
pentru a asigura serviciile necesare copiilor.
• Analiza SROI a identificat un raport beneficii-
costuri de 7:1 pentru FSP, de 1:1 pentru FBC și un 
raport general de 2:1. Impactul Programului de întărire a 
familiei se resimte în special asupra generației următoare 
(continuarea educației și integrarea lor socio-profesională) 
și a economiilor generate în sistemul beneficiilor sociale. 
Având în vedere contribuția extrem de redusă a fondurilor 
publice în totalul cheltuielilor Programelor de îngrijire 
alternativă pentru copiii lipsiți de îngrijirea părintească 
(FBC), impactul acestora este cel mai mare asupra 
cheltuielilor locale și veniturilor individuale. 
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Analiza SROI se bazează pe interviuri cu foști beneficiari 
ai serviciilor organizației, care au beneficiat de serviciile 
organizației minim 2 ani și au părăsit organizația cu 2 până 
la 6 ani în urmă. Se urmărește astfel estimarea impactului 
unor activități care au vizat individul într-un orizont de 
timp în care să se poată asimila, manifesta și sedimenta un 
efect al intervenției. De asemenea, există recomandarea 
unui eșantion minim necesar testării semnificației unor 
indicatori statistici (minim 30 de respondenți , dimensiunea 
loturilor mici pentru analiza statistică cantitativă). 
Aceasta presupune totodată și realizarea unei selecții 
aleatorii a respondenților. Modelul are ca element central 
compararea indicatorilor aferenți segmentului de succes ai 
foștilor beneficiari pe dimensiunile educației și securității 
economice, cu un referențial național. Procedura este 
estimativă într-un grad ridicat, conținând o serie de 
presupuneri în relație cu indicatorii folosiți.  

În contextul românesc analiza SROI a fost parte a unei 
analize mai generale, derulată într-un interval scurt de 
timp, instrumentele de cercetare fiind adaptate acestui 
context. Pentru foștii beneficiari ai programelor de îngrijire 
alternativă (rezidențial) analiza SROI s-a realizat pe baza 
unui chestionar on-line aplicat foștilor beneficiari; pe durata 
a 2 luni au fost înregistrare 38 de răspunsuri (din 127 
contacte). Dintre aceștia au fost selectați doar respondenții 
sub 30 de ani (30 cazuri), ca estimator al criteriului de 
încetare a serviciilor cu 2-6 ani înainte, înlocuire pentru 
care am optat urmare a numărului redus de respondenți. 
Eșantionul on-line nu este considerat unul aleator, dar 
a fost soluția preferabilă de urmat pentru a accesa un 
număr rezonabil de larg de respondenți. Pe dimensiuni 
precum rezidența actuală sau nivelul de educație atins 
caracteristicile lotului obținut sunt apropiate statisticilor 
cunoscute de către experții SOS Satele Copiilor România 
cu privire la foștii beneficiari.  
Pentru beneficiarii programelor de prevenire a separării și 
întărire a familiei (PIF) analiza s-a bazat pe informații de 
tip focus grupuri cu foști și actuali beneficiari ai acestor 
programe; actualii beneficiari au fost incluși în studiu ca 
urmare a faptului că în unele locații o serie de astfel de 
activități au demarat relativ recent. În focus grupuri au fost 
cuprinse 21 de familii beneficiare, care au cuprins 29 de 
beneficiari efectivi. Selecția acestora nu a putut urma un 
pas aleator, ci s-a bazat pe disponibilitatea și amabilitatea 
respondenților în orizontul de timp al culegerii de date. 
Între serviciile PIF de care au beneficiat participanții la 
studii se regăsesc antrenarea preșcolarilor în activități 
specifice la sediul organizației, burse pentru a susține 
participarea școlară a copiilor (consilierea părinților, plata 
transportului la școală, sume dedicate pachetului pentru 
școală), identificarea unui loc de muncă pentru adulți, 
finanțări pe termen de 2 ani pentru demararea unei activități 
pe cont propriu, diverse ajutoare ocazionale -jucării, 
rechizite, haine). 
O serie de informații solicitate de analiza SROI au fost 
obținute în urma discuțiilor cu experții SOS România 
(cu deosebire cu referire la beneficiarii PIF), precum și 

din statisticile organizației, care s-au adăugat statisticilor 
naționale aferente indicatorilor de referință (populația 
României, nivelul veniturilor, vârsta de intrare pe piața 
muncii etc). Instrumentele de cercetare au urmat structura 
informațiilor specifice SROI. Indicatorii folosiți în 
analiză, conform procedurii utilizate în cadrul SOS KDI 
și specificului lor în contextul românesc, sunt prezentați 
în Tabelul anexă, pe cele 7 domenii pe care sunt de 
așteptat efecte/rezultate. Pentru domeniul (7) impact 
asupra cheltuielilor locale, calculul se bazează pe date deja 
introduse și este implicit. Acesta ia în considerare costurile 
realizate de SOS pe beneficiar pe durata cuprinderii 
acestora in program.  

