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Asociația SOS Satele Copiilor
România face parte din Federația
SOS Children’s Villages International,
prezentă în 136 de țări din lume.

În 26 de ani de activitate,
SOS Satele Copiilor România
a susținut peste 65.000
de beneficiari (copii, tineri, adulți)
aflați într-o situație dificilă și care
au acum o viață mai bună.

Credem cu tărie că niciun copil
nu trebuie să crească singur,
fără dragostea și siguranța unei
familii.



Cuvânt înainte

Dragii mei,

Iată-ne ajunși din nou la momentul bilanțului 
nostru anual.

Spre deosebire de anii trecuți, veți deschide 
acest raport într-un timp cum nu a mai fost 
altul, un timp nu doar al unei nemaiîntâlnite
provocări pentru sănătatea noastră fizică, ci și 
o extraordinară încercare pentru sufletele 
noastre, ale tuturor. Criza Coronavirus ne-a 
afectat pe toți și ne-a provocat să găsim 
resurse pentru a  ne replia și a merge mai 
departe.

Veți regăsi în paginile ce urmează sinteza unui 
an în care organizația noastră a fost, încă o 
dată, la înălțimea misiunii sale. Fie că a fost 
despre implementarea unor noi concepte 
pentru serviciile noastre rezidențiale sau 
creșterea capacității copiilor și tinerilor care 
părăsesc sistemul de protecție specială pentru 
o tranziție de succes în lumea reală, fie că a 
fost despre provocarea creativității în a ne 
promova cauza, SOS Satele Copiilor rămâne 
una dintre cele mai inovatoare organizații de 
îngrijire alternativă a copiilor din România.

Așa cum știți deja, este meritul unei echipe 
entuziaste și devotate, care își stabilește

inteligent și își urmează profesionist
obiectivele. Este meritul partenerilor de
nădejde, al dumneavoastră, oameni de bine, 
care ne acordați sprijinul și încrederea de a 
merge înainte și de a le oferi copiilor o viață 
mai bună. Tuturor vă mulțumesc, din inimă!

Dincolo de cifre și statistici, noi toți păstrăm 
emoția de a vedea chipuri fericite, de a auzi 
glasuri vesele de copii și de a-i vedea cum sunt, 
în ani, pregătiți pentru viață.

Pentru mine rămâne o imensă onoare de a 
face împreună această călătorie.

Vă doresc lectură plăcută și multă sănătate!

Florentina Nanu,
Președinte Consiliul Director
SOS Satele Copiilor România



PROGRAME

Sibiu
• SOS Satul Copiilor Cisnădie

• SOS Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți

O familie iubitoare pentru fiecare copil 
Copiii pe care îi sprijinim nu mai au familia alături
sau sunt la risc să fie separați, din cauza condițiilor de viață precare.
Acoperim trei județe din țară (Bacău, Sibiu, Ilfov) și municipiul București.
Sprijinim an de an aproximativ 150 de copii și tineri care cresc în Satele și
Comunitățile de Tineri SOS și 550 de copii și 250 de părinți în comunitățile vulnerabile.

Unde acționăm



Bacău
• SOS Satul Copiilor Bacău
• 1 Comunitate de Tineri 
• SOS Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți  
• SOS Centrul de Zi Hemeiuș

București 
• SOS Satul Copiilor București 
• SOS Comunitatea de tineri nr.1
• SOS Comunitatea de tineri nr.2
• SOS Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți

Model de bună practică în România și în lume
90% este rata de integrare în societate a tinerilor care au crescut

în sistemul SOS în cei 26 de ani.
Aproape 99% dintre copiii din comunitățile vulnerabile

au rămas alături de părinții lor, în cei 21 de ani de ani de când am implementat
programul de prevenire a separării copiilor de părinți.



SOS Satul Copiilor București

10 case de tip familial

La începutul anului, 43 de copii cresc în Satul SOS, alături de Mama SOS și frații lor
 
10 copii s-au mutat în Comunitatea de Tineri SOS. Pregătirea pentru noua etapă 
începe cu ani înainte,  prin programul psiho-pedagogic de Dezvoltare de Deprinderi 
de Viață Independentă

3 copii noi au venit în Satul SOS și au acum o familie iubitoare, iar adaptarea este 
foarte bună



Cu implicare, totul este posibil
100% promovabilitate școlară

Toți copiii fac mișcare: fotbal, karate, aikido, tenis, dans, balet, capoeira, baschet

Continuăm programul de terapie, centrat pe tratarea traumelor și activitățile de 
dezvoltare personală (Managementul Furiei, Comportamente de protecție, 
Managementul schimbării) cu echipa psiho-pedagogică SOS și cu parteneri 
externi

Toți copiii au fost în excursii, cantonamente, tabere de merit sau vacanțe, alături 
de echipa psiho-pedagogică, Mama SOS sau colegii de la școală



Muzica, sentiment al apartenenței

În vară, Alexandra Ușurelu a organizat pentru copiii din Satul SOS din București ateliere de terapie 
prin muzică. La finalul proiectului, copiii au mers în studioul de înregistrări și au realizat, alături de 
Alexandra, un cântec plin de emoție - “Ascultă-mă bine!”.

           Alexandra a fost alături de copii și la Serbarea de Crăciun

“Familia SOS este locul unde eu simt mereu că a venit Crăciunul. Sper ca drumurile să ne aducă 
împreună din nou cât mai curând”. Alexandra Ușurelu

Mulțumim, Alexandra, că faci parte din Familia SOS!
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Daniela, o adolescentă de 10 cu felicitări!

În urmă cu zece ani, o copilă timidă venea în Satul SOS alături de sora
mai mare și fratele ei mai mic. Timiditatea încă mai este, dar copila este
acum o adolescentă care a crescut frumos, cu un caracter deosebit și
rezultate școlare extrem de bune. Îi place foarte mult să citească, să se
lase inspirată și, la rândul ei, să își exprime creativitatea în scris. Pe Daniela
o poți găsi adesea în camera ei sau afară în foișor, cu o carte în mână. Deși
retrasă din fire, are calități de lider pe care știe să le folosească atunci când
crede într-un proiect. Daniela are și calități sportive pe care le-a demonstrat la
baschet, înot sau aikido, sport pe care îl practică de câțiva ani.

“Daniela are multă imaginație, citește mult si scrie foarte corect, profund. Va fi coordonatorul unei 
echipe de 10 copii care vor realiza un scurtmetraj pentru ediția de anul viitor a Festivalului BOOVIE, 
pentru că am toată încrederea că se va descurca foarte bine”. Corina, pedagog Sat SOS București

”Daniela este un copil care muncește mult, ambițios, cu o bunătate și un bun simț cum rar am întâlnit 
și care acordă o atenție deosebită școlii. Am încredere în ea, cu siguranță va deveni un adult deosebit, 
responsabil și bun“. Gabriela, voluntar SOS

Daniela alături de sora ei



Cu susținerea potrivită și încredere, și ei vor ajunge MARI!

ȘI EU POT!

Este un program prin care copiii din Satele SOS se întâlnesc cu oameni care au povești de viață 
relevante pentru ei și le pot influența pozitiv viața. Primii care au fost în mijlocul copiilor din Satul 
SOS București au fost Cătălin Moroșanu - fost campion kickboxing, Silviu Tănase - fost jucător 
internațional de rugby și Chef Silviu Chelaru, jurat MasterChef România 2019.



SOS Satul Copiilor Cisnădie

La începutul anului, 47 de copii și tineri cresc în 11 case SOS, ca în familie

25 de copii intră în familia SOS, în toamnă

2 tineri majori s-au mutat din Sat și se acomodează la viața pe cont propriu

Pentru 2 copii s-a deschis procedura de adopție



100% promovabilitate școlară

Echipa de specialiști SOS și voluntari le este 
alături cu sprijin școlar și meditații

Susținem pasiunile și dezvoltarea copiilor și 
tinerilor prin cercuri de creație, artă populară, 
muzică, actorie, pictură și desen, lectură, 
aeromodele, orientare turistică, gătit, activități 
sportive

Taberele de vară și excursiile sunt ocazii 
speciale de relaxare și de legat prietenii 
solide



Cupa prieteniei, turneu de fotbal în Satul SOS

La joacă cu prieteniiAtelier lectură cu Amedeia Neamțu

13 premianți la final an școlarȘedință foto pe aleile Satului

Adrian, campion la Kickboxing
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Familia SOS s-a mărit cu 25 de copii!

În toamnă, Satul SOS din Cisnădie a devenit “acasă” pentru încă 25 de copii. Vestea a fost primită 
cu mare bucurie de ceilalți copii din Sat, care i-au ajutat pe nou veniți să se acomodeze cât mai 
repede în familia SOS. Cu toții au devenit colegi la școală, prieteni și frați, iar Mamele SOS i-au 
primit cu toată căldura și dragostea, ca pe proprii copii. Provocările sunt mari, pentru copii totul 
este diferit, dar cu grijă, calm, iubire și un plan foarte bine pus la punct de specialiștii SOS cu 
experiență, trecerea la noua etapă este un succes.

“Mă bucur că sunt cu sora mea și că avem camera noastră. Parcă nu ne vine să credem. Am mâncat și 
cele mai bune prăjituri, pe care le găsim când venim de la școală. Mama le face special pentru toți copiii 
din casă. Avem deja prieteni și ieșim afară cu bicicletele sau pe terenul mare din Sat, unde mă joc fotbal.” 
Teodora

Înainte să ajungă în Satul SOS, copiii au locuit în Centrul de Plasament Orlat din județul Sibiu, o 
instituție veche, din categoria centrelor de plasament “mamut”.

Susținem și suntem parteneri în programul național guvernamental de închidere a instituțiilor de 
tip vechi, care nu răspund sub nicio formă nevoilor copiilor fără familie. Niciun copil nu trebuie să 
treacă prin greutățile instituționalizării, care lasă traume pe viață.



