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Dragii mei,

Au trecut deja mai mult de 8 ani de când am pășit pentru prima dată în familia SOS Satele 
Copiilor și 25 de ani de când această familie se luptă să ofere o copilărie fericită și dragoste 
părintească copiilor care nu au șansa de a crește în familia biologică. Iar pe cei care sunt în 
prag de a-și pierde părinții, îi ajută să ramână alături de familia lor. Sunt mii de zile, sute de 
mii de ore în care tu, eu, noi am schimbat viața a mii de copii, viața a sute de familii încercate.

Anul 2018 a fost unul deosebit de important pentru noi. A fost anul în care această mare 
familie a împlinit frumoasa vârstă de 25 de ani în România. Un sfert de veac în care SOS Satele 
Copiilor a dobândit un rol unic și esențial în România, un rol pentru care fiecare din noi a 
luptat, a plâns, a râs și a trecut prin nenumărate momente magice, care ne-au adus aici, 
împreună.

Visez la o lume în care toți copiii să aibă dreptul de a fi cu adevarat copii, o lume în care
deciziile și greșelile adulților să nu le influențeze fericirea și inocența, să nu le fure cele mai 
frumoase momente ale vieții și șansa de a se dezvolta frumos. Poate că este un vis ireal, 
poate că acest gând este copilăresc, însă ceea ce am învățat de când am onoarea să fac parte 
din această familie este că niciodată nu trebuie să te oprești din a visa și lupta.

Așa că astăzi, acum, vă propun ceva…
Haideți să îi ajutăm pe copiii vulnerabili să își construiască propriile visuri! Visuri alese de ei. 
Visuri libere, nu impuse. Haideți să îi ajutăm să fie copii, căci un copil fără visuri este un copil 
fără speranța unui viitor fericit.

Sunt multe de spus, avem planuri de dezvoltat și probleme de rezolvat. Dar, pentru moment, 
permiteți-mi să mă opresc, pentru a vă mulțumi din suflet pentru că ne sunteți alături. Dar 
mai ales alături de copiii pe care îi îngrijim și îi iubim. Sperăm să ne fiți aproape și în
continuare, pentru că drumul este lung și plin de provocări.

Florentina Nanu,
Președinte Board SOS Satele Copiilor România



MISIUNE

De 25 de ani, schimbăm destine
 

Luptăm pentru dreptul la copilărie și ducem misiunea noastră mai departe în fiecare zi.
Ne-am angajat să oferim o familie copiilor care au rămas fără sprijinul parental și să îi 

protejăm pe cei care riscă să-l piardă.

În 25 de ani, am schimbat viața a peste 65.000 de copii, tineri și adulți și nu ne vom 
opri aici.

Credem cu tărie că niciun copil nu trebuie să crească singur.



Helmut Kutin,
Președinte onorific al SOS Children’s Villages International

“Niciun copil nu vrea să fie o cifră, un dosar, un raport de activitate. Orice copil are nevoie 
să fie iubit, acceptat, protejat 24 de ore din 24. În acest sens, rolul părinților sociali este 
extrem de important, deoarece implicarea lor vine din suflet și nu dintr-o obligație, oferind 
copiilor sentimentul de “acasă”, în suflet și în minte. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați 
implicat în ultimii 25 de ani în susținerea copiilor de la SOS Satele Copiilor România. Ne 
așteaptă și pe mai departe mulți ani de fapte bune și responsabilitate asumată. Vă rog pe 
toți să nu renuntați niciodată la niciun copil lipsit de sprijin, oricât de greu v-ar fi!“



CENTRE DE ZI
PROIECTE PENTRU

SUSŢINEREA
COMUNITĂŢII

SUSŢINEM FAMILII VULNERABILE, PENTRU
A PREVENI SEPARAREA COPIILOR DE PĂRINŢI

998 de familii asistate
3.425 de copii ajutați să rămână în familiile
biologice
98,55% dintre copiii care au beneficiat de sprijin
au rămas alături de părinți

peste 10.000 de copii și tineri
educație pentru sănătate,
de igienă orală
prevenire a exploatării
copilului prin muncă

CENTRE DE CONSILIERE
ȘI SPRIJIN PENTRU
COPII ȘI PĂRINȚI

SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA

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

ÎNGRIJIRE ALTERNATIVĂ

PROGRAMUL DE ASISTARE 
PENTRU VIAŢA 

SEMI-INDEPENDENTĂ

3 SATE SOS FAMILIA SOS

Mama SOS

4-7 copii

Casa SOS

COMUNITĂŢI DE TINERI

Copii peste 15 ani

454 
DE COPII 
Ș I  TINERI:

175 de tineri au părăsit sistemul, la 18-26 de ani;
88 de copii reintegrați în familie/ adopție/ plasament familial;
19 copii transferați în alte servicii rezidențiale;
172 de copii în îngrijirea SOS, în prezent.

București

Cisnădie Hemeiuș Frați și surori
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    ina ed 07

Programe de
intervenție în

caz de urgență

Programe
de întărire
a familiei

Programe
educaționale

Centre
sociale SOS

Centre
medicale SOS

SOS CHILDREN'S VILLAGES INTERNATIONAL

Îngrijire
alternativă

PROIECTE DE DEZVOLTARE PENTRU SPECIALIȘTI

Dezvoltarea capacităţii 
specialiștilor din domeniul

protecţiei copilului:

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

peste 5.000 de specialiști, participant ̦i
la evenimentele SOS

implicare în demersuri de advocacy 
la nivel nat ̦ional

20 de parteneriate cu autorită t ̦i publice 
cu responsabilităț i  în  domeniu

peste 500 de reprezentant ̦i ai institut ̦iilor publice,
participant ̦i la cursurile de formare SOS 

PROGRAME EDUCAŢIONALE

GRĂDINIȚE
SOS 

TABĂRA
SOS

MAȘINA
CU JUCĂRII 

PROIECTE
EDUCAȚIONALE

 peste 660 de copii
absolvenți
15 ani de activitate

 peste 4.500 de
copii găzduiți

 12 ani de activitate
peste 48.000 de copii
funcționare în centre
de zi și rezidențiale,
grădinițe, școli, în parcuri




 parteneriate cu școli
locale
susținerea integrării
copiilor din grupuri
vulnerabile
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De 25 de ani,
scriem împreună istoria SOS Satele 
Copiilor România

1993
Deschidem primele două Sate SOS în București și 
Cisnădie. Avem 57 de copii în grijă.

1995
Deschidem Grădinița SOS din Satul Cisnădie.

1996
Președintelele Emil Constantinescu vizitează Satul SOS 
din Cisnădie.
Patru ani mai târziu, îl avem invitat și în Satul SOS din 
București.

1997
Deschidem Tabăra de Vacanță în Satul SOS din Cisnădie 
și peste 300 de copii se bucură an de an de prima 
vacanță.
Deschidem Grădinița în Satul SOS din București. Peste 
600 de copii au trecut pragul Grădinițelor SOS.

1998
Primul tânăr major trece într-o nouă etapă, cea de viață 
independentă. La Bucuresti, lansăm primul Proiect de
Prevenire a Separării Copilului de Familie.

1999
Copiii s-au făcut mari, așa că înființăm prima Comunitate 
de Tineri la București.

2000
Extindem și în Sibiu Proiectul de Prevenire a Separării 
Copilului de Familie.

2001
Înființăm prima Comunitate de Tineri la Sibiu.

RETROSPECTIVĂ



2002
Lansăm SOS-Maşina cu Jucării, un proiect de educație 
prin joc.

2003
Deschidem a doua Comunitate de tineri din București.

2005
Ne acredităm ca furnizor de servicii sociale.

2006
Deschidem un Sat SOS în Hemeiuș, prin preluarea proiectului 
de la Child Development Trust. 

2007
Extindem și în Bacău Proiectul de Prevenire a Separării 
Copilului de Familie.

2009
Deschidem Comunitatea de Tineri Bacău.

2014
Deschidem Centrul de Zi din Hemeiuș, unde copiii primesc 
ajutor la teme și o masă.

2016
Lansăm primul studiu din România despre situația fraților din 
sistemul de protecție.

2017
Deschidem creșa Zebra Zou în București.

2018
Președintele României – Klaus Iohannis vizitează Satul SOS din 
București.

11
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Gala SOS – 25 de ani în România

A fost prezentată de Andi Moisescu și a reunit artiști renumiți: soprana Cellia Costea, 
pianistul Mihai Murariu, Ansamblul Violoncellissimo, solista Alexandra Ușurelu, cvartetul 
Passione,  compozitorul și producătorul Bobby Stoica, Corul de Copii Radio, actorul 
Marian Râlea, saxofonistul Sofian Miron și dansatoarea Alla.

Peste 700 de invitați la eveniment

Evenimentul a fost susținut de:

    Gheorghe Hagi,
    Ambasador
    SOS Satele Copiilor
    România

 “Nu poți face oameni mari,
                 dacă nu protejezi copilăria.
Nu ai cum să asiguri viitorul, dacă nu muncești în 
PREZENT. Vă mulțumesc pentru că și voi munciți în 
fiecare zi pentru viitor. Împreună facem un pic mai 
bine.”