Succesul (doing well) în educație este definit prin atingerea 
unui nivel educațional echivalent cel puțin cu școala 
profesională sau liceul și existența unor caracteristici care 
favorizează ocuparea (employability). Pentru rezidențial 
condiția cu privire la nivelul educațional a fost larg 
îndeplinită. Acesteia i-au fost adăugate condiția de a căuta 
să fie la curent cu tot ce apare nou în meseria pe care o au, 
respectiv cu satisfacția față de profesia actuală. Acestea din 
urmă au fost măsurate pe o scală de la 1 la 4, considerând 
criteriul îndeplinit pentru valorile 3 sau 4 (în mare și foarte 
mare măsură de acord cu afirmația, respectiv mulțumit 
și foarte mulțumit). Pentru beneficiarii PIF, deoarece 
intervenția se adresează în mare măsură minorilor, reușita 
este definită prin participarea și performanța școlară, mai 
exact participarea zilnică sau cu rare absențe, respectiv 
rezultate școlare bune. Respondenții au fost întrebați despre 
dificultățile familiei/ copiilor în relație cu aceste aspecte, 
despre influența suportului pe care l-au primit în relație cu 
participarea școlară a copiilor.  

Succesul (well doing) privind securitatea economică 
combină criteriile veniturilor suficiente pentru supraviețuire 
și dezvoltare și statutul de persoană ocupată (cel puțin 
unul dintre soți/părinți) în relație cu piața muncii. Pentru 
rezidențial condiția de ocupare a fost larg îndeplinită, 
cu câteva excepții respondenții fiind salariați sau într-o 
activitate mic-antreprenorială (pe cont propriu). Criteriul 
de venit a fost testat prin combinarea indicatorilor privind 
satisfacția cu veniturile și auto-evaluarea lor în raport cu 
nevoile curente. Pentru satisfacția cu veniturile au fost 
de asemenea considerate doar scorurile 3 sau 4, în timp 
ce pentru evaluarea în raport cu nevoile curente au fost 
considerate codurile 3, 4 sau 5 (adică ”Ne ajung pentru un 
trai decent, dar nu ne permitem bunuri prea costisitoare”; 
”Reușim să ne cumpărăm și bunuri mai costisitoare, dar 
cu restrângeri din alte categorii de cheltuieli”; ”Reușim să 
ne cumpărăm tot ceea ce ne trebuie, fără alte restrângeri”).  
Pentru beneficiarii PIF au fost aplicate aceleași criterii, 
fără să fi folosit însă procedura scorurilor. În acest caz 
prezența unui venit stabil (chiar de tipul pensiei) sau munca 
periodică în străinătate au plasat familiile într-o situație 
comparativ mai bună față de cele care nu dispuneau de 
astfel de resurse . 

Anexă SROI.  
Aspecte metodologice
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Indicatori Note/comentarii Valori utilizate Surse
Parametri generali

Factor de discount  (%)

Factor de ajustare a riscului, care permite calculul valorii 
prezente a câștigului potențial viitor. Estimarea de 2,6% 
identificată pentru anul 2017 a fost ajustată ascendent în 

scenariul moderat (valoare 3).  Scenariu conservator -> nivel 
ridicat; scenariu moderat;  scenariu ambițios -> nivel scăzut

4, 3, 2

. http://www.inform-index.org/Countries/Country-profiles/iso3/
ROU. și recomandare experți SOS-KDI

 Curs valutar (RON- €) 2017 4.5681

http://www.
bnro.ro/Raport-

statistic-606.
aspx

Durata medie a programelor 
(ani)

Numărul de ani în petrecuți de beneficiari în programele SOS. 
Durata cea mai mică la scenariul ambițios. 16 ani – durata 

maximă a celei mai frecvente situații -școală generală și liceu. 
Pentru scenariul ambițios al PIF am preluat durata medie de 

participare la București, iar pentru cel rezidențial am considerat 
menținerea în organizație doar până la absolvirea școlii generale 

plus 1 an. 