“Acasă, în sânul famiei SOS, copiii au avut parte de multe evenimente frumoase, pe care le-am 
petrecut împreună. Am fost în excursii, am ieșit în oraș, am primit musafiri și au învățat cum să se 
comporte într-un anume fel, cu care nu erau obișnuiți. Au avut și sprijinul copiilor mari din casă, care 
i-au ajutat să înțeleagă mai bine de ce este necesar să respectăm așa de multe reguli și de ce viața lor li 
s-a schimbat așa de brusc pentru o perioadă de timp. S-a facut un progres enorm, dar mai avem mult 
de lucru. Cu pași mici, dar siguri, vom reuși! Mama SOS Anelize Cîrstea
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Nicu, un adolescent cu ambiții mari

Când îl întâlnești prima dată, vezi un 
tânăr prezentabil, la locul lui, cu vorba 
domoală și ochi blânzi. Un adolescent 
discret, care rar vorbește despre el. O 
persoană cu principii, care dăruiește 
din suflet și se implică cu și mai mult 
suflet. Cei din jur contează pe sprijinul 
și generozitatea lui atunci când au 
nevoie. Dar el are multe de spus și 
merită toată admirația, căci a realizat 
până acum lucruri de care suntem cu 
toții mândri.
  
Nicu învață la un liceu cu profil 
economic și se pregătește intens să 
devină un contabil profesionist. Pe 
lângă media generală de aproape 10 
de anul trecut, a obținut locul II la 
olimpiada de matematică pe județ, cât 
și mențiunea I pe județ la concursul 
“Matematici Aplicate în Economie“. În 
timpul liber, de două ori pe 
săptămână, oferă meditații la
matematică prietenilor lui din Satul 
SOS.
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Nicu, reprezentantul tinerilor la conferința
„Fii schimbarea!”, de la București

Nicu a venit în Satul SOS din Cisnădie în urmă 
cu 7 ani împreună cu sora lui. Cu susținerea 
Mamei SOS și a întregii echipe, a evoluat și a 
dat frâu liber pasiunilor lui. Citește foarte mult, 
iar din bursele de la școală își cumpără întot-
deauna cărți. Dar nu mereu a fost așa. În urmă 
cu ani de zile, Nicu nu avea încredere în el, nu 
îi plăcea să socializeze și nu își putea imagina 
că o să se gândească, la un moment dat, la o 

facultate. Anii au trecut, iar el este acum 
încrezător și conștient de calitățile pe care le 
are. Este pasionat și de literatură și a scris o 
carte – “Speranța”, în care și-a pus gânduri, 
trăiri și a prins curaj să se exprime. Lucrează
la a doua carte, pe care o va numi “Percepția 
viitorului”, despre care vorbește cu mult
entuziasm.

“În noua carte la care lucrez este vorba de 5 prieteni, 
care sunt foarte buni la mate și fizică. Urmează 
cursurile unui liceu pe care l-am inventat eu, într-un 
loc pe care l-am inventat și vor să realizeze un
experiment și să plece de pe Pământ” –  Nicu



SOS Satul Copiilor Hemeiuș – Bacău

Un an al schimbărilor, copiii s-au mutat din comuna Hemeiuș, în apartamente în orașul Bacău. Un pas 
important pentru copii, ce are în spate ani de zile de analiză și pregătire, totul pentru a le oferi cele mai 
potrivite condiții de creștere.

       La începutul anului, 25 de copii creșteau în casele SOS

       8 adolescenți au trecut în noua etapă, Comunitatea de Tineri din Bacău

       4 copii s-au întors în familie și cresc acum alături de mama lor și frații mai mici. O poveste            
       plină de emoție, cu mulți ani de muncă din partea echipei SOS, a copiilor și a mamei



100% promovabilitate școlară

Copiii au participat la cursuri de desen, pictură, electrotehnică, artă textilă/design 
vestimentar, la Palatul Copiilor Bacău
 
Vară plină de activități de vacanță, cu sprijinul Fundației Sfântul Ioan Bosco, care ne 
sprijină și cu alte activități în timpul anului școlar

Excursii și tabere în Familia SOS sau cu colegii de școală

Toți copiii fac mișcare - patinaj, înot, fotbal, judo, dansuri, plimbări în aer liber

Un an plin pentru copii



Concursul Național de Aranjamente Florale, de Ziua Olandei

Excursie în Familia SOS

Grădinărit în Satul SOS Hemeiuș

Trupa de dans, la Zilele Hemeiușului
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O familie reunită și fericită

Am reușit împreună să reunim o familie greu încercată. Patru frați din Satul SOS Hemeiuș s-au 
întors în familie după aproape 9 ani de despărțire și cresc acum alături de mama lor și frații mai 
mici. În curând vor avea și o casă nouă, pe care le-o vom oferi cu mult efort și încredere în viitorul 
lor.

Povestea lor de viață nu a fost una ușoară. Din cauza unor probleme familiale ce s-au agravat 
după moartea bunicii, familia s-a destrămat, iar 4 copii au ajuns în sistemul de protecție specială.

La doi ani de la separare, în 2013, copiii au ajuns în Satul SOS din Hemeiuș, unde au început o 
nouă etapă alături de Mama SOS, Tatiana și alți trei frați sociali. Toți copiii au crescut frumos, au 
primit dragostea necondiționată a Mamei SOS, care i-a primit în viața ei ca pe proprii copii, i-a 
susținut, zi de zi, în toate etapele dezvoltării lor. Acomodarea s-a realizat lin, cu multă grijă și 
atenție la nevoile lor din partea Mamei SOS și a întregii echipe de specialiști SOS. Sunt 7 ani în 
care copiii au primit o familie iubitoare, un cămin, siguranță și o educație potrivită. Alături de 
ceilalți frați sociali au mers la școală, în excursii, la diverse activități și au legat prietenii frumoase, 
cu ceilalți copii din Satul SOS și din comunitate.  În tot acest timp, echipa SOS a fost alături de 
mamă, a cărei puternică dorință de a fi alături de copiii săi a fost permanent susținută prin 
încurajarea vizitelor, prin consiliere pentru construirea unei situații personale stabile, a unui 
mediu familial propice creșterii celor șase copii ai săi.

“Mi-a fost foarte greu fără ei, dar în toți acești ani
am avut încredere că ei sunt bine și primesc tot ce
au nevoie, iar eu nu aș fi putut să le ofer nimic.
În Satul SOS au avut altă situație, au mers la școală,
sunt deștepți și sunt foarte mândră de ei.
Le mulțumesc copiilor mei că mi-au dat forță să merg
în viață mai departe, să mă ridic pentru ei și oamenilor
de bine de la SOS Satele Copiilor că mi i-au făcut mari
și că ne-au ajutat să putem fi iar împreună.”
Ionela Florea Dragna, mama fraților Florea



23

“A fost un efort susținut pentru ca trecerea anilor să nu așeze între mamă și copiii săi bariere de 
netrecut. Asistenții sociali și psihologul asociației noastre au lucrat asiduu atât cu mama, cu copiii, 
dar și cu comunitatea locală, de unde copiii provin. Pe tot parcursul acestei reintegrări, Mama SOS 
le-a fost alături copiilor ca întotdeauna, încurajându-i și ajutându-i pas cu pas în reclădirea relației 
cu mama lor biologică. “ Rodica Marinoiu, Director Program Bacău SOS Satele Copiilor România

Reîntoarcerea copiilor în familia biologică este un proces complex, posibil doar atunci când 
viața alături de părinți sau alte rude este în beneficiul copiilor și nu prezintă niciun fel de risc. 
Credem că cel mai bine pentru un copil este în familia lui, iar atunci când părintele își asumă 
responsabilitatea și face eforturi susținute, încercăm să găsim parteneri și să mobilizăm toate 
resursele necesare. În acest caz, ca reunirea familiei să fie posibilă, era nevoie și de o casă, pe 
care ne-am asumat să o construim, alături de parteneri.

Primăria Gîrleni a oferit terenul, Dedeman România a susținut construirea fundației casei, iar 
SOS Satele Copiilor România, cu susținerea SOS Satele Copiilor Suedia și a oamenilor de bine 
va finaliza construcția.
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Culorile copilăriei

Timp de 3 luni, 11 copii din Satul SOS Bacău au participat la un proiect de art-terapie, sub
îndrumarea Lorenei Elena Bolfă, psihoterapeut terapii alternative. Copiii au fost încurajați să își 
exprime emoțiile prin culori și forme, s-au înțeles mai bine pe ei înșiși și au învățat, în același timp, 
tehnici de pictură pe sticlă. Cu toții au dat frâu liber imaginației și au pictat fără constrângeri: 
peisaje, animale imaginare, Satul SOS, obiectele preferate sau lucruri abstracte.

Momentul culminant al proiectului de art-terapie a fost când copiii și-au văzut propriile creații
expuse la Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău, în cadrul vernisajului “Culorile Copilăriei” 
și prezentate de criticul de artă Iulian Bucur. O ocazie în care fiecare copil s-a simțit special și
apreciat pentru implicarea și talentul lui.

Artiștii la primul lor vernisaj



25

SOS Comunitățile de Tineri București

Perioada adolescenței vine cu mari provocări, dar și cu o
pregătire complexă pentru viața independentă.
În cele două Comunități de Tineri SOS, sunt 16 tineri la
începutul anului, iar în toamnă încă 10 trec în această nouă
etapă a vieții.

Toți merg la liceu, școli profesionale sau facultate, iar
cei peste 16 ani experimentează deja primele job-uri,
conform cerințelor școlilor profesionale pe care
le urmează.

8 tineri în Programul de asistare în viața semi-independentă (PASI)
Odată cu finalizarea studiilor, tinerii intră într-un program de tranziție la viața pe cont propriu, 
prin care sunt susținuți timp de încă 3 ani, până la integrarea lor în comunitate.