“SOS Satele Copiilor aniversează 25 de ani 
de grijă, dedicare și iubire pentru copii. La 
mulți ani! Împreună cu toții, mamele, 
angajații, susținătorii, sponsorii, dăm o a 
doua șansă în viața copiilor. Îi susținem cu 
mândrie, angajament și responsbilitate. 
Copiii sunt viitorul, copiii sunt singurul 
lucru pe care îl lăsăm în urmă.
Suntem responsabili.”

Rémi Vrignaud,
membru în Adunarea Generală
SOS Satele Copiilor România



Diana Podaru,
Director General

SOS Satele Copiilor România
“Sunt un om de litere, nu de cifre, dar aș vrea să reținem un 
număr de 65.000 de beneficiari, în 25 de ani. Acum un sfert de 
veac, SOS a făcut o promisiune, aceea de a oferi o familie iubitoare 
fiecărui copil. Astăzi, împreună, suntem aici pentru că ne-am ținut 
promisiunea și pentru că împreună am reușit. 450 de copii au 
crescut în Satele SOS și sunt tare mândră de ei, ca și voi toți. Sunt 
oameni realizați, pe care îi întâlniți, poate, pe stradă și nu știți că 
au avut un trecut încercat. Asta face diferența, despre asta este 
vorba la SOS. 90% este rata de integrare în societate a tinerilor 
crescuți în Satele SOS și suntem extrem de mândri. Vă mulțumesc 
tuturor pentru acest fapt – colegi, foști angajați, parteneri, tuturor, 
pentru că istoria de 25 de ani s-a scris cu voi toți alături, nu doar cu 
noi, cei de acum. Și vom continua împreună. Iar voi, dragi copii și 
tineri, voi ne-ați învățat să fim mai buni.”

“Ca noi toți din SOS, mă simt nu numai
atașată, dar și responsabilă pentru
fiecare copil care intră pe poarta
SOS-ului. Responsabilă pentru
schimbarea în bine a unor istorii
triste cu care prea mulți copii se
confruntă: abandon, săracie,
abuzuri. Pentru copiii noștri, SOS
devine familia care le-a lipsit, unde
din primele momente se pot simți copii,
înconjurați cu grijă și afecțiune și unde au, adesea pentru prima 
dată în viață, șansa să spună «mama». În cei 23  ani de când sunt 
implicată în activitatea SOS Satele Copiilor, am avut privilegiul să 
întâlnesc oameni minunați, care prin munca lor, ca mamă SOS, 
tante SOS, educator sau din alte funcții au contribuit la schimbarea 
destinelor copiilor, dăruindu-le tot ce e mai valoros: afecțiune, 
oportunități de dezvoltare, aripi să zboare și o casă primitoare 
unde se pot întoarce, în sânul familiei SOS. Suntem extrem de 
recunoscători susținătorilor SOS-ului, sperăm că și mai mulți se vor 
alătura misiunii SOS, este mare nevoie. Cu toții dorim o familie 
iubitoare și șanse pentru fiecare copil, nu-i așa?
Andrea Teunissen,
Ambasador onorific SOS Satele Copiilor România
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Președintele României,
domnul Klaus Iohannis,
în vizită la SOS Satele Copiilor România

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a 
petrecut momente pline de emoție în Satul SOS din București. Președintele României a fost primit 
cu mare bucurie de cei mici, care i-au fost ghizi de nădejde și i-au adresat fel și fel de întrebări, la 
care domnul Klaus Iohannis a răspuns cu căldură și umor. După ce i-au prezentat câteva ateliere 
de creație și i-au arătat cât sunt de talentați, copiii l-au invitat într-una din casele în care cresc.
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SOS Satul Copiilor București

În Satul SOS București, 43 de copii își trăiesc frumos copilăria, cu încredere în ei și cu sentimentul 
că sunt acasă. Copiii cresc în căsuțe, alături de Mama SOS și de frații sociali și biologici. Pe lângă 
nevoile de bază, primesc o educație potrivită și sprijin permanent, acolo unde au nevoie.

A mai trecut un an plin, cu bune, cu emoții, dar și cu perioade mai complicate, așa, ca în orice 
familie. Pentru că echilibrul emoțional este o prioritate, am continuat ședințele de terapie
adaptate fiecărui copil în parte.



Ne-am mărit familia cu 2 fetițe, care cresc alături de 
cea mai tânără Mamă SOS din Sat. La puțin peste 
30 de ani, Ana a decis să devină părinte social.
Cele două surori s-au acomodat foarte bine, au 
deja prieteni în Sat și participă la toate activitățile
pedagogice.

Fiecare copil este susținut să-și urmeze pasiunile. 
Încurajăm mișcarea, iar copiii merg la fotbal, 
baschet, dansuri, aikido, înot, judo. Totodată,
le susținem și latura artistică, prin cursuri de 
pictură și desen, unde am avut alături profesioniști 
de la Elite Art Gallery. Copiii au mers și la cursuri de 
canto și pian. 10 copii au fost mici arhitecți în cadrul 
programului susținut de asociația De-a arhitectura, 
iar la final au prezentat o machetă în cadrul unei 
expoziții la Universitatea de Arhitectură.  Alături de 
voluntari, copiii au jucat și “Faust”, pe scena Satului 
SOS și au arătat cât sunt de talentați la concursul 
“Copiii au talent”, organizat în Sat. Au participat la 
cluburi de lectură, susținute de scriitori contempo-
rani, apoi la diverse cursuri, extrem de folositoare 
pentru pregătirea lor pentru viață. Am decernat și 
premiile Oscar SOS, pentru scurtmetrajele realizate 
de copii, în cadrul modulului de cinematografie.

Au fost și emoții frumoase, doi tineri au trecut la o 
nouă etapă din viața lor. S-au desprins de Mama 
SOS și de căsuța din Sat și au mers în Comunitatea 
de Tineri, alături de cei de vârsta lor. Această 
trecere este extrem de importantă pentru ei, 
moment pentru care se pregătesc ani la rând, în 
cadrul programului DVI (Deprinderi de Viață
Independentă). Prin acest program, copiii se
întâlnesc săptămânal cu pedagogul și se pregătesc 
pentru viață, pentru etapa adolescenței, își definesc 
pasiunile, abilitățile și devin mai siguri pe ei.

17

Proiecte cu suflet 
Copiii sunt încurajați să facă fapte bune și 
să fie generoși cu cei din jur. Prin proiectul 
„Mărtișoare cu suflet”, alături de Asociația 
Aspir, copiii au realizat mărțișoare pentru o 
cauză nobilă. Suma obținuță în urma 
vânzărilor a fost donată Secției Clinice 
Pediatrie I, II și III, din cadrul Institutului 
Clinic Fundeni.
În luna decembrie, copiii au fost alături de 
bătrânii din Complexul Social de Servicii 
Străulești. Le-au oferit momente frumoase, 
pline de emoție și i-au ajutat să simtă 
spiritul Crăciunului. Copiii le-au decorat 
camerele cu ornamente realizate de ei, 
le-au cântat colinde și i-au servit cu prăjituri 
pregătite de ei, împreună cu pedagogul.

10 copii cu rezultate școlare deosebite 
au fost în tabăra de merit, pe Valea 
Prahovei.
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Mihai cel curajos și cu zâmbet cald

Băiatul cu părul ca aluna a intrat în Satul SOS când avea 6 ani, împreună cu cei doi frați mai mari. 
Aici a avut ocazia să se deschidă, să prindă încredere în el și a creat o legătură specială cu Mama 
SOS. Și-a făcut prieteni și a început să se bucure de copilărie din plin. Mihai adoră mersul pe 
bicicletă, drumețiile, plimbările în parc și concertele rock, la care poate să danseze liber. Încă de la 
început s-a remarcat prin inteligența sa la cursuri de IT, dar și prin răbdarea cu care citește cărțile 
preferate.

Cu timpul, însă, ceva s-a schimbat și 
zâmbetul lui Mihai nu mai era la fel. A trecut 
printr-o intervenție chirurgicală foarte 
dificilă, care a pus la încercare speranțele de 
reușită ale adulților. Cu toate astea, Mihai a 
reușit să traverseze cu mult curaj perioada 
grea, cu multe neputințe fizice. La un an
distanță, Mihai zâmbește din nou și este 
același copil iubitor, cu o forță fantastică de 
a-i binedispune pe cei din jur. Chiar dacă a 
trăit prea devreme momente dificile, vechile 
lui pasiuni sunt tot aici. Face mișcare, gătește
alături de mama SOS și de frații lui și nu 
ratează nicio ocazie de a exersa noi mișcări 
de dans.

Băiatul cu părul ca aluna are viața înainte și 
privește cu încredere la viitor.

