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Pe cine ajutăm

O familie iubitoare pentru fiecare copil

Oferim îngrijire alternativă pentru copiii care nu mai au familia alături. Copiii cresc
în Satele SOS până în jurul vârstei de 14 ani, apoi merg în Comunitățile de Tineri.
După finalizarea studiilor sau la 18 ani, tinerii intră în Programul de Asistare în Viața
Semi Independentă (PASI), care are o durată de până la 3 ani. 

148 copii și tineri în trei județe
București (60 de copii și tineri), Sibiu (61 de copii și tineri) și Bacău (27 de copii și tineri)

Ținem familiile unite
Sprijinim anual sute de copii care sunt la risc de separare de familia biologică, din cauza condițiilor grele de trai. 
Intervenția este una integrată și durează în medie 2 ani, pentru fiecare familie în parte. Suntem activi în 8
comunități din 4 județe din țară, prin intermediul Centrelor de Consiliere și Sprijin pentru copii și părinți și a 
Centrului de Zi Hemeiuș. 

513 copii și tineri, din 173 de familii 
București (sector 1), Ilfov (orașul Buftea), Sibiu (comunele Vurpăr, Chirpăr),
Bacău (comunele Hemeiuș, Gârleni, Racova, Blăgești). Din 2021, ne extindem
în noi comunități.

Educație
Am deschis SOS Planet After School în Satul SOS din București pentru copiii
din comunitatea locală. Oferim anual burse copiilor vulnerabili, care au nevoie de
susținere școlară și îndrumare.

Din 1993, peste 65.000 de beneficiari ai programelor SOS!
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Dragii mei,

Am trecut cu toții printr-un an care ne-a provocat să ne 
adaptăm la ceea ce a devenit noul „normal”. Dar acest 
normal este pentru cei din categoriile sociale vulnerabile 
o luptă zilnică pentru supraviețuire, pentru a-și găsi sau 
păstra un loc de muncă și un trai decent și pentru a-și 
ține copiii lângă ei.

A fost un an al soluțiilor urgente, al asumării unor riscuri 
pentru a răspunde nevoilor știute ale beneficiarilor noștri, 
dar și celor nou apărute în contextul pandemiei. Echipa 
noastră a fost pe teren, colegii specialiști au ascultat, au 
alinat și au intervenit pentru ca fiecare familie din progra-
mul de prevenire a separării copilului de părinți să treacă 
cu bine peste criză și să rămână împreună.

Provocările au fost numeroase, fie că ele s-au numit 
școală online, zile în izolare departe de familii pentru 
colegii din Satele și Comunitățile de Tineri SOS, muncă

de teren cu riscuri crescute sau ore de consiliere prin 
telefon pentru copiii, tinerii și părinții din comunitățile în 
care suntem prezenți.

Îmi felicit colegii, întreaga echipă SOS Satele Copiilor 
România pentru implicarea, curajul și devotamentul cu 
care au acționat zi de zi. Mulțumim partenerilor noștri, 
care ne-au rămas alături și ne-au sprijinit în condiții cu 
adevărat dificile. Fără ei, nu am fi reușit să trecem cu
bine peste acest an.

A fost un an în care am reușit să nu lăsăm niciun copil
din programele noastre în urmă, în care am câștigat și 
mai multă încredere că putem trece împreună peste
cele mai grele provocări. Dar am și pierdut. Am pierdut 
bucuria apropierii și emoția sărbătorilor care ne adunau 
pe toți în Satele SOS – copii, colegi, parteneri și oameni de 
bine. Am pierdut oameni dragi, care au plecat lăsând în 
urmă amintiri puternice pe care le prețuim și din care 
învățam cum să devenim mai puternici, mai rezilienți.

Rămâne în continuare important să fim alături de copii
și să ne tratăm activitatea la fel de responsabil, să ne 
gândim la noi proiecte și parteneriate prin care să 
devenim mai buni, împreună. SOS Satele Copiilor 
România este și va rămâne despre implicare și bună 
practică în îngrijirea copilului, indiferent de provocările 
mai mari sau mai mici pe care le intâlnim de-a lungul 
călătoriei.