Excursia la munte de la finalul verii este deja o tradiție. Alături de consilierii de tineri SOS, nou 
veniții în Comunitățile de Tineri SOS se obișnuiesc cu noii colegi de apartament, se leagă prietenii, 
iar cei mai vechi au ocazia să își demonstreze maturitatea. Tinerii se simt ca în familie, iar amintirile 
acestor ieșiri sunt neprețuite.

Legături pe viață



Spectacolul Prinzătorii de vise

Premiera:
18 Martie 2019, Teatrul Excelsior din București

Inițial un grup de dezvoltare personală, proiectul a 
ajuns în doar 6 luni de zile un spectacol ce s-a jucat 
la scenă deschisă, cu sala plină. Întreg conceptul îi 
aparține Ștefaniei Dudău, consilier de tineri în 
Comunitatea de Tineri SOS din București și psiho-
terapeut, iar actorii sunt 11 tineri și copii din
Comunitățile de Tineri SOS și Satul SOS din 
București.

Sperăm ca în viitor să reușim să jucăm piesa în mai 
multe orașe din țară.

Eveniment
susținut de
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SOS Comunitatea de Tineri Bacău

Trecerea din Satul SOS în Comunitatea de Tineri SOS este o etapă care se realizează pas cu pas. 
Copiii sunt nerăbdători să se alăture celor mai mari, însă au și temeri legate de schimbări și de 
despărțirea de Mama SOS și de frații mai mici. Întreaga echipă le este alături zi de zi și le oferă tot 
sprijinul de care au nevoie.

 7 tineri la începutul anului, iar până la finalul anului s-au alăturat încă 8 adolescenți
 5 tineri sunt în PASI și primesc susținere pentru a porni cu bine  în viața independentă

Fiecare tânăr este încurajat să își exprime liber opiniile și este consultat în luarea deciziilor care îl 
privesc. 

Toți tinerii au participat la cursuri de dezvoltare personală coordonate de specialiști (prevenire și 
înțelegere adicții, comportamente de protecție), workshop-uri, întâlniri de mentorat, vizite pe teren 
pentru orientare profesională, activități sportive, de ecologizare, recreere. Am continuat colaborarea 
cu cabinetul de planning familial al Spitalului Județean Bacău pentru cursurile de educație sexuală.
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Când știi ce vrei în viață

Daniel este un tânăr serios și ancorat în realitate, prietenos 
și extrem de atașat de frații lui și de Mama SOS. A venit în 
Familia SOS în 2011, iar de atunci a crescut frumos și 
pregătit pentru viață. Este un model pentru fratele lui mai 
mic, face sport de performanță și are un job de electrician, 
unde este apreciat de întreaga echipă.

Daniel este în acest moment în Programul de Asistare 
pentru Viața Semi Independentă (PASI). Suntem mândri de 
tine, Daniel și îți dorim mult succes în tot ce vei face de 
acum încolo!



Ajutăm familiile vulnerabile

Fiecare copil trebuie să crească în familia lui, alături de părinți și frați. O mare parte din munca 
noastră este în comunitățile vulnerabile și facem eforturi să ținem familiile unite, acolo unde este
în beneficiul copiilor. Prin cele trei Centre de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți din țară - 
București, Cisnădie și Bacău și Centrul de Zi din Hemeiuș, oferim servicii profesioniste de sprijin 
pentru a preveni separarea copiilor de parinți. Oferim educație parentală, consiliere socială și 
psihologică, consiliere vocațională pentru părinți, ateliere de dezvoltare a abilităților de 
viață pentru copii, educație pentru sănătate, excursii, precum și sprijin material pentru 
anumite situații de criză -  tratamente medicale pentru copii, îmbunătățire condiții de 
locuit, acces la apă curentă și la căldură și altele, la nevoie. Copiii primesc sprijin școlar, 
burse școlare și rechizite. De asemenea, intervenim în relația cu școala atunci când este 
nevoie.
 
În 21 de ani de activitate, 99% dintre copiii au rămas alături de părinții lor. Odată rupt cercul vicios 
al sărăciei, al lipsei de educație și neputinței, generațiile viitoare au altă șansă la o viață decentă.
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SOS Centrul de Consiliere și Sprijin
pentru Copii și Părinți București

 165 de copii și tineri, 87 de părinți, din 57 familii 

 Copiii ce trăiesc în medii dezavantajate au fost sprijiniți să meargă la școală sau la grădiniță 

 Toți părinții au primit sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de trai,
 prin lucrări de renovare și utilare a locuinței 

Toate familiile care au ieșit din program anul acesta erau în măsură să își îngrijească copiii și a fost 
eliminat pericolul separării. Momentan suntem prezenți în București – sector 1 și orașul Buftea și 
am inceput discuțiile pentru extinderea către noi comunități.

Cu susținere, Izabela a reușit să ia 
examenul de Bacalaureat și să fie 
admisă la Facultatea de Teologie – 
Asistență Socială, Universitatea 
București. Izabela și cei doi copii ai ei 
sunt în programul nostru din București.
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Primul student din familie

Alexandru este un tânăr calculat, ager și ambițios. A 
promovat cu brio examenul de admitere și în vară a 
devenit student la Universitatea Națională de Educație 
Fizică și Sport, Facultatea de Kinetoterapie. Nu este 
bucurie mai mare în familie, mai ales că este primul care 
reușește să intre la o facultate. Mama Ionica este extrem 
de mândră și speră ca și ceilalți copii ai ei să urmeze 
exemplul fratelui mai mare și să facă școală.

Alexandru face parte dintr-o familie numeroasă, cu 4 
frați mai mici și multe provocări. Părinții lucrează cum 
pot și fac eforturi să își țină copiii aproape. În tot acest 
timp, în fața greutăților și provocărilor, Alexandru a 
rămas neclintit în visul lui. A învățat din greu, a făcut 
sacrificii, a mers la școală, a avut și un job timp de un an, 
iar noaptea ajută la treburi prin gospodărie.

Felicitări, Alexandru, pentru că ai luptat atât pentru visul 
tău și mult succes în viață!

Două din cele trei surori
ale lui Alexandru
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SOS Centrul de Consiliere și Sprijin
pentru Copii și Părinți Sibiu

 175 de copii și tineri, 98 de părinți, 46 de familii
 Toți copiii au rămas în familie, riscul de separare a fost îndepărtat
 Promovabilitate școlară pentru toți copiii din program

Cu susținere, copiii și tinerii reușesc să aibă rezultate școlare din ce în ce mai bune. Toți copiii au 
terminat cu bine anul școlar 2018/2019. La finalul anului 2019, 11 copii sunt la liceu sau școală 
profesională, iar un tânăr a absolvit anul acesta Școala Postliceală Sanitară.

Copiii au fost implicați de-a lungul anului în diverse activități de către echipa de specialiști SOS.
Au sărbătorit împreună Ziua Mamei, Ziua Familiei, Ziua Copilului, au participat de cursuri,
workshop-uri adaptate vârstei și au mers în excursii.

Acționăm în acest moment în două comune din județul Sibiu, Chirpăr şi Vurpăr. În cazul anumitor 
proiecte, am implicat și copii din alte comunități (comuna Sadu etc.).
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Doi frați cât zece!

Tania și Tomas sunt o inspirație pentru toți cei din jur. Provin dintr-o familie numeroasă, care se 
confruntă cu diverse neajunsuri, dar înving toate provocările împreună, ca o echipă. Încă de la 
vârste mai mici, copiii au fost un sprijin pentru familie și comunitate. Tomas a impresionat pe 
toată lumea cu simțul responsabilității și al ambiției, când familia trecea printr-o perioadă grea.
Se trezea dimineața la ora 5:00 pentru a merge la stână să mulgă oile, după care la ora 8:00 era 
prezent la școală. 

Tania are și ea un suflet mare și ajută cum poate. Este un sprijin pentru vecini când sunt plecați la 
treburi agricole, ea este persoana de nădejde care rămâne să îi supravegheze pe copiii lor mai 
mici sau îi ajută pe cei mai în vârstă cu ce au nevoie. Cei doi frați sunt copii buni și muncitori, care 
au înțeles că educația este șansa lor de a face mai multe în viață. Sunt la școala profesională 
acum și își doresc să aibă o meserie în industria textilă.

Tania și Tomas sunt sprijiniți prin programul SOS Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și 
Copii din comunitățile vulnerabile din județul Sibiu.

Mult succes, dragi copii, să reușiți în tot ce vă propuneți!

Sora mai mică
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SOS Centrul de Consiliere și Sprijin
pentru Copii și Părinți Bacău

 182 de copii și tineri, 111 de părinți, 72 de familii 

 Am organizat ateliere de lucru, activități cu părinții și copiii pentru un stil de viață sănătos,  
 comportamente de protecție, educație parentală  

 Suntem prezenți în comunele Hemeiuș, Gârleni, Racova, Blăgești și orașul Onești 

Am acordat 10 microgranturi, în vederea autonomizării familiilor 

Colegii asistenți sociali au lucrat cu familiile și au găsit soluții pentru nevoile lor. 
Patru familii au aplicat pentru reabilitarea casei, iar alte patru pentru a-și face microferme. O 
familie și-a construit un grajd, și-a luat o căruță cu cal, o drujbă și o motocoasă, pentru a asigura 
un venit familiei, iar o mamă cu doi copii are acum acces la apa curentă.
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În comuna Racova, de lângă orașul Bacău, locuiesc în jur de 3.000 de
oameni. Aici există o singură școală, puține resurse și nu foarte multe
visuri. Însă, un băiat pe nume Raymund are o poveste de necrezut.
Viața lui se împarte între a avea grijă de frații lui mai mici și menținerea
titlului de campion mondial la karate.