Experiența lui Mihai ne-a învățat încă o dată 
ce înseamnă solidaritatea, cât de importantă 
este susținerea celor din jur și ce efecte 
terapeutice pot avea iubirea și afecțiunea.
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SOS Satul Copiilor Cisnădie

În Satul SOS din inima Transilvaniei, 47 de copii și tineri se fac mari și se pregătesc pentru viață. 
Aparte pentru Satul SOS din Cisnădie este faptul că tinerii ramân în casele familiale până la
maturitate și cresc alături de Mama SOS și de frații mai mici din casă.

Ca în fiecare Sat SOS, frații sunt împreună și au o relație solidă, pe care o păstrează și peste ani.
În Satul SOS Cisnădie sunt acum 15 fratrii (grupuri de frați).
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Copiii și tinerii au terminat cu bine anul școlar, cu o promovabilitate maximă. Avem rezultate bune 
și la examenul de Capacitate, la Bacalaureat, ba chiar un tânăr a absolvit liceul cu cea mai mare 
medie din oraș și a intrat cu brio la Facultatea de Inginerie din Sibiu. Le mulțumim voluntarilor 
pentru sprijin în pregătirea temelor și acordarea de meditații copiilor. 

Punem accent pe echilibrul lor psihic și fizic și continuăm activitățile extra-școlare. Ne mândrim cu 
cercul de muzică, unde copiii cântă la chitară, orgă, tobe și bongos. La cursurile de actorie, copiii 
prind încredere în ei și se exprimă liber. Le este încurajată creativitatea prin ateliere de artă 
populară, lut, pictură, pirogravură. 

Copiii și tinerii se bucură din plin de activități în aer liber și se antrenează la fotbal, merg cu
bicicletele pe aleile Satului și chiar fac performanță. Doi tineri sunt pasionați de kick-box, sport 
unde se pune accent pe disciplină și se cultivă foarte mult altruismul. Ei învață să-și țină în frâu 
emoțiile și să se ajute între ei, de la cel mai firav, până la cel mai puternic.

2 copii au fost reintegrați în familia biologică 
și cresc acum alături de părinții lor.

Ne bucurăm pentru fiecare tânăr care 
devine independent

În 2018, 2 tineri peste 18 ani și-au terminat 
școala și au arătat că pot fi pe cont propriu, 
cu o slujbă și un loc al lor de locuit.
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Cum a reușit Emil să zâmbească

Emil este un copil îndrăgostit de sport, are talent la 
desen și își iubește foarte mult fratele. În ochii și 
gesturile lui vedem multă gingășie, multă voie bună 
și inocență. Este un copil în care cei din jur își pun 
încrederea când vine vorba de meciuri de fotbal, 
întreceri cu bicicletele și ajutor pentru treburile 
casnice. Așa este caracterul lui Emil, îi place să 
ofere și să să aducă armonie în jur.

Emil este, însă, mai mult decât un copil prietenos și 
cuminte. Este un luptător și are o inimă cât lumea 
de mare, chiar dacă a trăit deja sentimente mult 
prea complicate pentru vârsta lui. A simțit din plin 
abandonul, frica și singurătatea în primii ani de 
viață, amplificate de o problemă de auz.

Emil este bine acum și crește în Satul SOS Cisnădie, 
unde a venit în urmă cu 7 ani. Aici și-a întâlnit 
pentru prima dată fratele mai mare și pe Mama 
SOS, care îl iubește și îi este alături zi de zi. Și-a 
depășit problema de auz cu ajutorul unui aparat 
auditiv și chiar mai mult de atât - este premiant la 
școală, responsabil și are o copilărie frumoasă, fără 
griji.

Povestea lui Emil este încă un exemplu că prin 
răbdare și grija potrivită, un destin greu încercat se 
poate schimba frumos. Emil are locul lui în Satul 
SOS Cisnădie, alături de cei care îl iubesc și pe care 
se poate baza în fiecare zi.
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SOS Satul Copiilor Hemeiuş

Anul 2018 a fost plin de momente frumoase în Satul SOS Hemeiuș. Cei 26 de copii locuiesc în 5 
case SOS, alături de frații biologici și sociali și Mamele SOS. Patru adolescenți au trecut la o nouă 
etapă din viața lor și au mers în Comunitatea de Tineri. Aceștia nu sunt singurii care au lăsat Satul 
în urmă. Un tânăr de 18 ani a obținut primul lui job și este pregătit pentru viața independentă. 
Ne-am bucurat cu toții pentru ei, însă, ca în orice familie, despărțirea nu a fost ușoară. Legătura 
tinerilor cu Satul nu se pierde, de fapt, niciodată. Peste ani, ei revin în Satul SOS în vizită la mama 
și la frații mai mici. Casa copilăriei este locul de unde își iau energia când au nevoie și reper al lor, 
peste ani.
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Pentru copii, vara a fost plină de evenimente. Au participat la programul Şcoala de Vară al 
Fundaţiei Don Bosco, iar două adolescente chiar s-au calificat ca animator socio-educativ.
Tot vara, copiii au prins gustul călătoriilor și au învățat lucruri noi, au socializat în tabere, excursii, 
drumeții la mare și la munte, alături de prieteni și colegi. Pasiunile fiecărui copil sunt încurajate 
pentru ca ei să se autocunoască și să își aleagă un drum potrivit în viață. Gașca de fotbaliști s-a 
antrenat din greu pentru calificarea în Naționala SOS, campionatul de tenis de masă s-a jucat de 
câte ori vremea a permis, iar cursele de biciclete și role au fost nelipsite. Pe lângă sport, copiii au 
participat și la ateliere de lucru manual, reciclare, teatru de păpuși și modelajul cuprului, unde 
și-au dezvoltat creativitatea. În cadrul evenimentului Caravana bucuriei, copiii au învățat cum pot 
face jonglerii, au construit avioane de hârtie de tip bumerang, au vizionat un moment de panto-
mimă și au fost uimiți de spectacolul organizat de membrii unui circ din Finlanda. Ne mândrim cu 
doi copii care au obţinut certificate de operare IT – ECDL și sunt în pas cu tehnologia.

Părerea copiilor este importantă, ei sunt consultați mereu în luarea deciziilor în Sat. Consiliul 
Copiilor se întâlnește lunar și este format din cinci consilieri aleși de copii.

Tradițiile populare sunt păstrate vii la Hemeiuș, copiii au continuat cursurile de dans popular și 
modern. Cu fiecare ocazie festivă din Sat – Ziua Familiei, Ziua Recoltei, Ziua Copilului, Serbarea de 
Crăciun, evenimente sportive, copiii arată cu bucurie ce coregrafii noi au mai învățat.

Frații cresc împreună în Satele SOS
La Hemeiuș, 9 grupuri de frați biologici 
se bucură de copilărie.

Eforturi deosebite

Am început construirea unei 
case pentru ca 4 copii să se 
întoarcă în familie, alături de 
mama lor biologică.

Proiectul este în parteneriat cu 
Primăria Gârleni şi DGASPC 
Bacău.



Ionuț vrea mai mult

Ionuț s-a adaptat foarte bine mediului nou de la școală.
A schimbat școala din Hemeiuș cu o școală din Bacău, orientată pe performanță.
Mult succes, Ionuț, să rămâi mereu la fel de ambițios și plin de energie!
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Fetele din Satul SOS și Centrul de Zi Hemeiuș
au fost majorete la meciul Naționalei SOS.

Clubul de muzică
din Satul SOS Cisnădie

Copiii din Centrul de Zi Hemeiuș, 
activități de vară

Concursul “Copiii au talent” 2018, 
Satul SOS București
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Naționala SOS

  2 meciuri în 2018
  Selecție națională din cele trei Sate SOS și Comunități de tineri SOS

Naționala SOS este un proiect de suflet. Copiii și tinerii SOS au avut parte de experiențe speciale, 
au avut în față modele bune, au înțeles cât de importantă este echipa pe teren, dar și în familie. 
Facem mișcare, dar ne pregătim și pentru viață!

Ne-au fost alături: Dănuț Lupu, Miodrag Belodedici, Mirel Rădoi, Dan Cristian Popescu, Lucian 
Sânmărtean, Nana Falemi, Giani Kiriță, Daniel Niculae, Narcis Răducan, Iulian Miu, Adrian Iencsi, 
Dan Chilom, Cătălin Oprișan, arbitrii FIFA Radu Petrescu și Iulian Dima.



Silviu Lădaru,
antrenor voluntar Naționala SOS

“A fost o reală plăcere să antrenez    
echipa de fotbal SOS Satele Copiilor.
În cadrul acestei echipe, observ foarte
mult talent, dar și foarte multă dăruire și
pasiune, lucruri ce nu le-am mai identificat
de mult timp în cariera mea de instructor sportiv. Voi fi în 
continuare alături de acești copii și-i voi susține pe parcursul 
tuturor proiectelor.”