Sper ca lectura raportului nostru să vă încarce cu 
energie. Vă mulțumim încă o data că ne sunteți alături!

Florentina Nanu, 
Președinte Consiliul Director
SOS Satele Copiilor România

Cuvânt înainte
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Ce facem

SATELE SOS și COMUNITĂȚILE DE TINERI SOS reprezintă ACASĂ
pentru copiii și tinerii vulnerabili. Facem eforturi susținute ca ei să se simtă în siguranță,

să își trăiască frumos copilăria și să fie ulterior pregătiți pentru viața pe cont propriu.

În toate programele SOS, anul pandemiei a însemnat unul al adaptării la noua realitate
și al eforturilor susținute de a-i menține pe copii și tineri în siguranță, sănătoși, echilibrați fizic și 
mental. Una dintre cele mai mari provocări a fost noul format școlar, online, cu suport pentru

fiecare copil și menținerea unui program zilnic de activități de timp liber, în perioada de izolare. 
Copiii au participat la activități de grădinărit, sportive, concursuri de gătit, ateliere de creație,

excursii, drumeții. Întreaga echipă a încercat să transforme acest timp al distanțării fizice
într-unul al apropierii emoționale, al consolidării relațiilor dintre frați, dintre copii și

Mamele SOS, consilieri și tineri.



SOS Satul Copiilor București
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Am câștigat premiul 2 cu filmul de scurtmetraj 
Sumki, la Festivalul de film Boovie. O performanță 

deosebită pentru copiii din Satul SOS București.
Pentru realizarea acestui video, ne-au fost alături 

Cornelia Nicolăeasa, editor de imagine și cățelul 
Chappi, un coleg de filmare extrem de drăguț!

Excursie la Barajul Paltinu, Valea Doftanei.
O zi în natură, atât de așteptată de copii.

La Școala de vară, unde am învățat
de la profesioniști despre mediul online,

motivație, comunicare și educație financiară.
Surpriza maximă, ne-a fost alături ROXEN.

La inaugurarea primei biblioteci din Satul SOS 
București, cel mai frumos cadou de Crăciun.

· 27 de copii
· 10 case SOS de tip familial



Basmele spun că voinicul crește într-un an,
cât alții în șapte.

La fel s-a întâmplat și cu Dragoș, un copil foarte energic, care în anul pandemiei 
a devenit un adolescent responsabil. A crescut pe toate planurile în ultimul 
timp - pe lângă înălțimea lui deja impunătoare, a obținut în semestrul școlar 
trecut o medie frumoasă de 9,20 și va lua bursă de merit.  

Dragoș este un copil atletic și foarte talentat, care îmbină bine sportul cu 
muzica, prin cursurile de capoeira pe care le urmează de peste 2 ani. Prin talent 
și muncă susținută, Dragoș a avut deja demonstrații individuale și de grup,
care îi fac cinste și atrag aplauze. Adolescentul este pasionat de beatbox și de 
percuție, compune versuri pe care le acompaniază cu muzică la diferite
evenimente din Satul SOS din București și nu numai. Este un copil cald, extrem 
de sufletist, care se remarcă prin empatie și ajutor pentru ceilalți.

Ca orice aproape adolescent, Dragoș este pasionat și de tehnologie, 
jocuri video. Are mulți prieteni, deoarece este un copil tare plăcut, 
mereu vesel și plin de umor. Rareori sufletul lui se arată vulnerabil, 
ceea ce le dă încredere celorlalți copii, pentru care Dragoș e un 
simbol al puterii de refacere. Suntem mândri de el și de rezultatele 
lui, de modul în care crește constant și ne surprinde pe toți cu
vivacitatea și capacitatea lui de transformare. 