Rezidențial:

15, 12, 9
PIF: 4, 2.8, 1.5 Experți SOS, coroborat cu date on-line

Costuri  

Costuri operaționale, costuri 
indirecte, costuri pe program Fără cheltuieli destinate investițiilor și construcțiilor

Date contabile 
interne SOS 

România 
(NAVISION)

Număr de beneficiari pe 
program pe an 

Media anuală a copiilor cuprinși în program; suma copiilor din 
programele rezidențiale (Case familiale, Comunități de tineri și 

PASI), respectiv PIF 
Rezidențial: 172

PIF: 484 Date SOS Satele Copiilor România  (media pe toți anii de 
funcționare)

Vârsta medie a copiilor la 
intrarea în programe (ani) Vârsta cea mai mare la scenariul ambițios Rezidențial: 6, 

7, 8
PIF: 8, 10, 11

Experți SOS
(1) Venituri personale

 

Vârsta la intrarea pe piața 
muncii SEDSE (ani)

Vârsta la care a avut primul venit stabil, câștigat cu regularitate 
(nu venituri ocazionale sau internship). Pentru Rezidențial 

42% au avut primul contact stabil cu piața muncii (nu venituri 
ocazionale) mai devreme de 18 ani. Pentru PIF am considerat 
aceeași vârstă de intrare pe piața muncii pentru situațiile de 

succes ale tinerilor din PIF.

18

On-line; Focus 
grupurile au 

indicat existenta 
tinerilor studenți 

care lucrau 
în paralel cu 

studiile, dar nu și 
a liceenilor.   

Vârsta de ieșire de pe piața 
muncii a SEDSE (ani) 

Este recomandată vârsta legală de pensionare sau speranța 
medie de viață. Am optat pentru prima. 65

Vârsta la intrarea pe piața 
muncii în grupul de referință 

(ani)

Vârsta la intrarea pe piața muncii a crescut în ultimii 10 ani. 
Datele Eurostat indică o rată de ocupare a tinerilor 15-19 de sub 

9% pentru toți anii după 2008, iar pentru grupa 20-24 ani un 
nivel mediul sub 38%, cca. 12 procente sub nivelul european. 
Tinerii din România intră de regulă mai târziu pe piața muncii. 
În 2017 doar 9.9% din populația peste 16 ani a intrat pe piața 

muncii la 15-17 ani. Procentul e mai mare la femei (10.1%) și în 
rural (14.2%). Majoritatea incep sa lucreze la 18-24 ani (80%). 

20 Eurostat, lfsa_
ergan

INS, 2018, Condițiile de viață 
ale populației din România în 

anul 2017, București
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Am optat pentru acest prag 
considerând că până la această 

vârstă tinerii au inițiative 
sporadice, și apelează eventual 

la cursuri de calificare sau 
chiar drepturile de șomaj. 
Vârsta de ieșire de pe piața 

muncii în grupul de referință 
(ani)

Vârsta legală standard de pensionare 65  

Venitul actual al SEDSE 
(Euro/an)

On-line salariul 
la intrarea pe 
piața muncii, 

salariul minim 
pentru PIF

Venitul grupului de referință 
(Euro/an)

Referință (rezultă din ponderea veniturilor deținute de 
gospodăriile din chintilele inferioare și PIB), Se atribuie 0 în 
scenariul ambițios, media ponderilor chintilei inferioare în 

scenariul moderat, respectiv cea a chintilei a 2-a în scenariul 
conservator. Media calculată după 2009.

12,2%, 5,9%  si 0
PIB și populație din surse BM

Eurostat, ilc_di01; http://databank.worldbank.org/data/indicator/
NY.GDP.MKTP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators

Cursul de schimb  $/€ Pentru 2017 0.887 BNR

Venitul SEDSE la intrarea pe 
piața muncii (RON/ lună) 

Pentru PIF salariul minim; pentru rezidențial salariul minim se 
multiplică cu 1.8366, raportul dintre veniturile la intrarea pe 
piața  muncii declarate de grupul SEDSE și salariul minim al 

anului în care aceștia au intrat pe piața muncii.
Rezidențial: 2632

PIF: 1433 On-line; http://www.mmuncii.ro/j33/images/Date_lunare/s1-18.
pdf

Venitul SEDSE la ieșirea de pe 
piața muncii (RON/ lună) Venitul la intrare multiplicat cu factorul de creștere

Factorul de creștere a 
veniturilor de-a lungul vieții 

active

Se aproximează pe baza unor estimări anterioare/ externe. 
Conform modelului, frecvent aceasta este un număr între 2 și 

5. Pentru România am calculat raportul dintre salariul minim și 
salariul celor de 60 de ani și peste, disponibil în datele Eurostat 

pentru anul 2014. Acest raport a fost aplicat salariului minim din 
2017 rezultând factorul de creștere a veniturilor. 