Ioana Cosma,
voluntar SOS

“Când am început
acest proiect,
Naționala SOS,
nu mi-am imaginat
nicio clipă că poate să îi
capaciteze atât de mult pe copii.
E forma noastră de a-i bucura și de a le 
oferi exemple. Foști mari fotbaliști ai 
României s-au implicat imediat și au fost 
alături de noi încă de la primul meci. 
Naționala SOS este echipa noastră, cea de 
care suntem atât de mândri, echipa 
copiilor care dau totul și care, atunci
când începe meciul, se visează pe marile 
stadioane ale lumii. Și visurile sunt
întotdeauna cele mai frumoase.
Să zâmbim și să visăm împreună cu ei.”

Silviu Tănase,
antrenor voluntar Naționala SOS

“SOS e unul dintre cele mai frumoase
locuri, un loc unde am găsit o "familie"
minunată, iubitoare și puternică! Locul
unde mă simt fericit și avem de învațat unii
de la alții. O plăcere și o onoare să fac parte
din acest grup unit și plin de iubire necondiționată.” 
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Comunitatea de tineri București

Comunitatea de tineri este locul din care tinerii pleacă în viață, independenți și pregătiți.
La începutul anului, 21 de tineri locuiau în cele două Comunități din București. Studenți, înscriși la 
licee sau școli vocaționale din București, tinerii sunt încurajați să se descopere pe ei înșiși și să 
facă alegeri potrivite pentru viitorul lor. Șapte tineri s-au regăsit în Programul de Asistare și toți au 
acum o slujbă și o locuință.

Școala este foarte importantă. Pe tot parcursul anului, echipa psiho-pedagogică a insistat ca 
tinerii să meargă la școală și să aibă rezultate cât mai bune. Am încurajat job-urile de vară pentru 
cei mai mari, pentru experiență, dar și pentru ca tinerii să aprecieze câștigul propriului efort. Trei 
dintre tineri chiar și-au păstrat job-urile și îi inspiră și pe ceilalți să își găsească o meserie potrivită.

După un an școlar plin sau job-uri de sezon, tinerii s-au relaxat la cursuri de vară de înot, în 
excursii la mare, la munte și au luat parte la un proiect care a scris istorie – Prinzătorii de vise.

Odată cu terminarea studiilor universitare sau la majorat, tinerii 
întră într-o perioadă de tranziție, Programul de Asistare și timp de 3 
ani de zile primesc sprijin pentru a nu fi singuri în traiul de zi cu zi.

Excursia de 2 zile din Munții 
Bucegi a fost o ocazie bună
pentru ca tinerii să vadă cât de
importantă este echipa și cât de 
mult contează sa primești, dar și 
să oferi ajutor.
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Spectacolul Prinzătorii de vise

“Prinzătorii de vise” este un proiect care a pornit de la ideea unui grup de dezvoltare personală 
prin teatru, dar a crescut lună de lună și a luat forma unui veritabil spectacol de pus în scenă. 
Conceptul îi aparține Ștefaniei Dudău, psihoterapeut în echipa SOS Satele Copiilor.

Distribuție: 
 11 tineri din cele două Comunități de tineri SOS București
 4 copii din Satul SOS București
 Povestitorul, colegul nostru Daniel Constantin

Ștefania Dudău,
coordonator proiect

“Tinerii și-au descoperit în acest grup resurse interioare, și-au identificat calități și pe unele dintre ele 
le-au și întărit, s-au adaptat, au fost liberi să se exprime, au primit încurajare, au asimilat în mod 
natural concepte, precum: autenticitate, unicitate, responsabilitate, inovație, creativitate, originalitate, 
bunul simț comun, logica privată, puterea de a alege, puterea lui împreună, curaj de a fi imperfect.”



“Piesa asta te schimbă în gândire, te provoacă, te lasă să fii liber.” Vlad

“Au fost momente minunate, o experiență care m-a schimbat mult.” Ana

“Acest proiect este un lucru pe care îl faci o dată în viață și trebuie să profiți de el.” Sami
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Comunitatea de tineri Bacău

Toți tinerii care au părăsit Comunitatea 
de tineri în 2018 au reușit să se integreze 
bine în societate, au un loc de muncă 
stabil, o locuință și o viață echilibrată.

Copiii din Sat s-au făcut mari și acum sunt gata de o nouă etapă din viața lor, cea din Comunitatea 
de tineri din Bacău. Chiar dacă plecarea din Sat este pregătită cu ani înainte, tinerii au parte de 
schimbări frumoase, care îi ajută să se maturizeze. Mama SOS nu le mai este alături clipă de clipă, 
se gospodăresc singuri, descoperă orașul din altă perspectivă și iau parte la activități alături de 
tineri de vârsta lor. Nu este deloc ușor, însă îi au alături pe consilierii SOS și grija Mamei SOS.

În 2018, 14 tineri locuiesc în comunitatea SOS din Bacău. Pe durata anului, prioritatea numărul 
unu a fost continuarea studiilor și identificarea unui loc de muncă, în cazul tinerilor mai mari. 
Echilibrul emoțional este foarte important, tinerii au primit suport și au fost încurajați să mențină 
legătura cu familia biologică, acolo unde a fost cazul. Îi pregătim pe tineri pentru viață, așa că nu 
au lipsit orele de educație medicală, sexuală și de planning familial.

Timp liber
Tinerii au avut parte de momente frumoase
împreună, în Tabăra de vară din Costineşti.
Schimbăm idei de viață și ne exersăm limbile
străine cu tineri instituționalizați din Anglia,
de la Centrul Hackney Leaving Care Service.
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Tânăr și independent
Se vede cu ochiul liber că Robert este un lider și îi inspiră pe 
tinerii din jur cu ambiția lui. Robert a știut mereu că vrea să 
aibă un viitor diferit de cel al familiei lui biologice, iar alegerile 
lui au fost foarte bine gândite, chiar de la vârste mici. Elev cu 
bursă la școala generală, Robert a ales un liceu ce îi oferă o 
meserie - Școala Profesională ”Grigore Cobălcescu” Moinești, 
specializarea petrol și gaze.

Copilăria lui nu a fost una ușoară. A fost nevoit să fie pe cont 
propriu de foarte mic și să se ferească singur de pedepsele 
tatălui. A ales să plece, dar a avut maturitatea să nu-și judece 
mama și alegerile ei. Peste ani, Robert chiar a devenit sprijin 
pentru mama și surorile mai mici, chiar de la primul lui venit, 
bursele de merit de la școală.

Robert a găsit o familie caldă în Satul SOS Hemeiuș, unde s-a 
făcut imediat remarcat și iubit. A fost ales de copii
reprezentantul lor în Consiliul Copiilor și a luat mereu decizii 
bune în numele lor.

“De cum a venit în căsuța noastră, Robert și-a luat rolul de 
frate mai mare și s-a atașat imediat de copii și de noi. Un copil 
mereu vesel, plin de energie și de bunătate, gata să ajute. Nu știu 
de unde a avut mereu așa de mult de oferit, mereu mă gândesc 
cât de greu i-a fost înainte să ajungă la noi.” 
Mama SOS

Robert are planuri mari și încredere că poate mereu mai 
mult. Își dorește să învețe lucruri noi și să nu se limiteze doar 
la specializarea pe care o are. Pe lângă pregătirea din liceu, 
Robert s-a specializat și în tâmplărie PVC și are un venit sigur. 
Tânărul nostru ne face mereu mândri și este pregătit foarte 
bine pentru viața independentă.
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SOS Centrul de Consiliere și Sprijin
pentru Copii și Părinți București 

Sprijinul familiilor este un lucru complex, iar punctul forte al programului 
este înfruntarea dificultăților financiare și sociale. Părinților le sunt ținute 
sesiuni de training, li se oferă consiliere socială, psihologică și vocațională în 
vederea angajării. Copiii primesc rechizite, burse școlare și ajutor în relația 
cu școala. Nu lipsesc atelierele de dezvoltare a abilităților de viață, educația 
pentru sănătate, educația sexuală, excursiile, dar și sprijinul financiar sau 
material pentru anumite situații de criză. Ajutăm familiile să aibă parte de 
strictul necesar: accesul la apă curentă, căldură, o casă curată și renovată, 
mobilă și aparate electrocasnice de bază.
În 2018, am sprijinit peste 301 de copii și tineri, 90 de părinți, proveniți din 
60 de familii. Toate familiile care au ieșit din program au rămas unite și 
pregătite să își crească decent copiii. 179 de copii au fost sprijiniți pentru a 
merge la școală sau la grădiniță, din care 6 copii cu vârsta peste 7 ani au luat 
contact cu colectivitatea pentru prima dată în viață. Părinții și-au îmbunătățit  
cunoștințele și abilitățile prin participarea la ateliere de tip Școala Părinților.
Momentan, suntem prezenți în sectorul 1 și orașul Buftea.

Fiecare copil trebuie să crească în familia lui, alături de părinți. Din păcate, acest lucru nu este 
mereu posibil, iar copiii sunt separați, din diferite motive, de familia biologică. O mare parte din 
munca noastră este dedicată prevenirii acestei separări, acolo unde este benefic pentru copii și 
pot crește sănătos, în condiții decente.