Elev în clasa a X-a la un liceul sportiv din Bacău, pe Raymund nu îl
deranjează naveta zilnică. Prioritatea lui este să ajungă la școală, să meargă
la ore, apoi să se antreneze până târziu la karate. Când ajunge acasă, face
teme cu cei trei frați mai mici, apoi se ocupă de temele lui. Medaliile și trofeele
sunt așezate cu grijă la loc de onoare în casă. Cele mai dragi îi sunt cea de aur de la
Campionatul Mondial de Karate Isshinryu din Londra 2019 și bronzul la Karate Kata.
Fiecare reușită a însemnat ani de concentrare, sacrificii și speranța că munca îi va fi răsplătită.

Însă, drumul până aici nu a fost ușor. Părinții lui Raymund fac eforturi pentru ca fiecare copil să 
poată merge la școală și, alături de echipa Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți 
Bacău, reușesc să-i susțină pe copii în toate activitățile către care ei își simt chemarea. Sora lui 
Raymund, Lavinia, este pasionată de muzică populară, iar unul dintre frații săi mai mici, David, 
practică și el același sport ca și fratele său.

El e Raymund, campion mondial la karate
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SOS Centrul de Zi Hemeiuș

La Centrul de Zi, 28 de copii primesc zi de zi sprijin școlar și o masă după școală. Copiii participă 
pe durata unui an la workshop-uri adaptate nevoilor lor, la evenimente, excursii, cursuri de dans 
popular și modern, ateliere de pictură, gătit, jocuri de societate și alte activități ce îi ajută să se 
formeze frumos pentru viață.

Fiecare copil este ascultat și primește de la specialiștii SOS sprijinul de care are nevoie.
Prin Consiliul Copiilor, copiii pot propune activități și teme de discuție.

Specialiștii SOS oferă consiliere și sprijin și părinților pentru găsirea unui loc de muncă, terminarea 
școlii, menținerea stării de sănătate, igiena potrivită a locuinței, ca cei mici să crească acasă în 
siguranță, într-un mediu decent.

Proiectul este derulat cu susținerea Consiliului Local Hemeiuș.
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Bursele Talentino

Pentru copiii din zonele defavorizate, susținerea potrivită le oferă șansa reală la un viitor mai
bun. Anul acesta, 110 de copii din comunitățile vulnerabile au primit Burse Talentino, cu
sprijinul prietenilor noștri, doamna Andrea C. Teunissen, ambasador Onorific SOS Satele Copiilor 
România, Speranța Foundation și domnul Kees Kuijken, KLG (Kuijken Logostics Group).

Bursele Talentino, un proiect de succes inițiat în 2014,
înseamnă pentru copii:
 bani pentru haine, încăltăminte, transport,
 rechizite pentru susținere la școală și hrană
 activități educative, recreative, socializare
 activități pentru deprinderi de viață independentă
 terapie ocupațională
 consiliere socială
 orientare școlară și profesională

“Cu fiecare realizare a copiilor
din Familia SOS, care au avut
un început greu în viață, noi,
cei din jurul lor, trăim o bucurie
enormă. Este surprinzător, poate,
pentru mulți de lângă noi că un
copil, într-un sat, visează să poată
merge la școală, dar nu are cu ce să se încalțe sau 
nu are o haină care să îi țină de cald pe drum sau 
pe cineva care să îl ajute la teme. Dacă nu e sprijinit 
cât încă este copil, șansele lui să iasă din sărăcie 
sunt aproape nule. Trebuie să înțelegem că nevoia 
este imensă și că orice mână de ajutor le poate 
schimba destinul. Copii, nu vă temeți să mergeți la 
școală, fiți ambițioși, curioși și nu vă puneți limite 
imaginației!”

Andrea C. Teunissen, Ambasador onorific
SOS Satele Copiilor România



“Vă mulțumesc din tot sufletul pentru bucuria ce o faceți copiilor, dar și mie, ca mamă. Sunteți o echipă 
minunată, cu sufletul mare pentru că faceți familiile și copiii să zâmbească și să nu simtă din plin greul ce 
îl ducem zi de zi, din pricina lipsurilor și neajunsurilor. Cu ajutorul vostru, al echipei SOS, se naște în noi o 
speranță că vor veni vremuri și mai bune. Ne bucurăm că faceți parte din familia noastră, cuvintele sunt 
prea puține să îmi exprim bucuria ce o simțim pentru voi. Vă iubim!” Laura, beneficiar în cadrul
programului SOS Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți din București
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Membri ai: Parteneri ai:

Creșterea capacității și Advocacy
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Am publicat un raport detaliat despre situația copiilor din România și am identificat 7 probleme 
grave și urgente: mortalitatea infantilă și mortalitatea în rândul copiilor, sarcinile la vârsta 
adolescenţei, violența asupra copiilor, situația copiilor din sistemul de protecție specială, 
situația copiilor afectați de migrație, accesul la educație și participarea copiilor în procesele 
care îi privesc direct. Raportul conține și recomandări clare pentru autorități. 

Raportul pentru România a fost realizat alături de Fundația Terre des Hommes România, Salvați 
Copiii România și World Vision România, iar lansarea a avut loc în cadrul Festivalului Drepturilor 
Copilului organizat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) și în 
parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (în prezent 
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții - ANDPDCA). 
Raportul complet este pe www.sos-satelecopiilor.ro/resurse.

Prin proiectele și demersurile pe care le facem, vrem să aducem schimbarea pentru cei mai 
vulnerabili. Pentru ca vocea noastră să fie auzită, suntem parte a unor federații din domeniul 
protecției copilului și a serviciilor sociale, avem parteneriate cu ONG-uri, autorități publice de la 
nivel local, județean și central și beneficiem de susținerea și experiența federației internaționale 
din care facem parte – SOS Children’s Villages International.
Pregătirea continuă a specialiștilor din cadrul organizației, dar și din cadrul organizațiilor/instituțiilor 
partenere, prin sesiuni de formare (pregătirea tinerilor pentru ieșirea din îngrijire, comportamente de 
protecție, managementul stresului și burnout, management de caz, lucrul cu familia de origine), întâlniri 
de lucru și sesiuni de supervizare de grup și individuale este an de an o prioritate pentru noi.
Cursurile de formare au fost susținute în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, cu sprijinul 
Johnson&Johnson România și al Federației SOS Children’s Villages International.

Raportul Child Rights Now!
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O abordare integrată cu privire la dezvoltarea capacității profesioniștilor și a tinerilor (Leaving Care 
project – An Integrated Approach to Capacity Building of Professionals and Young People) 
Al doilea an din proiectul dedicat pregătirii specialiștilor care lucrează cu tinerii din sistemul de 
protecție. Am organizat 15 sesiuni de formare pentru 170 de participanți, din care 12 specialiști 
sunt gata echipați pentru a susține la rândul lor sesiuni de formare, iar proiectul se va încheia în 
primăvara 2020. Parteneri: SOS Children’s Villages International, FONPC, FICE Austria, SOS Bulgaria, 
SOS Ungaria, SOS Estonia, SOS Italia.

Acum ce urmează? Pregătirea și împuternicirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului 
(Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care) finanțat prin Erasmus+
Sprijinim tinerii cu vârste între 16-19 ani din sistemul de protecție să se integreze bine în societate, 
să aibă abilitățile necesare și acces la informații. Proiectul se va încheia în februarie 2020 și este în 
parteneriat cu Universitatea de Vest Timișoara (aplicant principal), Zâmbetul copilului (Grecia), 
Universitatea din Tirana (Albania), DGASPC Timiș, SOS Albania și Chao dos Meninos (Portugalia).
În cadrul proiectului a fost organizată o sesiune de formare la Lisabona, la care au participat și 3 
specialiști din cadrul SOS România și au fost dezvoltate instrumente de lucru utile pentru colegii 
noștri care acompaniază tinerii în procesul de părăsire a îngrijirii.

În cadrul proiectului, am organizat, în iunie 2019, conferința Internațională „Fii schimbarea!
Parteneriat în vederea îmbunătățirii tranziției de la îngrijirea alternativă la o viață independentă” 
sub patronajul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și alături de SOS Children’s 
Villages International și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii (FONPC) România.
Am susținut inițiativa ANDPDCA de  modificare a Legii 272/2004 pentru a fi majorat sprijinul
financiar acordat la ieșirea din îngrijire a tinerilor și pentru clarificarea responsabilităților instituțiilor 
publice implicate în sprijinirea tranziției și după ieșirea din sistemul de protecție socială a tinerilor 
(DGASPC/SPAS). Totodată, am oferit modele concrete de participare a tinerilor și de pregătire 
temeinică a lor pentru părăsirea îngrijirii.



42

„Pregătit, Activ - Sigur Integrat”, proiect derulat în perioada august-noiembrie 2019 și finanțat de 
Consiliul Județean Bacău. Au participat 36 de tineri din mediul rural și din sistemul de protecție 
specială, care și-au îmbunătățit abilitățile de integrare socio-profesională, au creat o rețea de 
suport reciproc, au legat prietenii și i-au inspirat și pe cei din jur.

Stabilirea mecanismului de raportare și răspuns în situații de suspiciune de abuz, proiect 
finanțat de Ambasada Franței în România, în cadrul apelului de proiecte „Consolidarea societății 
civile românești în sprijinul respectării drepturilor și libertăților copiilor, tinerilor și a egalitatii de 
gen”. Proiectul a fost finalizat cu succes, am elaborat o metodologie de lucru și am lansat o serie 
de materiale utile pentru profesioniștii care lucrează cu copiii din serviciile de tip rezidențial, dar și 
pentru copii. 

Pregătim primul studiu din România despre situația tinerilor care au ieșit din sistemul de 
protecție în perioada 2014-2017. 
Studiul este realizat de Asociația Sociometrics la cererea SOS Satele Copiilor România, cu sprijinul 
Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA) și cu 
implicarea Direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului.