3.25

Eurostat, earn_
ses14_20; http://
www.mmuncii.
ro/j33/images/

Date_lunare/s1-
18.pdf

Numărul de luni în care 
SEDSE au venituri Număr mediul de luni. De obicei această valoare este 12. 12 Implict

(2) Economii pentru  sistemul de protecție a copilului
Număr de copii în sistemul de 

protecție Raportare a sistemului de protecție al copilului

Pentru rezidențial între 
sistemul: asistența maternală, 

sistemul public și cel privat 
integral. 

Pentru PIF beneficiari ai altor 
servicii de prevenire, public și 
privat, fără centre de zi sau de 

recuperare. 

R: 55302 / PIF: 34598

MMJS, Buletin 
statistic; 
protecția 

copilului, 4/2017 
Număr copii beneficiari SOS 

(benericiari actuali)
Numărul de copii/ tineri în îngrijirea SOS, total țară, pe program 

(current beneficiaries) Rezidențial: 172

PIF: 484 NAVISION, decembrie 2017

Numărul copiilor în nevoie (în 
țară)

Numărul copiilor potențiali beneficiari ai sistemul de protecție; 
numărul copiilor (sub 16 ani) în risc de sărăcie și excluziune 

socială
1340000 Eurostat, ilc_

peps01

Costul anual pe copil pe 
program (fără SOS; €/ an /

beneficiar)

Cost mediu anual pe copil / program în forme de protecție 
comparabile. Costurile pe copil aprobate de Consiliile locale sau 

județene. Media simplă a costurilor. 
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Standard minim de cost 
pentru centrele de consiliere 

şi alte servicii de îngrijire 
de zi, altele decat centrele 
de recuperare si cele de zi 

(punctul 9)

Rezidențial. 11943.40

PIF: 569,16
Rezidențial: HCL89, 93/2018 HCL Sector 1, HCL186/2018 

sector 2, HCL164/2018 sector 3, HCJ Sibiu http://dasib.ro, HCJ 
Bacău 80/2018

PIF: HOTĂRÂRE Nr. 
978/2015 din 16 decembrie 

2015

Costuri comparative (%) Costul altor furnizori /cost SOS, pe beneficiar pe program  Rezidențial: 
104.16

PIF: 115.54 -
(3) Economii în sistemul beneficiilor sociale 

Ajutor de șomaj (€ pe an) Ajutor de șomaj (și nu alocația de integrare) mediu pe an, dat 
find estimările pe termen lung în care se folosesc datele 1208

INSSE_TEMPO/ SOM105A  

Vârsta la intrarea în sistemul 
beneficiilor de șomaj) (ani)

Vârsta medie la care tinerii intră în sistemul beneficiilor de 
șomaj. La vârsta medie de intrare pe piața muncii am adăugat 1 
an, perioadă în care ar putea fi în căutarea unui loc de muncă sau 

în care pot primi alocație de integrare. 

19

Vârsta la ieșirea din sistemul 
beneficiilor de șomaj (ani) De regulă vârsta de pensionare 65 Implicit 

Alocații familiale (€ pe an/ 
familie) Alocații pentru susținerea familiei 426.08

Buletin statistic,  IV/ 2017 – Asistență socială http://www.
mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/ asistenta_an2017.pdf

Vârsta la intrarea în sistemul 
alocațiilor familiale (ani) De regulă vârsta medie la nașterea copiilor pentru SEDSE Rezidențial: 27

PIF: 26
Vârsta la ieșirea din drepturile 
pentru alocații familiale (ani)

De regulă vârsta de intrare plus vârsta la care copilul devine 
legal adult (18) 45

(4) Donații și voluntariat 

Venit donat (%)
Venit donat de către SEDSE către SOS sau alt ONG în ultimul 

an /venitul lunii Iunie. Implicit valoarea este zero, dacă 
comportamentul caritabil nu este răspândit în rândul populației. 