De 20 ani, schimbăm destine și ajutăm familiile să rămână unite și să aibă un viitor împreună. În 
1998 am înființat primul Centru de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți, cel din București.

 421 de familii susținute
 710 părinți
 1522 copii
 Aproape 99% rată de succes

100% rată de succes în 2018
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SOS Centrul de Consiliere și Sprijin
pentru Copii și Părinți Bacău

În județul Bacău, Centrul de Consiliere și Sprijin ajută familiile din localitățile Onești, Hemeiuș, 
Gârleni, Blăgești și Racova să rămână împreună și să își crească copiii în condiții decente.

 184 de copii
 35 au primit burse “Talentino” pentru școală
 aproape 100% rată de succes

Noi lucrăm 1 la 1 cu fiecare familie în parte și oferim servicii adaptate nevoilor lor. Le 
oferim adulților consiliere socială și psihologică, educație parentală, îi sprijinim în găsirea 
unui loc de muncă potrivit pentru a avea un venit sigur. În anumite cazuri, îi ajutăm pe 
părinți cu întocmirea documentelor de identitate, cu înscrierea la medic pentru a avea 
acces la serviciile potrivite. Ne asigurăm că cei mici merg la școală, sunt hrăniți 
corespunzător și că nu trăiesc în condiții de igienă precară.
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SOS Centrul de Zi Hemeiuș

Centrul de Zi este locul în care peste 20 de copii primesc sprjin zi de zi la teme și se bucură de o 
masă, după școală. Pe lângă ajutor la teme, copiii sunt pregătiți pentru viață, învață despre igienă, 
cultură generală, li se dezvoltă abilități în vederea unei cariere în viitor. Ne și distrăm la filme, 
clubul de dans, de citit, ateliere de joc, pictură, creație și reciclare, plimbări în parc, excursii
tematice.

Proiectul este sprijinit de Consiliul local Hemeiuș și de Fundația Speranța, Olanda.
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SOS Centrul de Consiliere și Sprijin
pentru Copii și Părinți Cisnădie

Am sprijinit 157 de copii și 7 tineri, din 55 de familii, din comunele Chirpăr şi Vurpăr.
Facem eforturi zi de zi ca cei mici să crească în familie. Le suntem aproape celor 95 de adulți și le 
identificăm neajunsurile, apoi venim cu soluții adaptate. 

 100% rată de succes, toți copiii au rămas în familie
 89% din copii au fost la școală/grădiniță

Ce oferim: consiliere pe mai multe planuri, sprijin în obținerea unor drepturi sau acte de identitate, 
educație financiară, activități practice, suport material pentru nevoi de bază, produse de bază și 
îndrumare pas cu pas.

Prin educație, copiii pot avea un viitor diferit de cel 
al familiei. Copiii primesc rechizite, mediere în 
relația cu școala, suport la teme și chiar burse. Am 
oferit peste 30 burse Talentino copiilor cu rezultate 
bune la școală, pentru încurajare și apreciere. Copiii 
au fost implicați în mai multe activități în timpul 
liber, socializare, excursii și ateliere de lucru.
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Unde-s doi, puterea crește

Doi părinți care luptă pentru copiii lor

Lavinia, Florian și copiii lor locuiesc la 50 de km de orașul Sibiu, într-o casă modestă, dar curată.
Ei sunt părinții a șase copii, dintre care trei au atins vârsta maturității și sunt independenți, iar cei 
mici cresc alături de ei. Lavinia și Florian privesc cu speranță la viitor și se bucură de rezultatele 
bune la școală ale copiilor. Lavinia face tot posibilul ca cei mici să ia în serios școala și să aibă un 
viitor bun.

”Am băieți cuminți, care învață bine. Atunci când merg la ședința cu părinții îmi crește inima când 
diriginta și doamna învățătoare vorbesc numai lucruri frumoase despre ei. Mă bucur că ei învață bine, 
iar eu fac tot posibilul să nu lipsească de la școală, să le asigur tot ceea ce le este necesar. Sper ca într-o 
bună zi să aibă o slujbă bună, să nu se mai chinuie ca noi.”

Deși tatăl a fost obligat să înceteze munca din motive medicale, copiii merg la școală și sunt
îngrijiți cum trebuie.

Familia este de 2 ani în programul Centrului de Consiliere SOS din Sibiu și ambii părinți fac eforturi 
să-și depășească condiția. Lavinia și Florian sunt un exemplu de părinți receptivi și dornici de a 
primi o șansă și a pune în practică ce învață la seminariile pentru părinți.



Proiecte și Advocacy

Membri ai: Parteneri ai:
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“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”), co-finanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene 
Ne preocupă situația tinerilor ce părăsesc sistemul de protecție și nu sunt pregătiți pentru viața 
pe cont propriu. Pe durata a 2 ani, pregătim peste 120 de specialiști care lucrează în mod direct 
cu tinerii să îi ajute să aibă deprinderile necesare unei vieți independente. Totodată, am construit 
o rețea digitală de suport pentru tineri -  YouthLinks.
Parteneri: Federația SOS Children’s Villages International (aplicant principal), FICE Austria, SOS Satele 
Copiilor Bulgaria, Estonia, Ungaria și Italia, FONPC.

“Acum ce urmează?: Pregătirea și împuternicirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a 
copilului” (“Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care”), finanțat de programul 
european ERASMUS +
Pe durata a 2 ani, sprijinim tineri cu vârste între 16-19 ani care se află în îngrijire sau au părăsit 
recent sistemul de protecţie prin consiliere, să poată să se susțină singuri, să fie bine integrați, să 
aibă o locuință, un venit sigur. 
Parteneri: Universitatea de Vest Timișoara (aplicantul principal), “Zâmbetul copilului” (Grecia), Lifelong 
Learning Institute Atena (Grecia), Universitatea din Lusofona (Portugalia), Universitatea din Tirana 
(Albania), DGASPC Timiş, SOS Children’s Villages Albania și Chao dos Meninos (Portugalia).

Proiectele noastre sunt felul în care noi ne implicăm și aducem schimbări reale în viețile copiilor și 
tinerilor vulnerabili, precum și a familiilor din comunitățile dezavantajate. Construim parteneriate 
puternice cu federații, cu alte organizații neguvernamentale, cu autorități publice și alți actori 
importanți pentru a avea un impact cât mai puternic în societate.

În anul aniversar, am publicat 
Amprenta socială şi economică
a activităţii SOS Satele Copiilor 
România în cei 25 de ani de activitate.
Studiul a fost realizat cu sprijinul 
Academiei Române, al Institutului de 
Cercetări Economice „Costin C. 
Kirițescu” și al Institutului de
Cercetare a Calității Vieții.



„Copii sănătoși
pentru o comunitate sănătoasă!”,
prin Programul #Instaredebine, 
susținut de Kaufland România și 
implementat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile.
Pe durata primelor 2 luni de proiect 
(noiembrie-decembrie), sute de 
părinți și copii din 7 comunități 
vulnerabile din țară au participat la 
workshop–uri despre un stil de viață 
sănătos. Primele teme au fost Nutriția 
și activitatea fizică, Igiena copilului, 
Consumul de substanțe interzise.

„Stabilirea mecanismului de raportare și răspuns în 
situații de suspiciune de abuz”,
finanţat de Ambasada Franţei în România
Avem zero toleranță la violență împotriva copiilor. Scopul 
proiectului este de a stabili un mecanism clar și prompt de 
acțiuni în situații de suspiciune de abuz asupra copiilor 
aflați în sistemul de protecție specială.
Proiectul se derulează în judeţul Bacău pe durata a 7 luni.

“Eficienţa intervenţiilor pentru prevenirea 
separării copiilor de părinţi”, proiect 
realizat cu sprijin de la bugetul local al 
Municipiului București. Am realizat un 
Studiu calitativ privind situaţia copiilor 
aflaţi în situaţie de risc din București şi 
care ajung în atenţia autorităților și un 
Ghid practic în prevenirea separării 
copiilor de părinți. Scopul proiectului a 
fost ca specialiștii să poată răspunde mai 
bine nevoii din comunitățile vulnerabile, 
unde există risc de separare a copiilor de 
familia lor.
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„Servicii diversificate si adaptate nevoilor copiilor din judetul Bacău”
Ne adaptăm mereu pentru a oferi copiilor pe care îi avem în grijă cele mai bune servicii.
Pe durata unui an de zile, familiile SOS din Satul Hemeiuș se vor muta în orașul Bacău, pentru o 
integrare mai bună a copiilor și acces la servicii de cea mai bună calitate.
Ne extidem activitatea SOS Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii la cel puțin 
jumătate din comunitățile din județ, cu un accent deosebit asupra familiilor cu un risc crescut de 
separare.