Pregătit, Activ - Sigur Integrat
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Premii în 2019

Ștefania Dudău - (Consilier Tineri București), 
premiul "Profesionist din cadrul ONG", în cadrul 

Galei decernării Premiilor Drepturilor Copilului 
Korczak.

Premiul Comunității Băcăuane, cu proiectul
"Bursele Talentino", în cadrul Galei Premiilor 
Comunității Băcăuane, organizată de Fundația 
de Sprijin Comunitar.

Gala Mama, Consiliul Tinerilor 
Instituționalizați
Simina Vraciu, cel mai bun manager
de caz.
Comunitățile de Tineri SOS București, 
“Cel mai bun proiect pentru incluziunea 
socială a tinerilor instituționalizați”.
SOS Satele Copiilor România, “Exemplu 
de bună practică în protecția copilului”.

Două nominalizări - Gala Națională a 
Excelenței în Asistență Socială
Florin Hariga (Director Programul SOS 
Sibiu), pentru “Întreaga carieră în 
asistență socială”.
Adriana Bîrloi (Expert Dezvoltare 
Programe), pentru “Asistentul social din 
domeniul protecției drepturilor copilului”.
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Familia SOS

Suntem o familie mare și inimoasă și trecem împreună prin bucurii, dar și prin provocări.

Cu toții, oameni de bine, colegi, ambasadori, donatori, parteneri, voluntari, prieteni reușim să 
oferim un viitor copiilor și tinerilor vulnerabili și să aducem schimbări în comunitate.

Vă mulțumim tuturor din tot sufletul!
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Când misiunea unei Mame SOS se împlinește

Anul acesta, două persoane dragi din Familia SOS au ieșit la pensie. Mama Mariana Pătrășcan și 
Mama Teodora Gheorghe au adus bucurie în viețile multor generații de copii, pe care i-au crescut, 
alinat, îngrijit, educat și pregătit pentru viață. Legătura dintre copii și Mama SOS este puternică și 
nu se va rupe niciodată, chiar dacă Mama SOS nu mai locuiește în Sat, iar copiii sunt acum tineri, 
la casele lor.

"Pe zi ce trecea, aveam tot mai multă 
răbdare. De unde vine răbdarea? Din suflet! 
De la început mi-au spus “mamă” și am simțit 
o bucurie enormă. Mi-am dat toată silința să 
nu le lipsească nimic, mai ales dragostea de 
mamă" Mama Mariana

Mama Mariana este Mamă SOS din 2013,
în Satul SOS din Bacău.

"Copiii au nevoie de cineva care să le fie 
aproape în orice moment. Trebuie să îi iubești 
din inimă și să îi îndrumi pe un drum bun, cu 
răbdare și iubire. Am lăsat o parte din sufletul 
meu aici, cu toți copiii pe care i-am crescut. 
Așa am reușit să cresc 15 copii la SOS și cu al 
meu 16 și e o bucurie nespusă să îi văd pe toți 
mari și sănătoși” Mama Teo

Mama Teo este de 23 de ani alături de copiii 
din Satul SOS din București.
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Echipa noastră

“Pentru mine, SOS este mai mult decât un loc de 
muncă, este ca o probă de maturitate. Copiii sunt 
minunați, iar să îi ajut să se descopere este o bucurie 
în fiecare zi. Mi-aș dori să fie mai încrezători în 
forțele proprii, dar poate că asta se capătă și cu 
timpul. Tot ce îți dorești este posibil atâta timp cât 
faci ceva pentru asta, e tot o lecție pe care am 
primit-o lucrând în SOS. Cu efort susținut și un 
moral puternic putem dărâma bariere. Am întâlnit 
aici oameni minunați, de care mă voi însoți toată 
viața. Cauzele motivante strâng în jurul lor oameni 
motivanți. Am câștigat multe aici.” Corina Taraș, 
pedagog Satul SOS București

“A fost un an cu provocări, mai ales că Satul SOS 
din Cisnădie a devenit casa a încă 25 de copii. Ne-am 
concentrat pe activități de cunoaștere, de socializare 
și timp liber, activități educative pentru recuperarea 
școlară. Copiii care deja erau în Satul SOS au fost 
pregătiți fizic și emoțional și i-au primit cu căldură. A 
fost dificil pentru copii, nu e ușor să te muți într-un 
loc nou când ești copil. Însă, cu susținere din partea 
tuturor, Mamele SOS, echipa psihopedagogică, 
cadrele didactice, am reușit. Copiii sunt foarte bine 
integrați, s-au adaptat, au dezvoltat legături de 
atașament cu Mamele SOS și copiii din casă.
Întreg procesul a fost un succes!” Mariana Rusu, 
coordonator echipă psihopedagogică Satul SOS 
Cisnădie
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“Anul 2019, a fost un an plin de momente frumoase, provocări, motivație și rezultate. Am reușit să depășesc 
toate provocările mulțumită colegilor și tinerilor din Comunitatea de Tineri SOS, care mă motivează prin 
reușitele lor. Consider că provocările îmi arată vulnerabilitățile mele și așa reușesc să mă dezvolt. În acest an 
am reușit să fim alături de toți tinerii, iar patru dintre ei au finalizat formele de învățământ, au fost integrați 
socio-profesional și au început programul PASI (Program de Asistare pentru Viața Semi-Independentă). 
Realizez adesea că pentru a reuși, avem nevoie de multă implicare, dăruire și consecvență.” Corina Ghirău, 
coordonator Comunitatea de Tineri Bacău

“Mă motivează dorința de a-i ajuta pe copii să reușească să-și învingă temerile și incapacitățile, dorința de 
a-i face să creadă că nu sunt cu nimic mai prejos decât oricine altcineva și dorința de a le crește stima de sine 
și de a-i ajuta să aibă mai multă încredere în ei. Vin cu mare plăcere atât la activitățile de timp liber, cât și la 
cele de sprijin școlar, deoarece activitățile cu copiii mă încarcă pozitiv. Am ales să fac asta pentru că ești 
împlinit atunci când oferi și nu când ceri, pentru că mi se pare esențial să întindem o mână de ajutor la 
momentul oportun celor care au nevoie de asta. Am lucrat în special cu copiii de clasa a VIII a, atât sprijin 
școlar la matematică, cât și activități de dezvoltare personală” Ileana, voluntar în Satul SOS București
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Familia cea mai numeroasă,
20.000 de oameni ne sunt alături pentru copii
Te poți alătura și tu Familiei SOS cu o donație lunară, prin:
Debit Direct: semnezi un contract și un mandat, cu un reprezentant SOS
Online: www.sos-satelecopiilor.ro, tu alegi suma
SMS: trimiți un sms cu textul MAMA la 8864 și ajuți copiii cu 4 euro/lună sau la 8844 și 
donezi 2 euro/lună

Donatorii noștri

“Mă înclin în fața eforturilor monumentale pe care le fac oamenii incredibil de generoși din 
această organizație și mă simt onorată să fiu un grăunte de nisip pe plaja umanității pe care o 
dovediți. Sunteți extraordinari și vă doresc putere pentru a liniști fricile fiecărui copil singur care 
se uită spre dumneavoastră în dorința lui de a cunoaște cândva fericirea.”
Cristina C.

“Mă bucur din suflet că acești copilași sunt pe mâini atât de bune, iar micul meu sprijin lunar se 
îndreaptă în direcția potrivită. Sunteți niște oameni deosebiți ce, printr-o muncă asiduă și neînce-
tată, reușesc să aducă mii de zâmbete pe chipurile copiilor, ce probabil au uitat demult ce gust 
are un zâmbet sincer. Faceți o treabă minunată, voi, eroii ce schimbă vieți și destine.”
Mihai H.

Oameni de bine
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Parteneri de bine

Filozofia noastră în domeniul CSR este
construită în jurul parteneriatelor trainice, iar 
atunci când alegem să susținem o cauză, facem 
acest lucru pe termen lung. Parteneriatul cu SOS 
Satele Copiilor România este deja o tradiție pentru 
Allianz-Țiriac și un exemplu grăitor al faptului că 
responsabilitatea noastră se extinde dincolo de 
business, în interiorul comunității. Împreună oferim 
copiilor încredere, îi sprijinim să-și clădească 
viitorul pe care și-l doresc, îi ajutăm să-și îndeplin-
ească visurile.
Marilena Bârliga,
Director Market Management și Comunicare, 
Allianz-Țiriac  

Nimic nu este mai frumos decât să știi că poți ajuta 
și poți fi ajutat. Nimic nu poate egala sentimentul 
de siguranță și de apartenență. Sunt deja 10 ani de 
când îngrijind prezentul, îngrijim și construim 
viitorul. Suntem pentru fiecare în parte, pentru 
oameni mari și oameni mici și pentru familie. 
Suntem pentru toți cei față de care ne arătăm grija. 
Avem grija în ADNul nostru, de mai bine de 100 de 
ani, și fiecare faptă bună vine din suflet.
Cu ajutorul, implicarea și dăruirea voastră, cei de 
la SOS Satele Copiilor România, am reușit să 
aducem soare și zâmbete în familiile care au nevoie 
de ajutorul nostru. Să-i menținem uniți și să îi 
(re)integrăm în societate este cea mai bună faptă 
bună. Locul copiilor este în sânul familiei, iar al 
părinților lângă cei mici – fără doar și poate. 
Îngrijim familii, creștem copii și îi pregătim pentru 

a-și ocupa rolul cel mai bun în comunitatea din 
care facem parte.
Diana Tașcu,
Junior Brand Manager, NIVEA 