Pentru fiecare copil care intră în Satul SOS, procesul de transformare 
este unul de durată, timp în care capătă încredere în el, se simte în 
siguranță, iubit și apreciat. Este un efort comun – copil, Mamă SOS, 
specialiști SOS, întreaga comunitate SOS. În cazul lui Dragoș, care 
crește în Sat alături de fratele lui biologic, avem și sprijinul primului 
Tată SOS din istoria SOS, Daniel Crăciun.

Dragoș cel voinic
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Copiii au talent
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Un concurs de talente ce are loc an de an în Satul SOS București.
Copiii își pregătesc cu atenție momentele de dans, beatbox, balet sau hip hop, iar juriul stabilește podiumul. 
Echipa psihopedagogică urmărește atent întreaga pregătire, îi sprijină pe copii, îi responsabilizează și îi ajută 
să fie o echipă.

Anul acesta, evenimentul a fost spectaculos, cu juriu 
profesionist, decoruri bine realizate și ținute în ton cu 
momentul ales. A fost extrem de multă muncă pentru 
toți cei implicați, dar momentele trăite de copii au fost 
unice și cu multe lecții învățate pentru viitor.

Mulțumim din inimă juriului: Alexandra Ușurelu,
Silvia Uceanu, Andra Gheorghe (Cocuța), Marcel Lovin
Concept și coordonare: Corina Taraș, pedagog Sat SOS 
București



SOS Comunitățile de Tineri București
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Festivalul Polonicul de Aur. Un proiect culinar de 
mare succes, pe durata Stării de urgență. Consilierii 
SOS au căutat metode inovative pentru a-i ajuta pe 
tineri să depășeașcă greutățile perioadei de izolare, 

să învețe lucruri noi și să fie în siguranță, acasă.

Motive mari de mândrie, doi tineri au intrat la 
facultate. Ana, la Academia de Studii Economice,
iar Vlad, la Universitate, la Matematică.

Tinerii au petrecut Sărbătorile împreună, ca în 
familie, cu frații biologici, sociali, consilierii SOS. 

Elena a câștigat premiul I la Festivalul – Concurs 
Internațional “Cântăm Online”. Felicitări, Elena!

· 29 tineri
· 2 Comunități SOS
· 4 tineri în Programul
  de Asistare în Viața Semi
  Independentă (PASI)

După vârsta de 14 ani, copiii merg în Comunitatea de Tineri, alături de copii
de vârsta lor și de consilieri, specialiști SOS. Trecerea se realizează treptat și
numai în momentul în care copiii sunt pregătiți și își doresc să treacă la această 
nouă etapă de îngrijire.



SOS Satul Copiilor Cisnădie
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Un an plin de provocări, al adaptării la mediul 
familial pentru cei 25 de copii nou veniți în Satul 
SOS și al dezvoltării unei relații de atașament cu 

Mamele lor SOS.  Copiii au venit  în familia SOS în 
toamna lui 2019, din Centrul de Plasament Orlat.

Ateliere zilnice cu diverse teme susținute
de echipa psiho-pedagogică. Pe toată durata anului, 

copiii au primit suport școlar, psihologic, de 
dezvoltare personală, în funcție de nevoile fiecăruia.

Carnavalul copiilor, ocazie pentru copii de a fi 
creativi și de a se relaxa, socializa.

Am pierdut un om extraordinar de iubitor, onest, 
muncitor. Și-a dedicat 17 ani din viață creșterii 
copiilor pe care i-a iubit din toată inima și cărora 
le-a fost o adevărată MAMĂ. Emilia Drăghici, Mamă 
SOS în Satul SOS din Cisnădie, va rămâne mereu în 
amintirea noastră și mai ales a copiilor pe care i-a 
crescut.