Burse Talentino,
proiect finanțat de Hope Foundation 
și KLG Olanda

În cei 5 ani, am sprijinit sute de copii 
din comunitățile vulnerabile să 
meargă la școală, în cele 3 județe în 
care furnizăm servicii de prevenire 
prin cele trei Centre de Consiliere și 
Sprijin pentru copii și părinți și 
Centrul de Zi Hemeiuș. În anul 
școlar 2017/2018, 95 de copii au 
primit burse și sprijin școlar.

„Centre de consiliere și sprijin 
pentru copii și părinți”, proiect 
implementat cu sprijinul financiar al 
PROFI

Am asigurat nevoile de bază pentru 
813 de copii şi tineri, am îmbunătățit 
abilitățile parentale pentru 171 
părinți, am susținut 668 de copii să 
meargă la școală și am spijinit 191 
de părinți si tineri să se integreze 
socio-profesional.



Oameni de bine

Ne mândrim cu o comunitate puternică de oameni de bine, care sunt adevărați membri
ai Familiei SOS. Mame SOS, ambasadori, voluntari, prieteni, colegi, donatori și parteneri
corporate, cu toții reușim să creăm un viitor mai bun copiilor și tinerilor vulnerabili.
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Mama SOS

Mama SOS este mai mult decât o profesie. De peste 25 de ani, aceste femei minunate se dedică 
din tot sufletul copiilor care au rămas fără suportul familiei biologice. Ele oferă caldură, siguranță, 
iubire, încredere și grijă.

Pentru copii, Mama SOS transformă o casă în acasă!

Anul acesta, trei Mame SOS serbează 25 de ani de implicare și de vieți schimbate. Au crescut 
împreună zeci de copii și încă oferă dragoste necondiționată celor care cresc acum în Satele SOS.
Mulțumim pentru că v-ați dedicat un sfert de veac din viață și ați oferit viitorul în dar copiilor pe 
care i-ați crescut!

Mama Cozeta Bajdechi, Mama Lucreția Florescu, Mama Iulica Mira
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Felicitări, Mariana Dobre, Emilia Drăghici, Mariana Ștefan, Adriana Castrase!

În cadrul Galei SOS – 25 de ani în România, patru Mame SOS din România au primit inelul SOS, 
alături de alte nouă din alte filiale SOS din Europa. Inelul SOS este o înaltă distincție ce se oferă 
Mamelor SOS dupa 10 ani de dedicare.

“Să fii mamă SOS înseamnă să fii mamă în adevăratul sens al cuvântului. Pentru mine, este mai mult decât o 
meserie să îngrijești și să crești copii, să le oferi un cămin cald, o familie iubitoare și ce au cel mai mult nevoie, 
afecțiune.”

Mariana Ștefan, Mama SOS Satul SOS Cisnădie

Mama Diana, o viață dedicată copiilor

Momente grele pentru familia SOS.
Din cauze medicale, Mama SOS Diana Vișănoiu ne-a părăsit
după 16 ani de dedicare în Satul SOS Cisnădie.

A fost un om special, blând, bun si extrem de iubit de noi,
dar mai ales de copii.

Mama Diana, nu te vom uita niciodată!



45

Peste 7000 de oameni ne sunt alături lună de lună
Cum poți dona lunar?
Debit Direct: semnezi un contract și un mandat, cu un reprezentant SOS
Online: accesezi www.sos-satelecopiilor.ro
SMS: trimiți sms cu textul MAMA la 8844 și ajuți copiii cu 2 euro/lună

Donatorii noștri

“Mă bucur că am ocazia să contribui pentru o cauză nobilă. Practic, acesta a fost și motivul pentru care am 
acceptat propunerea de a participa, fie și cu o sumă simbolică, pentru cauza SOS.  Mi-aș dori ca tot mai mulți 
semeni de-ai noștri să dorească să ajute în acest fel... sau în oricare alt mod consideră ei necesar.” 
Donator Crihan Emil 

“Pentru mine, faptul că donez lunar o mică sumă de bani reprezintă oportunitatea de a-mi ajuta aproapele și 
ocazia de a-i oferi unui copil, care nu a avut șansa pe care am avut-o eu, un mediu mai bun, alături de oameni cu 
sufletul mare. Mult succes și putere în tot ceea ce faceți!” 
Donator Alexandru Lazăr

1 leu / zi donat = o copilărie fericită 1 leu / zi = 
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Din anul 2018, Andreea Bălan s-a alăturat Familiei SOS

“Sunt foarte fericită că fac parte din marea familie SOS Satele Copiilor și că am cunoscut aici 
copii minunați. Toată admirația pentru Mamele SOS, care își dedică viața acestor copii și îi fac 
oameni mari, pregătiți pentru viață. De câte ori intru în Sat chiar mă simt în familie, unde este 
mereu iubire și de unde nu îți vine să mai pleci.” 
Andreea Bălan, Ambasador SOS

Andreea
a spus Prezent!
și în campania SOS
„A doua șansă”.



“SOS Satul Copiilor reprezintă pentru mine șansa de a avea un nou început... Înseamnă susținere, încredere, 
iubire, dăruire și suport. Mă bucur nespus de mult că fac parte din aceasta minunată ,,Familie SOS’’. Îmi doresc să 
profit din plin de această ocazie și să reușesc prin prisma activității pe care o desfășor să contribui la creșterea și 
dezvoltarea copiilor și tinerilor noștri, spre reușita unei vieți independente, pe baza unor principii și valori de viață 
esențiale, precum: respectul, sinceritatea și angajamentul.”
Văduva Mădălina, psiholog SOS Satul Copiilor Cisnădie

“Alege o profesie care îți place și nu va trebui să muncești nicio zi din viața ta” - Confucius
Copiii pe care îi ajut să rămână lângă familiile lor îmi dau energia de care am nevoie în acest demers continuu și 
mă ghidează în a găsi mereu soluția potrivită pentru fiecare situație.”
Alina Furdui, Asistent Social Centru de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți Bacău

“Lucrând cu copiii din SOS, perspectiva mea asupra lumii, asupra mea și a celor din jur s-a schimbat într-un 
timp foarte scurt și într-un mod foarte profund. Aici m-am întâlnit nu cu viața, ci cu o radiografie a ei, cu formula 
ei moleculară. Provocare, uimire, extaz, mâhnire, creativitate, putințe și neputințe, gusturile cele mai amare și cele 
mai dulci duse la extrem alternativ sau toate odată, asta înseamnă SOS pentru mine – o filă autentică de viață, 
necitită încă în totalitate.”
Corina Taraș, pedagog SOS Satul Copiilor București

“Mi s-a propus să predau engleză pentru două fetițe aflate în școala primară și am acceptat fără să stau pe 
gânduri. În timpul petrecut cu fetele am reușit să mă deconectez de lumea mea și să privesc din nou prin ochii 
unui copil. Am găsit liniște, imaginație, energie, iubire și mult entuziasm, cu toate că uneori au existat și momente 
mai dificile. A fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat de-a lungul timpului.” 
Elena Cioponea, voluntar sprijin școlar SOS Satul Copiilor București

Alina Furdui

Corina Taraș Elena CioponeaMădălina Văduva
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Premii în 2018

Bianca Bulai,
premiată în cadrul Galei de 
Decernare a „Premiilor
Drepturilor Copilului Korczak”, 
la categoria „profesionist din 
cadrul ONG". 

Zsuzsana Ogrean
a obținut premiul pentru 

„asistentul social din domeniul 
comunitar”, în cadrul Galei 

Excelenței în Asistență Socială.

Felicitări tuturor și mulțumim că duceți numele organizației așa de frumos mai departe! 
Suntem mândri de voi!

SOS Satele Copiilor România
a primit premiul de excelență 
pentru campanii sociale din 
partea Colegiului Național al 
Farmaciștilor, în cadrul Galei 
Farmaciștilor 2018.

Diplome de bună practică 
pentru 10 servicii sociale ale 

SOS Satele Copiilor, oferite în 
cadrul Galei „100 exemple de 

bune practici în serviciile 
sociale din România" de către 

Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale, cu ocazia aniversării 

Centenarului.
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Parteneri de bine

Vă mulțumim din toată inima celor care v-ați alăturat cauzei SOS sau ne-ați rămas alături 
în 2018. Doar împreună putem aduce o schimbare reală și puternică în viața copiilor 
vulnerabili, dar și în societate.
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“Responsabilitatea și sustenabilitatea sunt parte din ADN-ul companiei Kaufland. Noi ne implicăm în 
proiecte pe termen lung, ca să putem crește împreună. Parteneriatul cu organizația SOS Satele Copiilor 
este unul atât cu tradiție, cât și cu viitor. Împreună ne implicăm în reducerea problemelor comunității în 
care suntem prezenți, oferind copiilor abandonați sau care și-au pierdut părinții o șansă reală la 
integrare într-o familie și o viață în care să se simtă iubiți și respectați, unde să primească afecțiune și 
suport emoțional. Această modalitate de a oferi și de a fi alături este parte din filosofia Kaufland, pentru 
că viitorul comunității este și viitorul nostru, iar împreună facem diferența.”