Programele desfășurate alături de SOS Satele 
Copiilor România sunt inițiative ancorate în valorile 
și principiile Johnson&Johnson, de a fi responsabili
în comunitățile în care trăim și muncim și de a
încuraja dezvoltarea și evoluția în domeniul 
sănătății și a educației. Credem cu tărie că este 
foarte important să împărtășim experiența noastră 
și să oferim sprijinul comunităților dezavantajate, 
dar și celor implicați în servicii de sănătate. Prin 
acțiunile comune planificate, ne-am propus să 
informăm și să sprijinim comunitățile vulnerabile, 
cu ajutorul îngrijitorilor sociali SOS, ambasadorii 
proiectului nostru.
George Ciprian Pachițanu,
Project Leader, Johnson&Johnson 

Implicarea în proiecte sociale cum este colaborarea 
noastră cu SOS Satele Copiilor România este o 
investiție în viitor și un angajament pe termen lung. 
Să fii un partener de încredere înseamnă să fii 
alături și când îți este greu sau vremurile ne 
încearcă. Așa înțelegem noi responsabilitatea 
socială, pentru că implicarea face diferența.
Anna Katharina Scheidereiter,
CSR-Manager, Kaufland România
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6 ani de fapte bune au trecut de când ne-am 
alăturat SOS Satele Copiilor România, care oferă 
un cadru optim pentru dezvoltarea personală şi 
profesională a copiilor ce provin din medii
defavorizate. Acest parteneriat este unul de suflet 
pentru noi, fiindcă reușim să oferim sprijin comu-
nității locale nu doar prin susținere financiară, ci și 
prin acțiuni de voluntariat în Satul SOS din 
București în timpul verii, când avem ocazia să 
vedem copiii și să interacționăm cu ei. Fiecare 
parteneriat este gândit pe termen lung, ca și acesta 
foarte drag nouă, pentru că, doar în acest mod, 
putem vedea rezultatele cu adevărat. Între timp, 
copiii „noștri” au crescut, au ajuns la liceu și au 
devenit 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 

În inima Transilvaniei, la Star Transmission și Star 
Assembly, ne considerăm responsabili pentru 
generațiile care merită un viitor mai bun, fiind un 
privilegiu să susținem dezvoltarea armonioasă a 
copiilor mai puțin norocoși din România. 

Responsabilitatea socială, sustenabilitatea și 
sprijinirea comunității locale fac parte din tradiția 
noastră. Suntem recunoscători pentru șansa de a 
învăța cum se face bine. Este cel de-al doilea 
proiect de colaborare al nostru - pentru noi mai 
mult decât un proiect - o promisiune, un
angajament. În prezent, susținem 2 case SOS din 
Satul SOS Cisnădie, față de care avem un profund 
respect – copii, mame SOS și o echipă de oameni 
ghidați de același scop: acela de a oferi o familie 
copiilor. Susținem educația și dezvoltarea pe 
termen lung a tinerilor, tocmai de aceea vreau să 
subliniez importanța implicării în construirea unui 
viitor pentru aceștia. 
Klaus Eichhorn,
CEO Star Transmission & Star Assembly,
subsidiare Daimler în România 

Pepco România vine în sprijinul copiilor și 
contribuie la dezvoltarea acestora prin asigurarea 
unei copilării fără griji. Vrem să le oferim copiilor 
oportunitatea unui viitor mai bun, în care nu există 
bariere educaționale, cauzate de sărăcie. Scopul 
nostru este de a oferi oportunități egale la educație 
pentru toți copiii și de a scăpa de barierele cauzate 
de inegalitățile sociale, financiare sau cele legate de 
locul de reședință. Suntem recunoscători pentru 
șansele oferite copiilor și tinerilor care, alături de 
familia SOS Satele Copiilor România, simt ce 
înseamnă iubirea și curajul. 
Andrada Suciu,
CSR Specialist, Pepco România
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Campanii media

„Ajută copiii să crească acasă!” 

Campanie de strângere de fonduri pentru susținerea copiilor care sunt la risc de separare de 
familie, în comunitățile vulnerabile. Am lansat un nou numar de SMS pentru donații – cu un 
mesaj cu textul MAMA la 8864, prin care oamenii de bine pot contribui cu 4 euro lunar.

“Experiența ne spune că un copil este fericit în familia lui, iar lipsurile pălesc în fața iubirii și a 
sentimentului de acasă.” Diana Podaru, Director General SOS Satele Copiilor România

Parteneri
care ne-au ajutat cu
promovarea pro-bono
a campaniei:

Mulțumiri speciale
colegei noastre Katerina
Ilievska, Corespondent
SOS International

Producție spot:
Crossbow Film,
Media Mol Factory
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„Donator de viitor”
7 reportaje pline de emoție
din Satele SOS și comunitățile
vulnerabile difuzate în cadrul 
Știrilor Kanal D.

“A fost impresionant să îi văd pe 
acei copii foarte atașați de mama lor 
(n.r. – Mama SOS), am petrecut timp 
alături de ei și i-am simțit fericiți. Este 
important să le oferim în continuare 
acestor copii confortul psihic al unei 
familii și să îi susținem, prin donațiile 
noastre, să aibă parte de educație,
de activități care să îi ajute să își 
descopere adevăratele pasiuni”. 
Silvia Ioniță, ambasador campanie 
„Donator de viitor”

„În direct cu viața”
Am fost invitați la TVR 2, să vorbim despre 
copiii din programele SOS, alături de Liana 
Stanciu.

„Corespondent TVRi”
Am avut onoarea și plăcerea să povestim cu 

Corina Dobre despre cauza noastră
românilor din afara țării.
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Campanii alături de parteneri

Pepco România s-a alăturat Familiei SOS anul acesta. 
Cu sprjinul Pepco, copiii și tinerii din programele SOS 

au beneficiat de meditații, cursuri de specializare
și multe alte activități educative.

Copiii au fost în excursii și tabere de merit, pentru unii 
dintre ei a fost prima ieșire în afara satului lor.

#PEPCOSusțineEducația

Kaufland România susține integral 6 case SOS, din 
București, Cisnădie și Bacău. Copiii primesc tot suportul 
de care au nevoie pentru a crește frumos, cu dragoste, 
căldura unei familii și educație potrivită. Kaufland 
România susține și proiectul de fotbal “Naționala SOS”, 
dedicat copiilor și tinerilor din Satele și Comunitățile de 
Tineri SOS. Implicarea face diferența!

Prin campania “Bucket de bine”, KFC susține 3 case din 
Satul SOS București. Echipa KFC le este alături copiilor 

an de an la evenimentele din Satul SOS, iar copiii își 
serbează zilele de naștere la restaurantele KFC și se 

bucură de ieșiri la film, în familie.

Allianz-Țiriac Asigurări contribuie la susținerea 
cheltuielilor pentru 3 case SOS din București, Cisnădie 
și Bacău. În toți cei 4 ani de parteneriat, echipa 
Allianz-Țiriac Asigurări s-a implicat activ în educația 
copiilor prin cursuri adaptate nevoilor lor, evenimente 
sportive, artistice și a oferit zeci de ore de voluntariat.



Prin campania “Orbit Dăruiește zâmbete”, 
5000 de copii din comunitățile vulnerabile 
din întreaga țară au participat la cursuri de 
dezvoltare personală. Sore este ambasador 
al campaniei în 2019.

Star Transmission s-a alăturat Familiei SOS 
în acest an prin susținerea a 2 Case SOS din 
Satul SOS Cisnădie. În casele susținute,
13 copii cresc frumos, alături de Mamele SOS 
și primesc tot sprijinul de care au nevoie.

Prin Campania
derulată de
PENNY România,
la fiecare sacoșă 
ecologică 
cumpărată, 25 de 
bani merg către 
SOS Satele 
Copiilor România.

Castrol România ne ajută să acoperim nevoile de suport medical 
și de hrană pentru o parte din copiii din comunitățile nevoiașe din 

județele în care suntem prezenți.

Sprijinim împreună familiile vulnerabile și ținem familiile unite. 
NIVEA ne este alături și dezvoltăm împreună proiecte

pentru copii și părinții lor.



C&A este în Familia SOS de anul trecut și
susține 4 case SOS din București și Cisnădie.
14 copii cresc fără griji alături de Mama SOS,

merg la școală și au o copilărie
frumoasă.

Cu sprijinul Adidas, toți copiii și tinerii din 
programele SOS au echipamente de sport
pentru școală, joacă sau cursurile
de dans.

Campania #YouEatWeGive continuă. Pentru fiecare 
prânz sau cină în incinta hotelului, Marriott București 

donează 1 Euro pentru tinerii din programele SOS. 
Campania durează două luni în fiecare an,

septembrie-octombrie.

Cu sprijinul Dr. Oetker, 5 copii primesc tot sprijinul de 
care au nevoie, într-una din casele SOS din Satul SOS 
București. An de an, echipa de voluntari le ajută pe 
Mamele SOS din Sat să pregătească o parte din 
proviziile de dulceață și compot pentru iarnă.
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Voluntariat și implicare

În 2019, Sheraton Bucharest Hotel a adus în 
Familia SOS bucuria grădinăritului. În noua 

grădină, copiii și voluntarii se întâlnesc periodic 
pentru a planta și întreține grădina de legume.

Prin sprijinul Johnson & Johnson România, 
am organizat sesiuni de training în cadrul
proiectului "Strong & Healthy", pentru
specialiști în asistență socială.

Cu ajutorul Kaufland și al Fundației pentru Dezvoltarea Societății 
Civile, familiile vulnerabile au învățat despre importanța unei alimen-
tații sănătoase, activității fizice și igienei corespunzătoare, prin 
programul „În stare de bine”.



În fiecare an, copiii din Satele SOS și comunitățile 
vulnerabile primesc rechizite de la partenerii 
RTC: o zi bună la birou. Ei reușesc astfel să facă 
progrese la școală și să descopere bucuria de a 
învăța și de a își face temele acasă.

Din luna octombrie, copiii lucrează la
construirea unui robot care să îi ajute la 

grădinărit, alături de Gabriel Miloș, voluntar în 
Satul SOS București.