· 66 copii și tineri
· 11 case SOS de tip familial
· 5 tineri în Programul de Asistare
   în viața Semi Independentă (PASI)

Am reușit să reintegrăm un copil în familia biologică



Când un copil știe ce își dorește în viață 
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Anamaria sau simplu Ana, cum îi spun prietenii, este o tânără cu 
visuri mari, căreia îi place să ofere celor din jur tot ce are mai bun. 
Fie la școală, fie în relația cu Mama și frații SOS sau prietenii, Ana 
este o persoană de încredere, care muncește pentru planurile ei.

Se împlinesc aproape nouă ani de când Ana face parte din Familia 
SOS. În anul 2012, a intrat în Satul SOS din Cisnădie alături de 
fratele ei mai mare, Nicu. În tot acest timp, Ana a găsit în Satul SOS 
un loc în care simte că aparține și că este “acasă”. Are o relație 
specială cu Mama SOS, care o sprijină și îi este alături în orice 
moment, cu dragoste.
Ana a știut de mică că ceea ce își dorește să facă mai departe în 
viață este să fie învățătoare. Dacă o întrebi de ce, spune că se 
simte apropiată de copii și vrea să îi îndrume corect în viață. Și 
chiar așa este, Ana are multă răbdare, mereu cu zâmbet cald și  
atentă la nevoile ei și ale celor din jur.
Primul pas spre cariera de învățătoare a fost admiterea la liceu. 
Suținerea examenelor de Evaluare Națională pe timp de
pandemie nu a fost ușoară, însă Ana și-a concentrat atenția pe 
scopul ei, cu multă ambiție și perseverență. Vacanța de vară a fost 
o perioadă intensă de așteptare și pregătire pentru ziua cea mare 
a examenelor, iar emoțiile au fost pe măsură. La începutul lunii 
iulie, Ana a primit vestea că a promovat evaluările cu note mari și 
că toată munca ei a meritat! A fost admisă la Liceul Pedagogic 
”Andrei Șaguna” din Sibiu.

“Examenele de evaluare nu au fost grele, pentru că m-am 
pregătit din timp. Eu am ales Liceul Pedagogic, deoarece îmi plac 
foarte mult copiii și vreau să fac ceea ce au făcut oamenii din SOS 
pentru mine: m-au învățat să scriu, să citesc și ce înseamnă 
compasiunea, totul cu foarte multă răbdare și atenție.” Ana
Acum, următorul pas este să promoveze cu succes examenul de 
bacalaureat și să se înscrie la Facultatea de Pedagogie și Știintele 
Educației. 

Mult succes, dragă Ana,
să ai o viață frumosă și plină de bucurii și realizări!
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Cornel locuiește în Satul SOS din Cisnădie și este în clasa a X-a. 

Pasiunea lui cea mai mare este tehnologia și a construit deja un robot, cu care a participat la un concurs de 
robotică. Cornel este fratele cel mare din casă, sprijinul Mamei SOS în treburile casnice și al fraților mai mici la 
teme. Este un adolescent extrem de serios, de frumos educat și cu ambiție.

E o mare bucurie să îi vedem pe copii cum cresc, cum au pasiuni frumoase și visuri mărețe!



SOS Satul Copiilor Bacău
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SOS – Prietenie fără granițe. Un proiect prin care 
copiii au legat de la distanță prietenii cu copii din 

alte Sate SOS ale lumii și au învățat despre siguranța 
în mediul online. Campania s-a încheiat cu o

întâlnire a copiilor din programul SOS Bacău, de 
Ziua Internațională a Prieteniei.

La Serbarea de Crăciun, alături de tinerii
din Comunitatea de Tineri SOS din Bacău.

Excursie pe Valea Budului, ocazie cu care copiii din 
casele SOS s-au revăzut, au povestit și au stat în 
natură, la aer curat.

O zi în parc, dupa orele online de școală.

· 10 copii
· 4 apartamente SOS

Primul an pentru copii în orașul Bacău, după mutarea din comuna Hemeiuș. Un an dificil, al adaptării în 
condiții de izolare fizică, dar cu perspective bune pentru copii, care sunt mai aproape acum de școală, de
centre de activități, cluburi sportive, colegi și, mai ales, de frații mai mari din Comunitatea de Tineri.