În lotul chestionat a rezultat 
un nivel al venitului donat de 
2.36%. În urma discuțiilor 
cu experții SOS a rezultat 
că deși există acțiuni de tip 

caritabil, acesta nu este totuși 
un comportament similar celui 

occidental. 
Modelul a operat cu valori 
nule pentru participarea 

civică. 
Rezidențial: 0

PIF: 0% On-line; Experți SOS
Număr de ore lucrate ca 
voluntar în ultimul an 0 Implicit 

Echivalentul monetar al unei 
ore de muncă (€) -

-
Vârsta la care 
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debutează activitatea 
caritabilă (ani)

Vârsta primelor activități caritabile în relație cu primul venit 
periodic. Primele acțiuni caritabile ale foștilor beneficiari 

cuprinși în lotul chestionat au avut loc și înainte de a intra pe 
piața muncii (7 sau 12 ani, în cadrul activităților Organizației) 

și la nivel intuitiv am spune că la vârste mici este mai probabilă 
munca voluntară decât donațiile. Probabil aceasta se reduce 

odată intrat pe piața muncii în favoarea donațiilor.  

- -

Vârsta la care încetează 
activitatea caritabilă (ani)

Vârsta la care încetează activitatea caritabilă ținând cont de 
vârsta de pensionare. Pe baza observațiilor empirice nu se 

poate spune că odată cu pensionarea încetează comportamentul 
caritabil, dar rămâne la fel de puțin extins ca și pe perioada vieții 

active. 

-

Donații, respectiv voluntariat 
către SOS, % din total 0; 0

(5) Generația viitoare

Numărul mediu de copii al 
SEDSE

Pentru rezidențial s-a calculat numărul mediu al copiilor 
foștilor beneficiari (pentru toti cei 38 respondenți). În cazul PIF 

a fost folosit ca estimator numărul mediu de copii al familiei 
beneficiare SEDSE.   

Rezidențial: 1.2

PIF: 2.4
On-line; 

Focus grupuri

Numărul medul de copii în 
grupul de referință 

Numãrul mediu de copii nãscuți de o femeie în cursul vieții sale 
fertile 1.5

Anuarul Statistic 
al României, 
2017 pg. 87

Vârsta medie la nașterea 
copiilor SEDSE (ani)

Vârsta medie la nașterea tuturor copiilor foștilor beneficiari 
pentru situația de SEDSE (on-line). Estimarea vârstelor medii 

s-a realizat pornind de la vârsta medie la primul copil și numărul 
mediu de copii, considerând cca 2 ani între copii. 

s-a folosit ca ipoteză faptul că 
nivelul de trai mai ridicat este 

asociat unei vârste mai ridicate 
la prima naștere (rezultatele 

on-line fiind în linie cu 
aceasta). 

Rezidențial: 27

PIF: 26 On-line; Experți SOS

Vârsta medie la nașterea 
copiilor din grupul de referință  

(ani)

Vârsta medie la nașterea tuturor copiilor (29.8 ani în urban, 27 
în rural) 28.6

Anuarul Statistic 
al României, 
2017 pg. 83; 

INSE_Tempo, 
POP201F

Procentul SEDSE al generației 
viitoare (%)

Procentul SEDSE pentru copiii foștilor beneficiari SEDSE. Se 
presupune că acest procent este minim egal cu cel al (părinților 
lor) foștilor beneficiari (bazat pe prezumția că aceștia vor oferi 

condiții bune de start copiilor lor).  

Rezidențial: 63.3

PIF: 67 On-line; focus grupuri
(6) Venitul familiei Doar pentru PIF; valori 0 pentru rezidențial 

Venitul familiei anterior 
intervenției SOS (€)

Venitul familiei înainte de a intra în program.  (medie Sibiu 
București) 194.61 Experți SOS 

Venitul familiei ulterior 
intervenției SOS (€)

Venitul familiei după încheierea cu succes a programului în care 
a fost implicat (medie Sibiu București). 332.52 Experți SOS 

Numărul mediu de copii în 
familiile PIF 

Numărul mediul al copiilor în familiile beneficiare a serviciilor 
PIF. 3

NAVISION 
(3425 copii in 
998 families)

Vârsta medie la nașterea 
copiilor  (ani) Vârsta medie a părinților la nașterea tuturor copiilor lor. 26 Focus grup; 

Experți SOS 
Vârsta medie de ieșire de pe 

piața muncii (ani) Vârsta medie de pensionare a părinților din familiile beneficiare. 65

(7) Impact asupra cheltuielilor locale (calculat pe date deja existente)
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