Cu sprijinul Nestlé România, am sărbătorit Ziua 
Familiei în Satul SOS din București. Am avut 

muzică, ateliere de pictat pe față, ateliere de dans 
și am grădinărit alături de voluntarii din echipa 

Nestlé România.

Cu ajutorul partenerilor de la Cegeka România, 
am reușit să renovăm una din casele SOS din 
Satul SOS din București. Totul este acum curat și 
sigur pentru copii.
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Evenimente

A fost un an plin pentru copii.

Fie că a fost prima serbare pe scenă, o excursie în Familia SOS sau o zi alături de partenerii noștri, 
toate le-au adus copiilor bucurie și experiențe de care își vor aminti peste ani.

Vă mulțumim tuturor celor care ați făcut aceste experiențe posibile!
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JW Marriott Cycling Challenge 2019

 20 de biciclete în lobby-ul hotelului
 12 ore de cycling
 11 instructori profesioniști
 240 de participanți
 A 6-a ediție

Suma strânsă este folosită an de an pentru activitățile sportive ale copiilor din Satele SOS.

Organizator:

Parteneri:
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Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban
au primit tricoul evenimentului

Geanina Iacob, Telekom Sport
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Naționala SOS

3 meciuri în 2019
Un proiect de suflet dedicat copiilor și tinerilor din toate Satele și Comunitățile de Tineri SOS.
La fiecare meci, copiii au invitați speciali, experiențe deosebite, leagă prietenii și arată ce au 
învățat la antrenamente. Ambasadorul acestui proiect este Ioana Cosma, jurnalist Pro TV.

Parteneriate:
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Cupa Mărțișor,
meci dedicat Mamelor SOS:
Girls Power - Naționala SOS

Invitați speciali: Teodora Meluță
(cea mai bună jucătoare de fotbal a 
României), echipa Dream Team 
București, Dănuț Lupu, Miodrag 
Belodedici, Emil Săndoi, Răzvan Raț, 
Dan Cristian Popescu, arbitru FIFA 
Marcel Bîrsan.

Meciul toamnei, Naționala SOS – Kaufland Team

Invitați speciali: echipa Kaufland România, Ciprian Marica, Cristian Pulhac, arbitru FIFA Radu Petrescu.

Cupa Moș Nicolae:
Naționala SOS – Dan Cristian 
Popescu & Friends

Invitați speciali: Lucian Sânmărtean, 
Csaba Borbély, Vali Negru, Miodrag 
Belodedici, Gheorghe Mulțescu,
Dan Cristian Popescu, arbitru Liga1 
Horia Mladinovici.
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Am participat la
Cel mai frumos ou de Paște,

eveniment organizat de
DGASPC Bacău

Jocurile Copilăriei,
eveniment de Ziua Copilului
An de an, sărbătorim cu copiii, Mamele SOS
și partenerii noștri bucuria copilăriei

Andreea Bălan, Ambasador SOS,
la Serbarea de Crăciun a copiilor

Irina Rimes,
în vizită în Satul SOS din București
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Experiențe speciale pentru copiii
din Satul SOS București

în tabăra Eematico,
oferită de Bosch România

Momente artistice deosebite pe scena
Teatrului Național, la Serbarea de Crăciun a 
copiilor. Evenimentul a fost prezentat de 
Corina Caragea

Ansamblul folcloric SOS Cisnădie
Costumele ne-au fost oferite de

IFM Electronic S.R.L.

Am participat cu jocul Poveste în lanț
la evenimentul Copilăria Artelor,
din Piața Tricolorului Bacău
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Grupul de dansuri populare și moderne
SOS din Bacău a participat la

Zilele Hemeiușului

Copiii și tinerii din Satul SOS din Cisnădie
au participat la un atelier de fotografie 

susținut de Daria Laura Bârsan

În Studio-ul Kanal D TV, la Teo Show,
o emisiune cu surprize pentru copiii din 
programele SOS

Prietenii de la Allianz Austria ne-au vizitat în 
Satul SOS din București, au fost în mijlocul 
copiilor cu jocuri, ateliere și voie bună



66

Vă mulțumim tuturor pentru susținere!

Parteneri corporate
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Parteneri corporate

Vă mulțumim tuturor pentru susținere!
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Vă mulțumim tuturor pentru susținere!

A A WAYS CONECTIONS SRL
A A PRO DIAGNOSTIC SRL
ABAC PROIECT ENERGIE SRL
ACVATEAM SRL
ACZ CONSULTING SRL
ADALCO GROUP SRL
AGOTERM 93 SRL
AGREWEST SRL
AGRICULTURA TOP PECIU SRL
AGRIMEX 2000 SRL
AGROMARK SRL
ALBARIM SRL
ALCAR WHEELBASE ROMANIA SRL
ALCHIMEX SA
ALCO LINE M.G. SRL
ALL4INSTALATII SRL
ALLIED ENGINEERS GRUP SRL
ALMIMOS SRL
ALPHA MEDICAL SRL
ALPHA NED 2000 EXIM SRL
AMYLON SA
ANA ACT DECOR SRL
AP TURIST SRL
APRODEX SA
ARAKIS PRODCOM SRL
ARBOMEDIA SRL
ARENA AUTO SRL
ARMOS EXIM SRL
ASEXPRESS SRL
ASOCIATIA ALL BRIGHT PEOPLE
ASOCIATIA UMANITARA EUGEN 
SIMIONESCU
AUSTRIA JUICE ROMANIA SRL
AUTOTEHNOROM SRL
AVANT COM SRL
AVIA MOTORS SRL
B.E.L.T.S-SRL
BACHMANN ROMANIA SRL
BANEASA DEVELOPMENTS SRL

BENRO PARTS SRL
BEST VET COMPANY SRL
BGP PRODUCTS SRL
BIADRIN IMPEX SRL
BIG CONSULTING SRL
BIOCLINICA SRL
BIPRAL SRL
BRETT MOTORS SRL
BRIAL NAV CONSTRUCT SRL
BRIO FRESH SRL
BRITT STRUCTURES CONTRACTOR SRL
BUCURESTI TURISM SA
BUILDING MAT SUPPLIER SRL
BUJOR PETRU
BULROM PETROLEUM SRL
BUNZL DISTRIBUTIE SRL
BURSA ROMANA DE MARFURI
BUSINESS DEVELOPMENT GROUP SRL
CALIBRA M&D IMPEX SRL
CAMPION BROKER DE ASIGURARE
SI RSRL
CAPELLA DENTAL CARE SRL
CASA AUTO VALCEA SRL
CATALINA OPTIC SRL
CEMPS SA
CENTRUM RA TRANS SRL
CEPROCS
CEREALCOM GALATI SA
CESS PLUS SOLUTIONS SRL
CGA INFRASTRUCTURE SRL
CIKA SRL
CLINICA DENTARA SRL
CM METAL TRADING SRL
CMI DR  SALA T CODRUTA-IRINA
CODESICLE AGENCY SRL
COLOR CUBE SRL-D
COMCEREAL SA
COMFRUCT SA
COMIGA PROD IMPEX SRL

COMOD IMPORT EXPORT SRL
COMPANY 94 PIRNAU SRL
COMPUTING APPROACH SRL
COMTEST SRL
CONSTANTIN ENTERTAINMENT RO SRL
CORAL CONSTRUCT SRL
CORAL IRM DESIGN SRL
CORNELIUS ENERGY
COSMARIS SRL
CREATIVE FLOORING SRL
CRIS GARDEN SRL
CUBIC DISTRIBUTIE SRL
DALMEC-RO SRL
DANGER SRL
DARA TRANSILVANIA SRL
DARIMEX INTERNATIONAL SRL
DASHA ONLINE
DENTOTAL PROTECT SRL
DEROM DENTAL INTERNATIONAL SRL
DESA ENGINEERING
CONSTRUCTION SRL
DIALEX CANADA SRL
DINAMIC SRL
DODI 5109 SRL
DOI STEJARI SRL
DOMAROM STAR  SRL
DOMINO SRL
DR. BUNGAU MARIUS VIOREL,
MEDIC PSIH.
E&R BESTCONT AUDIT SRL
ELCIS SRL
ELECTRO PROIECT SRL
ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS
ELECTROPRECIZIA AG
ELIXDAN PROD COM IMPEX SRL
ELMACOM SRL
ELMONT CONSTRUCT SRL
EMPORIUM SRL
ENTREX SERVICES SRL
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EST EXCHANGE SRL
ESTIC DUMICRIS SRL
ETG SOLLINI SRL
EURO  MAR SRL
EURO FORM CONSULTING SRL
EURO LACT PREST COM SRL
EUROVET LOGISTICS SRL
EVENSYS CONSULT SRL
EX STUDIO SRL
EXACT TOURS SRL
EXCLUSIV BUSINESS TEAM SRL
EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL 
F64 STUDIO SRL
FAR EST WINDOWS SRL
FCC OFFICE BUILDING SRL
FD INGREDIENTS SRL
FITNESS SCANDINAVIA SRL
FLOCHEM INDUSTRIES SRL
FLORENCE TECH SRL
FLORIAN BRUDER TRANS SRL
FOFELDEA FARM SRL
FREE STAR INDUSTRY SRL
FREE STAR SRL
FRIGOTEHNICA SRL
FUNDATIA MAGNUS
FUNDATIA PT SANATATE
ORHIDEEA SPA
GAMA CONSTRUCT SRL
GEI PALAT CFR SA
GETRIX SA
GLOBUS 101
GRAND PLAZA HOTEL SA
GREEN LEAVES S R L
GREINER PACKAGING SRL
GRUP NICO TRANS CONSTRUCT SRL
GTS TELECOM SRL
H & H CONSULTING SRL
HART HUMAN RESOURCE
CONSULTING SRL