Un vis împlinit de Paște – familia Florea reunită acasă
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Mama și cei 6 copii se bucură de viața împreună și de o casă nouă, pe care le-am construit-o cu mult efort și 
încredere în viitorul lor. Din 2013, copiii au crescut în Satul SOS din Hemeiuș, alături de Mama SOS Tatiana și 
alți trei frați sociali, dar am susținut în tot acest timp menținerea unei legături solide cu mama lor, de care au 
fost separați 9 ani de zile. Reîntoarcea copiilor în familia biologică este un proces complex, ce poate dura ani de 
zile și este posibil doar atunci când viața alături de părinți sau alte rude este în beneficiul copiilor și nu prezintă 
niciun fel de risc. Este o mare bucurie pentru noi să reușim, cu sprijinul partenerilor și al familiei, să îi ajutăm pe 
copii să se întoarcă alături de ai lor.
 
Parteneri: Primăria Gîrleni, care a oferit un teren de construit în comună, Dedeman, companie care a 
susținut ridicarea fundației noii case, SOS Satele Copiilor Suedia și mulți oameni de bine.

8 aprilie 2020,  ziua inaugurării noii case



De multe ori, lecțiile cele mai prețioase ne sunt oferite
chiar de către copiii și tinerii din programele SOS.

Andreea este o domnișoară veselă, prietenoasă, creativă
și ambițioasă. A venit în Satul Copiilor Hemeiuș la 5 ani,
alături de fratele ei mai mic, Gabriel, iar de atunci este
în grija atentă a Mamei SOS Maricica. Chiar dacă
locuiește acum în Comunitatea de Tineri din Bacău,
Mama Maricica îi este alături în continuare cu orice
are nevoie.

Pasionată de desen, muzică și dans, Andreea a participat
cu succes la diverse ateliere și competiții. În clasa a VIII-a,
în prag de Evaluare Națională, am presupus că se va
îndrepta spre un liceu de artă, conform înclinațiilor sale 
artistice. Însă Andreea avea un alt vis, unul mai ambițios,
să devină învățătoare. 

Au urmat zile pline de emoție, calcule de punctaj, autoevalu-
are, nerăbdare și teamă față de aflarea notei finale. Ziua în 
care s-au afișat rezultatele admiterii la liceu a fost cu lacrimi 
de bucurie, îmbrățișări, felicitări, atât pentru Andreea, cât și 
pentru Mama Maricica.

Andreea are 15 ani acum, este elevă la Colegiul Național 
Pedagogic „Ștefan cel mare” Bacău, specializarea 
învățător-educator și se bucură de perioada adolescenței. 
Este la fel de serioasă și implicată, participă săptămânal la 
ateliere de teatru și este una dintre reprezentantele SOS în 
Coaliția Internațională a Tinerilor, cu o voce puternică privind 
problemele cu care tinerii se confruntă. 

Felicitări, Andreea pentru tot ce ai realizat și mult succes! 
Ne-ai arătat tututor că atunci când muncești cu pasiune 
pentru visul tău, orice este posibil.

Ea este Andreea, viitoare învățătoare
17



SOS Comunitatea de Tineri Bacău
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Am serbat 11 ani de la deschiderea Comunității de 
Tineri din Bacău. Cu această ocazie, tinerii au scris
o colecție emoționantă de gânduri în albumul 
“Impresii de suflet”.

Excursie la Ghimeș. O bucurie enormă pentru tineri 
de a ieși din oraș, după o perioadă lungă de izolare.

Terapie ocupațională.
Am dezvoltat propria noastră livadă și grădină de 
legume, în curtea din comuna Hemeiuș. Tinerii au 
pus semințe, au îngrijit recolta, apoi au pregătit, 
alături de consilieri, conserve pentru iarnă.