Anna Katharina Scheidereiter, CSR-Manager Kaufland România

“5 ani de fapte bune. 5 ani de când susţinem SOS Satele Copiilor şi reuşim să oferim un cadru optim 
pentru dezvoltarea personală şi profesională a copiilor ce provin din medii defavorizate. Pentru noi, 
acest partneriat reprezintă unul dintre proiectele de suflet prin intermediul căruia reușim să ne oferim 
aportul în sprijinirea comunității locale. Acum 5 ani, când am adoptat prima Casă SOS, le-am făcut o 
promisiune copiilor de atunci, aceea de a fi alături de ei, facilitându-le accesul la educaţie şi la un mediu 
decent de viaţă. Între timp, copiii „noștri” au crescut și au devenit niște adolescenți responsabili care la 
rândul lor revin pentru a îi ajuta pe ceilalți aflați în sistem. KFC susține în prezent două case și suntem 
foarte fericiți să vedem că am crescut împreună cu copiii, pe care îi considerăm și ai noștri. Educația 
este pilonul principal al strategiei noastre de responsabilitate socială, iar rezultatele proiectului „Bucket 
de bine” ne încurajează să continuăm în fiecare an această colaborare."

Claudia Porojan, Senior PR & CSR Manager, Sphera Franchise Group

“2018 a fost un an special pentru C&A. Intrarea în Familia SOS ne onorează și totodată ne responsabi-
lizează. Când vorbim de copii cu un trecut sensibil, dar care au șansa unei copilării frumoase, așa cum 
fiecare copil merită, atunci vorbim de un angajament continuu. Un copil nu poate fi lăsat la voia 
întâmplării, ci trebuie susținut până este pe picioarele lui, un adult integrat și echilibrat. Mi-aș dori ca 
peste ani să mă reîntâlnesc cu cei 22 de copii din cele patru case SOS pe care C&A le susține și să îi 
găsesc bine, poate chiar să îmi fie colegi, prieteni. Le transmit toate aprecierile mele Mamelor SOS care îi 
cresc pe copii și tuturor celor care își dedică timp, energie și sentimente pentru a aduce schimbări în 
societatea noastră."
 
Cătălin Roșca, Country Manager C&A Moda Retail
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Campanii corporate

Ajunsă la cea de-a patra ediție, campania Orbit Dăruiește 
Zâmbete are ca scop integrarea socială a copiilor din
comunitățile vulnerabile din programele SOS. 1% din 
valoarea oricărui pachet de gumă Orbit achiziționat în 
perioada 8 Octombrie – 30 Noiembrie 2018 a fost
redirecționat
către SOS Satele
Copiilor.
Adela Popescu
este ambasador
al campaniei din
2018.

De 3 ani, KFC susține 2 case din Satul SOS din București.
Celor 9 copii le sunt asigurate toate cheltuielile necesare 
pentru alimente, îmbrăcăminte, îngrijiri medicale și activități 
educaționale și de timp liber. În premieră, desenele de pe 
cutia de Bucket de bine au fost făcute de copiii noștri.

Allianz-Țiriac Asigurări ne este alături de 3 ani prin
susținerea a 3 dintre casele familiale SOS și sutele de ore de 
voluntariat în Satele SOS. Peste 15 copii cresc frumos și în 
siguranță, cu sprijinul unui partener de încredere.

Kaufland România și-a asumat preluarea tuturor
cheltuielilor pentru 6 case familiale în care locuiesc 39 de 
copii. An de an, contribuția companiei ne ajută să le oferim 
copiilor dragostea unei familii, siguranța, caldura, lumina și 
hrana de care au nevoie pentru a putea crește și învăța.
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Prin Campania 
derulată de 
Penny 
România, 25 de 
bani sunt donați 
către SOS Satele 
Copiilor 
România, la 
fiecare sacoșă 
de cumpărături 
ecologică 
prezentată la 
casa de marcat.

C&A ni s-a alăturat în acest an prin susținerea integrală a 4 
case familiale SOS. C&A acoperă și o parte importantă din 
cheltuielile medicale pentru copii – psihoterapie, stomatologie.

Prin campania You eat, we give,
Marriott București donează an de an 
1 Euro la fiecare prânz sau cină în 
incinta hotelului, pentru tinerii care 
cresc la SOS. Campania durează 2 luni, 
septembrie-octombrie.

Prin proiectul Clubul Grădinarilor sponsorizat de Auchan, 
600 de copii din 3 școli din București și Ilfov au dobândit 
cunoștințe și abilități noi prin activități de grădinărit, work-
shop-uri de alimentație sănătoasă și îngrijirea mediului.
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Campanii media

A doua șansă
Deși este foarte greu să primești a doua șansă în viață, este foarte ușor s-o oferi.

Oamenii de bine au fost invitați să susțină cauza SOS, astfel încât să oferim împreună copiilor o a 
doua șansă la o mamă, la o familie, la iubire, la un trai decent și sigur.

Gabi Balint, Florin Busuioc, Monica Bârlădeanu, Corneliu Ulici, Cristi Iacob, Cabral Ibacka, Marian 
Râlea, Raluca Arvat, Daniel Nițoiu, Gabriela Maloouf au spus Prezent! în campanie și le-au povestit 
copiilor despre cel mai mare regret al lor și pentru ce ar avea nevoie de o a doua șansă.

Parteneri
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Campanii media

Bucuria face bine!
Ține minte bucuria pe care o simți în
decembrie și fii bun tot anul care vine!

Campania „Viitorul în dar”, difuzată în luna septembrie la
 „Universul credinței”, cu Anna de Hillerin.

„Niciun copil nu ar trebui
să crească singur”
8 reportaje din Satele SOS difuzate în cadrul
emisiunilor de Știri „Focus”.



56

Voluntariat și Implicare

Alături de Bosch România învățăm încă de mici 
că protejarea planetei este sarcina fiecăruia 
dintre noi, iar 50 de voluntari ne-au ajutat să 
plantăm peste 200 de arbori în curtea SOS.

Copiii din SOS Satul Copiilor București au decorat 
fursecuri şi turtă dulce pentru sărbătorile de 
iarnă, cu ajutorul produselor de la Dr. Oetker și
a voluntarilor iscusiți.

Kaufland România ne-a arătat încă o dată că 
implicarea face diferența, iar împreună am 
construit un teren de sport multifuncțional pe 
care copiii sprijiniți de SOS îl pot folosi pentru a 
se dezvolta practicând sporturile preferate.

De Ziua voluntariatului, 65 de de angajați KFC 
România ne-au ajutat să facem Satul SOS din 
București mai curat și primitor. În același timp, 
copiii s-au distrat cu pictură pe față și la un 
atelier de personalizat tricouri.
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Pentru al doilea an consecutiv,
Johnson&Johnson România continuă programul de 
susținere a copiilor din comunitățile defavorizate din 
programele SOS. Prin acțiunea „START VACANȚĂ!”, 
angajații companiei au oferit momente de bucurie și 
noi experiențe de viață celor mici.

Momentele speciale se serbează în familie.
De Ziua Internațională a Familiei, voluntarii de 
la Nestlé ne-au ajutat să amenajăm grădina de 
legume, apoi ne-am relaxat cu toții la un picnic 
în curtea SOS Satul Copiilor București.

Marriott Cycling Challenge este o inițiativă a Marriott International.
Timp de 12 ore, peste 250 de participanți au făcut mișcare și fapte bune. Deja de 5 ani, fondurile 
strânse la eveniment sunt folosite pentru activițățile sportive ale copiilor.
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Evenimente

Ziua Recoltei în Satul SOS Hemeiuș, o zi plină de veselie și tradiții

Teatru în Sat cu Trupa Istețilă, eveniment 
lunar în beneficiul copiilor din Satul SOS 
București.

Jocurile Copilăriei
eveniment de Ziua Copilului
Un eveniment prin care marcăm an de an bucuria 
copilăriei, speranța și dragostea unei familii, 
alături de partenerii noștri. Voie bună, multă joacă 
și distracţie pentru copii și părinți.
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Timp de 3 luni, 10 scriitori
contemporani au susținut ateliere 
de lectură pentru copiii din Satul 
SOS București.
Proiectul “Nu mi-e frica de 
lectură” a fost  a organizat de 
Asociația 7 ARTE.

An de an,
copiii ne bucură
cu momente
speciale la
Serbarea
de Crăciun,
pe scena
Teatrului
Național.

Carnaval
în Satul SOS

Cisnădie,
cu ocazia

Sărbătorilor
de Iarnă.
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Vă mulțumim tuturor pentru susținere!

Parteneri corporate
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Vă mulțumim tuturor pentru susținere!

Parteneri corporate



62

Vă mulțumim tuturor pentru susținere!