HARTING RO AUTOMOTIVE SRL
HELL GROUP COMPANY SRL
HENNLICH SRL
HERBARUM VERONICAE IMPORT 
EXPORT
HERLAN&ASSOCIATES SRL
HIGH-TECH CLIMA SA
HOLCHIM SRL
HT EST DIVISION SRL
HUMANGEST GROUP SRL
IANUS SRL
IFM EFECTOR/PROVER SRL
IHM TOTAL CONSULT SRL
IMPERIAL MEDIA GOLD SRL
IMPEX APOLLO 20 R.I. SRL
INEJ COM SRL
INTEGRISOFT SOLUTIONS
INTERNEDCAM IMPEX SRL
INTERRELU SRL
IT GENETICS SRL
KANTAR MILLWARD BROWN SRL
KLAUSSENBURG RECYCLING
GMBH SRL
KRONLUX F.M. SRL
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL
LANDSTAR CAPITAL SRL
LIFT SYSTEMS SRL
LOGIC COMPUTER SRL
LOGISTIC PATY SRL
M.M. DATA SRL
MACADAMIAN SRL
MACCAFERRI ROMANIA SRL
MACH FOREIGN TRADE
DISTRIBUTION SRL
MARCOTIM IMPEX SRL
MAURER IMOBILIARE SIBIU SA
MAURICE WARD AND CO SRL
MC-ME COMIMPEX SRL
MENTA SRL

METCHIM TRADE SRL
METROTEX SRL
MICRONIX PLUS S.R.L.
MIG VAS DISTRIBUTIE SRL
MILCA SRL
MIRADA CONSTRUCT SRL
MIRAMARVET DISTRIBUTION SRL
MOGOSCOM SRL
MOONWALK SOLUTIONS SRL
MOVIPLAST SRL
MULTICOM IMOBILIARE SRL
MWCHIM PLANT PROTECT SRL
NELCOR SRL
NETWORK TWENTYONE SRL
NIZAR CONSTRUCT SRL
NOLEVO SRL
NOVAPAX  ROMANIA SRL
NUTRILIFE SRL
NV CONST SRL
OLYMPUS INSTAL CONF SRL
ONCO SURG SRL
OPTICA 87 SRL
PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES S
PHOENIX ADI IMPEX
PITESTI SPORTARENA SRL
PLEXI-MET SRL
POLITEH SRL
POLYCONTACT HERMANNSTADT SRL 
PREFABRICATE NORD SRL
PRO DANCE SHOW SRL
PRO REFRIGERATION TEAM SRL
PROFIDATA DEVELOPMENT
ROMANIA SRL
PROIECT CONSULTING SRL
PROTELCO SA
QUBE NET SRL
QUICKWEB INFO SRL
RACORDEX SRL
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RECONSTRUCTIA BET SRL
RED MOUNT INSTAL SRL
REDIS C.O. S.R.L
RENAISSANCE PUBLIC SERVICE SRL
RENOVATIO TRADING SRL
REWNA PREST SRL
RINAPACK SRL
ROBITAL INDUSTRIAL SUPPLIER SRL
ROLEXGEL SRL
ROPECO BUCURESTI SRL
ROYAL EXPEDITII SRL
RULEXIM SRL
SABRI GOLD SRL
SAMATHA TRAINING SRL
SANZIANA   MINA SRL
SAS ARMY SECURITY SRL
SC MARQUARDT SCHALTSYSTEME 
SCS
SCHACHERMAYER ROMANIA SRL
SELCAR INTERNATIONAL SRL
SENTINEL SRL
SERVEXPERT SRL
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
SHERWIN WILLIAMS BALKAN SRL
SIFEE ACTION SRL
SIGMA GAZ SRL
SIMPA SA
SLG METEOR COM SRL
SMART SERVICE SOLUTIONS SRL
SMARTREE ROMANIA SRL
SOCIETATEA DE AVOCATI NESTOR
SOF PRODUCTION STANIJA SRL
SPECIAL ANACONTA EXPERT SRL
SPECTRUM S.R.L.
SPORT ALIMENT
SRC ACCOUNTANT
STAND-AGENTIE DIFUZARE CARTE 
SRL
STEDYAN COM SRL

STIL AURA SRL
STRING SRL
STYLE CONSTRUCT SRL
TAF COM SRL
TAMO OPTIMPEX SRL
TARNAVA SA
TAVERNA SASULUI SRL
TEHNO BIONIC SRL
TEHNOFRIG IONESCU SRL
TEHNOINSTRUMENT IMPEX SRL
TEKKO LOGISTIK INDUSTRY SRL
TELIAVALE SRL
TEROL PROD SRL
TESA TAPE SRL
TIMESAFE SRL
TOTAL CONTROL SRL
TOTAL TOOLS SRL
TRACTOR PROIECT COMERT SRL
TRANS AGAPE SRL
TRANS NOVA IMPEX
TRANSFERWISE LTD
TRANSILVANIA FOREST
PRODUCTION SRL
TRANSILVANIA IMPACT IMPORT  EX
TRUCKSTEER SRL
UBERUM SRL
UNIC COM 93 SRL
UNICART-VAB SRL 
UNILUX INTERNATIONAL SRL
UNITATEA MILITARA 02600 BUC
UTIL S.P.C.SRL
VALSI AGROSERV SRL
VICTORIA INTERNATIONAL
PROPERTY SRL
VITALMOTOR SRL
VITARO ENERGY SRL
VLACOV SRL
WANN TECHNIKA SRL
WIN IMPEX SRL

WIND POWER ENERGY SRL
WIRTGEN ROMANIA SRL
WOOD-MIZER RO SRL
WORK IN PROGRESS S.R.L.
ZALIRO-CONF SRL
ZETROM SRL
ZUBLIN ROMANIA S.R.L.
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Parteneri instituționali

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 
Primăria Capitalei
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București 
Consiliul Județean Bacău
Consiliul Județean Sibiu
Consiliul Local și Primăria Buftea
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 Local și Primăria Chirpăr
Consiliul Local și Primăria Vurpăr
Consiliul Local și Primăria Sadu
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 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului sector 4 București
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului sector 5 București 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului sector 6 București
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș
Universitatea de Vest Timișoara

Vă mulțumim tuturor pentru susținere!
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Cuvânt de încheiere

Privim cu mândrie și bucurie rezultatele 
anului 2019. În programele SOS Satele 
Copiilor România, peste 700 de copii și
tineri au fost încurajați să crească cu 
încredere în ei, cu ambiție și curaj să își 
urmeze visurile. Fiecare copil care vine în 
Satul SOS și lasă în urmă un trecut foarte 
greu încercat înseamnă pentru noi o muncă 
susținută, care începe în casă, cu Mama SOS, 
apoi cu colegii specialiști și întreaga echipă. 
Dar noi știm, totodată, că acel copil va fi iubit, 
educat și o să plece în viață cu capul sus, 
peste ani.

Anul acesta am trăit emoția unui nou început 
pentru fiecare dintre cei 28 de copii care au 
venit la noi, din centre de plasament de stat și 
sunt într-un proces lin de acomodare în 
Familia SOS. În comunitățile vulnerabile, ca 
rezultat al eforturilor noastre, peste 550 de 
copii au rămas lângă părinți și nu au fost 
expuși traumei cumplite a separării.

2019 a fost un an cu multe realizări datorită 
unei echipe dedicate, suportului companiilor 
partenere și unui număr tot mai mare de 
susținători persoane fizice, voluntari, colabo-
ratori, parteneri care au înțeles că implicarea 
lor face diferența în viețile copiilor mai puțin 
norocoși. 

Pentru că niciun copil nu trebuie să crească 
singur, în 2020, ne vom continua misiunea, cu 
noi obiective privind diversificarea serviciilor, 
proiecte inovatoare, astfel încât să ajungem la 
cât mai mulți copii care au nevoie de noi.
 
Mulțumim tuturor celor care simt ca noi pentru 
încredere, responsabilitate și susținere!
Acești copii sunt ai noștri, iar de noi toți 
depinde viitorul lor. Și al nostru.

Cu prietenie,
Diana

Diana Podaru,
Director General SOS Satele Copiilor România
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Raport financiar

Venituri 2019
         Suma (RON)  Procent
Fonduri de la SOS CVs International      6,215,119  29%
Venituri din campanii de strângere de fonduri și proiecte   10,623,775  49%
Venituri guvernamentale și locale      3,277,301  15%
Alte venituri financiare și operaționale*     1,573,578  7%
          21,689,773

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

Opinia de audit fără rezerve

În opinia noastră, situațiile financiare ale Asociației la 31.12.2019 au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în 
conformitate cu reglementările contabile românești aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3103/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu politicile contabile ale 
Asociației.
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Cheltuieli 2019
         Suma (RON) Procent
SOS Programul București       5,562,520  28%
SOS Programul Sibiu        3,825,695  20%
SOS Programul Bacău       2,795,243  14%
Biroul Național de Coordonare      2,705,636  14%
Cheltuieli campanii de strângere de fonduri și proiecte  4,246,678  22%
Alte cheltuieli financiare și operaționale *     434,547   2%
          19,570,319

* - Alte venituri financiare și operaționale cuprind cheltuielile cu diferențele de curs valutar, provizioanele și ajustările 
de valoare, cheltuieli activități economice.

Opinia de audit fără rezerve

În opinia noastră, situațiile financiare ale Asociației la 31.12.2019 au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în 
conformitate cu reglementările contabile românești aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3103/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu politicile contabile ale 
Asociației.
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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 PROGRAMUL
BUCUREȘTI

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

SOS PROGRAMUL
CISNĂDIE

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

SOS PROGRAMUL
BACĂU

Str. Gării nr. 45,
607235, Hemeiuș,
județul Bacău
Tel: 0756.098.787

AJUTĂ
COPIII
SĂ CREASCĂ
ACASĂ!

TRIMITE SMS

MAMA
LA 8864
DONEAZĂ
4 EURO
LUNAR