· 12 tineri
· 1 Comunitate SOS
· 8 tineri în Programul de Asistare
   în Viața Semi Independentă

Am primit în Familia SOS patru tineri noi, care se aflau în grija Asociației Trust Orfelinat Ungureni.
Acomodarea a fost una foarte bună, iar în perioada de izolare, tinerii și-au cunoscut mai bine colegii și
au devenit o familie.

„Mă bucur că am cunoscut oameni cu un suflet bun. Pentru mine, viața în CT (Comunitatea de Tineri) este un sprijin 
foarte mare. Mă bucur ca m-ați primit cu zâmbete, cu dragul de a fi o echipă și de a ne învăța lucruri noi. Aici am   
        învățat să îmi controlez emoțiile și să mă apropii de   
        cariera mea.” Dumitrița, despre primele ei luni   
        petrecute în Comunitatea de Tineri din Bacău.



Damian, un OM MARE!
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O altă pasiune a lui Damian este cea pentru fotbal, pe care îl practică la Clubul Sportiv Negri  Bacău, unde este 
atacant titular. Este cel mai mic din echipă, joacă alături de adulți, dar asta nu îl împiedică să fie cel mai bun pe 
teren. ”Săgeată”, cum l-au numit colegii,  face parte și din echipa de fotbal ,,Naționala SOS”, unde a fost remarcat 
de fotbaliști consacrați, precum Ciprian Marica.

Damian este un tânăr pe care îl îndrăgești imediat și
de care suntem tare mândri.
Este un “om mare”, cum s-a visat și el mereu, cu o 
educație frumoasă, muncitor, serios și empatic. Damian 
a venit în Satul SOS din Hemeiuș în anul 2013 alături de 
cei patru frați ai lui, doi băieți și două fete. Anii au trecut, 
acum este deja în clasa a XI a, specializarea - electrician 
joasă tensiune, are rezultate școlare foarte bune, cu 
bursă de merit și bursă profesională. Locuiește în 
Comunitatea de Tineri Bacău și primește tot sprijinul 

pentru a deveni, pas cu pas, autonom. Damian are 
planuri frumoase pentru viitor, să-și găsească un loc de 
muncă în domeniul său profesional, să își întemeieze o 
familie, să aibă o locuință a lui. Tânărul este implicat de 
fiecare dată cu multă responsabilitate și interes în toate 
proiectele adresate tinerilor și chiar a fost ales de către 
ceilalți adolescenți să fie reprezentantul lor în Consiliul 
Copiilor. Funcție extrem de importantă pentru tinerii 
SOS, cu mare responsabilitate și unde își asumă cu 
succes rolul de model pentru ceilalți.

O prietenie de suflet și un exemplu de responsabilitate
Cu devotament, Damian și-a asumat îngrijirea lui Lupu, încă de la venirea în Comunitatea de Tineri SOS din 
Bacău. Cu ajutorul celorlalți adolescenți și al consilierilor, tânărul i-a construit o cușcă si, din banii economisiți din 
bursa de merit, îi asigură hrană și îngrijiri medicale. În viitor, Damian ar vrea să fie voluntar la un adăpost de câini, 
să aibă grijă și de alte animale aflate fără stăpân.



Am intervenit de urgență și am fost alături de toate
familiile din programele noastre din țară, prin intermediul 

Centrelor de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți. 
Am analizat noile nevoi și am fost în legătură

directă cu fiecare familie în parte pentru informare,
consiliere, intervenție. Am alocat un fond de urgență 

pentru alimente, produse de igienă și măști de protecție,
medicamente și alte cheltuieli necesare.

Alături de parteneri, am găsit rapid soluții pentru conec-
tarea cu școala (telefoane, laptop-uri tablete, internet) și 

am oferit îndrumare și sprijin pentru activități cu copiii în 
izolare. Cele mai mari provocări au fost în gospodăriile 

fără electricitate, fără semnal sau supra-aglomerate. 