Adela SRL
Adrian Consult SRL
Advidoca SRL
AGMI SRL
Agoterm 93 SRL
Agrewest SRL
Agricost SA
Agridor SRL
Agrimat Matca SA
Agrovet SA
Alchimex SA
Alfa Pharm SRL
All4ventilation SRL
Allied Engineers Grup
Amahouse SRL
Ambient Amenajări SRL
Angels Sing SRL
AP Predan Spedition SRL
ARA Grup SRL
Architect Design SRL
Architect Service SRL
Areon Impex SRL
Artconfex SRL
As fitosanitare
AS International SRL
Asociația Today Autokarma
Auto Com SRL
Avant Com SRL
Avia Motors SRL
Banesto SRL
Barexim SRL
Best Vet Company SRL
Beta Cont 2000 SRL
Biadrin Impex SRL
Brett Motors SRL
Brial Nav Construct SRL
București Turism SA
Bunt Studio SRL
Cabinet Avocatură Sandra Laura
Cabinet Individual Ilie Cornel
Camarex SRL

Carboexpert SRL
Casi Plast Impex SRL
Castrol Lubricants SRL
Cavar L&I Impex SRL
Cegeka Romania SRL
Cemps SA
Chilli Ideas SRL
Cika SRL
Civarol Trading SRL
Administrația Canalelor Navigabile
Color Cube SRL
Comcereal SA
Comfruct SRL
Complet Darox SRL
Con-A SRL
Concept Consult SRL
Condor SA
Consolight COM SRL
Consult Company Impex SRL
Cornelius Energy SRL
Corvexim SRL
Create Direct SRL
Criomec SA
Cris Garden SRL
Cristian ABC SRL
Cronus eBusiness SRL
CVD Colect SRL
Dagmar SRL
Danger SRL
Darimex SRL
David Eurospedition SRL
Delta Machine SRL
Dentotal Protect SRL
Dinamic SRL
IBM
Dynamic Selling Group
Ecosistem 94 SRL
EJOT Romania SRL
Electronic Security System SRL
Electroprecizia SA
Enedum COM SRL

Energic Flux SRL
Energoconstruct SRL
Essity Romania SRL
Estic Dumicris SRL
Euro Form Consulting SRL
Europolis SRL
Eurosiloz SA
Eurovet SRL
Ex Studio SRL
Exact Tours SRL
Expert Servicii Vidanjare SRL
Expertarom Food Ingredients SRL
Fantastic Tours SRL
Farmachim SRL
Farmacia Ardealul SRL
Fetcom SRL
Finish Eco SA
Galaxy Resident SRL
Globtrade Venture Investments SRL
Globus 101 SRL
Goodyear Dunlop Tires SRL
Grand Gaz SRL
Greiner Packaging SRL
Hell Group Company SRL
Herbarum Veronicae Import Export SRL
Hesper SA
Hewlett Packard Enterprise SRL
High Tech Clima SRL
Image Quality Control Division SRL
Imperial Media Gold SRL
Impex Apollo 20 R.I. SRL
INEJ COM SRL
Infotreat SRL
Inter Informatics SRL
Ivagri SRL
Joline Conimpex SRL
Kantar Millward Brown SRL
KLG Trucking SRL
Komarom Trade Invest SRL
Kaphone SRL
Lampart Trade SRL
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Vă mulțumim tuturor pentru susținere!

Landschaft Mixt SRL
Lavmi Perla SRL
Legam Agro SRL
Leu Grup SRL
Lixland SRL
Librărie Net SRL
Logitrade SRL
Macon Grup SRL
Madd Electronics Groups SRL
Manox Therm SRL
Mergeani SRL
Maria Production SRL
Marine SRL
Marsh Broker de Asigurare-
Reasigurare SRL
Maurice Ward & CO SRL
Maviprod SRL
Mebant Perla SRL
Micronix Plus SRL
Miramarvet Distribution SRL
Multi Game SRL
Nadasul Prod SRL
Neomed SRL
Network Twentyone SRL
Niko Auto COM SRL
Nolevo SRL
Nova Company SRL
NS Copiers SRL
Nuclear NDT Research&Services 
SRL
Omcro SRL
Optica 87 SRL
Orion SRL
Paco Invest SRL
Papillon Laboratoires
Cosmetiques SRL
Parkitrans COM SRL
Parmel Gomma SRL
Pazo Services AG SRL
Philips Lighting SRL
Philips România SRL

Poltergeist SRL
Primatehnic Service SRL
Print Group Serv SRL
Fundația de Cultură și Caritate Pro 
Christianus
Professional Computer Doc SRL
Quatro Grup Distribution SRL
Redis CO SRL
Regency Company SRL
Regenersis SRL
Ro Design SRL
Rohel Trans International SRL
Rolexgel SRL
Rolmis SRL
Romsystems SRL
Sartorom Impex SRL
Securitas Services Romania SRL
Selcar international SRL
Sensidev SRL
Simode Impex SRL
Sitraco Conimpex SRL
SKV Properties SRL
Smart Service Solutions SRL
Smartree Romania SRL
Societatea Companiilor Hoteliere
Grand SRL
Spectrum SRL
Conex Distribution SA
Marquardt Schaltsysteme SCS
Primera Imob SRL
Soma SRL
Tal Const SRL
IFM Efector SRL
Uzina Mecanica Marsa SA
Stedyan Com SRL
Stil Aura SRL
Still Material Handling Romania SRL
String SRL
Syncro Soft SRL
Tamo Optimex SRL
Tehno Bionic SRL

Teliavale SRL
Tempo Advertising SRL
Tesa Tape SRL
Textil Land SRL
Total Control SRL
Trans Agape SRL
Trans Nova Impex SRL
Traun Guard HMS SRL
Trend Fashion SRL
Tryamm Trading Consulting SRL
Tudia SRL
Tunic Prod SRL
Uniglass Glassworks SRL
Universal Solution SRL
Universum Events SRL
Valdo Invest SRL
Valsi SRL
Vasco Forest SRL
Vehicle Management Systems SRL
Vlacov SRL
Wiee Romania SRL
Win Impex SRL
Wooden Doors International SRL
Yunus Măsline Internațional SRL
Zdrovit SRL
Zup Demi Com SRL
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Vă mulțumim tuturor pentru susținere!

Parteneri instituționali

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
Primăria Capitalei 

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului sector 1 București 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului sector 2 București  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului sector 3 București  

Consiliul Local și Primăria Buftea
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu  

Consiliul Județean Bacău 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 

Consiliul Local și Primăria Hemeiuș
Consiliul Local și Primăria Gârleni
Consiliul Local și Primăria Blăgești
Consiliul Local și Primăria Racova
Consiliul Local și Primăria Onești

Consiliul Județean Sibiu 
Consiliul Local și Primăria Chirpăr
Consiliul Local și Primăria Vurpăr
Consiliul Local și Primăria Sadu
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Raport financiar

Venituri 2018
         Suma (RON)  Procent
Fonduri de la SOS CVs International      4,644,733  28%
Venituri din campanii de strângere de fonduri și proiecte   7,379,392  45%
Venituri guvernamentale și locale      3,015,999  18%
Alte venituri financiare și operaționale*     1,542,554  9%
          16,582,678

* - Alte venituri financiare și operaționale cuprind veniturile din diferențele de curs valutar, veniturile din anularea 
provizioanelor și veniturile aferente activităților economice.

Opinia de audit fără rezerve

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a asociației 
SOS Satele Copiilor România la 31 decembrie 2018 și performanța sa financiară, fluxurile sale de trezorerie pentru anul care 
s-a încheiat la acea dată, în conformitate cu OMFP 3103/2017 și cu politicile contabile descrise în notele situațiilor financiare.

Rödl & Partner
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Venituri din campanii de strângere de 
fonduri și proiecte
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Alte venituri financiare și operaționale
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Raport financiar

Cheltuieli 2018
         Suma (RON) Procent
SOS Programul București       4,878,955  30%
SOS Programul Sibiu        3,391,894  21%
SOS Programul Bacău       2,312,021  14%
Biroul Național de Coordonare      1,968,172  12%
Cheltuieli campanii de strângere de fonduri și proiecte  2,721,179  17%
Alte cheltuieli financiare și operaționale *     1,191,025   6%
          16,463,246

* - Alte venituri financiare și operaționale cuprind cheltuielile din diferențele de curs valutar,  provizioanele și ajustările 
de valoare și cheltuielile activităților economice.

Opinia de audit fără rezerve

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a asociației 
SOS Satele Copiilor România la 31 decembrie 2018 și performanța sa financiară, fluxurile sale de trezorerie pentru anul care 
s-a încheiat la acea dată, în conformitate cu OMFP 3103/2017 și cu politicile contabile descrise în notele situațiilor financiare.
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Vă așteptăm cu drag să ne vizitați oricând!
www.sos-satelecopiilor.ro

BIROUL NAȚIONAL

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

SOS SATUL COPIILOR
BUCUREȘTI

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

SOS SATUL COPIILOR
CISNĂDIE

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

SOS SATUL COPIILOR
HEMEIUȘ

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

Ra
po

rt
 ti

pă
rit

 p
e 

hâ
rt

ie
 re

ci
cl

at
ă