Intervenție de urgență în comunitățile vulnerabile

În comunitățile vulnerabile, pandemia a complicat și mai tare situația familiilor, deja foarte
dificilă. Efectele imediate au fost pierderea locului de muncă pentru părinți, lipsa unui venit și 
imposibilitatea acoperirii costurilor minime pentru hrană, medicamente, casă.
Apoi excluziunea socială, imposibilitatea accesării școlii online, riscul mare de îmbolnăvire,
accentuarea discriminării și, cel mai dramatic, creșterea riscului separării copiilor de familia lor.
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Foto:
Bogdan Dincă
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SOS Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți București

173 copii și tineri, 54 familii
București sectorul 1 și orașul Buftea  91% din familiile ieșite din program sunt autonome

33 de copii locuiesc în case renovate prin proiectul
"Casele bune schimbă vieţi", alături de Fundația Brico Depôt

Vizite cu pachete de alimente la familii 

Cadouri de Crăciun pentru copii 
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Felicia, o adolescentă pentru care nu există “NU POT”

La doar 16 ani, Felicia are visuri mari și nu se lasă copleșită
de marile greutăți cu care familia ei se luptă zi de zi.

Adolescenta  este un mare sprijin pentru toți ai casei, are grijă
de gospodărie alături de tatăl ei, își îngrijește mama bolnavă
și sora mai mică și încearcă să țină cât mai bine pasul cu școala.

În casa modestă și veche, atmosfera este una de familie, toate 
evenimentele prin care cei patru au trecut i-au unit și i-au făcut
și mai determinați să meargă înainte cu încredere și să spere la 
vremuri mai bune. Tatăl este singurul care poate munci și aduce
un venit în casă, insuficient însă pentru nevoile familiei. Mama
are multiple probleme de sănătate, care o țin la pat, iar sora cea 
mică a Feliciei are 11 ani și, din păcate, nu are nici ea o stare de 
sănătate bună. 

Felicia este pricepută la tot ce face, îngrijește casa, ajută la creșterea 
păsărilor de curte, a câtorva iepurași și la cultivarea legumelor în 
grădină. Pentru a fi un sprijin pentru mama și sora mai mică, dar și 
pentru alți oameni aflați în nevoie, Felicia este de 2 ani voluntară la 
SMURD, loc unde a învățat extrem de multe și și-a descoperit o 
mare pasiune. Visul ei este să devină medic chirurg și să schimbe 
viețile oamenilor aflați în nevoie.

Este incredibil cum reușește să se împartă între orele de școală, 
studiu individual, teme cu sora cea mică, timp liber și îngrijirea 
casei, a mamei și voluntariat. Mereu o găsim cu zâmbetul pe buze, 
optimistă și plină de energie.

Familia Feliciei este în programul SOS Centrului de Consiliere și 
Sprijin pentru Copii și Părinți București din 2017. Oferim familiei 
suport școlar (rechizite, îmbracăminte, încalțăminte) pentru Felicia 
și sora ei, excursii, diverse activități de socializare, suport emoțional, 
consiliere, alimente, spijin pentru accesarea serviciilor medicale și 
altele, în funcție de nevoi și resurse. Am ajutat-o pe mama să 
beneficieze de un scaun rulant, printr-o colaborare cu Fundația 
Motivation România.
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SOS Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți Cisnădie

144 de copii și tineri, 52 de familii
Comunele Chirpăr și Vurpăr  88% din familiile ieșite din program sunt autonome

Pregătirea pachetelor pentru familii 

Promovabilitate școlară 100% - soluții pentru școala online

Cumpărături înainte de școală 



În ciuda dificultăților, familia este  mereu în armonie, iar în casa lor simți o atmosferă de optimism și
dorință de progres. Copiii sunt dornici de joacă, să își facă prieteni, să pună întrebări și

să descopere lumea din jur cât mai mult.

“Cel mai impresionant lucru la această familie este faptul că cei șase copii emană o bucurie și o apreciere 

sinceră pentru fiecare gest mărunt. De fiecare dată când le oferim jucării sau cărți, chipurile li se luminează. 
Cel mai mic dintre ei ne-a spus că, atunci când i-am adus figurina cu Spiderman pe care o dorea, a fost cea 

mai frumoasă zi din an pentru el. Fericirea i se citea nu doar în zâmbet, ci și in privire și în nenumăratele 
îmbrățisări pe care ni le oferea. Vizitele la ei acasă ne încarcă mereu cu energie pozitivă și ne fac să uităm

de provocări. Este neprețuit să îi vedem cum cresc și pun în aplicare ce îi învățăm.
Când le trecem pragul, ne cuprinde o emoție absolut magică.”

Zsuzsana Ogrean, asistent social SOS Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți Cisnădie
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Familia Lingurariu este un exemplu bun de urmat 
pentru cei din jur. În ciuda faptului că sunt o familie 
numeroasă, care se confruntă cu multe neajunsuri, 
par să fie de neoprit în a depăși împreună 
provocările care apar. Nicolas are 11 ani, este cel
mai mare dintre frați și o ajută pe mama cu ce 
poate. Face cumpărături, gătește și este un sprijin 
mare pentru mama cu îngrijirea fraților mai mici. În 
același timp, reușește să țină pasul și cu școala,
unde are rezultate chiar bune. 

De când sunt în programul Centrului de Consiliere și 
Sprijin pentru Copii și Părinți Cisnădie, din 2017,

părinții lui Nicolas au înțeles cât de importantă este 
educația și o privesc acum ca pe marea șansă a 
copiilor de a avea un viitor mai bun. Este un progres 
pe care îl apreciem și nu este puțin lucru când mama 
se asigură zi de zi că toți copiii intră la orele online și 
abia apoi pleacă la lucru, în gospodăriile vecinilor.

Munca mamei cu ziua, acolo unde este nevoie, este 
o sursă de venit pe care familia contează mult. Tatăl 
copiilor lucrează la o fermă de animale din zonă,
însă veniturile nu sunt suficiente pentru o familie
cu șase copii, iar provocările sunt accentuate de 
condițiile nesigure în care ei locuiesc.

Șase frați, șase aliați
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SOS Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți Bacău

133 de copii, 59 familii
Comunele Hemeiuş, Gârleni, Racova și Blăgeşti  100% din familiile ieșite din program sunt autonome

Selectarea pachetelor pentru comunitățile dezavantajate

Verificarea temelor și sprijin școlar pentru copii

5 familii au primit microgranturi 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai.

Proiectul a beneficiat de o cofinanțare 
pe durata a trei luni de la Consiliul 
Județean Bacău, prin Programul 
finanțărilor nerambursabile din 
bugetul propriu pentru anul 2020, 
conform Legii nr. 350/2005. 
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Centrul de zi SOS Hemeiuș · 27 de copii 

· 10 familii din Hemeiuș
· 2 familii cu 7 copii sunt
  autonome și au ieșit din program

Am depus un efort neîntrerupt pentru a le oferi copiilor de la Centrul de Zi SOS acces la orele online și de a ne 
continua acivitățile educative împreună. Ne-am asigurat că au tablete și telefoane, că știu cum să le utilizeze și 
am luat legătura cu profesorii lor pentru a găsi soluțiile cele mai potrivite. În cazul copiilor din gospodării fără 
electricitate, aceștia s-au conectat la ore în incinta Centrului de Zi SOS.

joc și mișcare în aer liber conectare la orele online

ateliere de dezvoltare personală ateliere de creație
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Bună, eu sunt Andra!

Mă numesc Andra, am 13 ani și sunt în clasa a VI-a.

Mă număr printre copiii norocoși care merg la SOS
Centrul de Zi Hemeiuș. Pe parcursul unor ani buni de
când am început să particip la activitățile desfășurate 
constant, am avut parte de multă educație și sprijin din 
partea asistenților sociali și a pedagogilor SOS. Aici mi-am 
descoperit pasiuni cum ar fi „dragul” de a dansa și a cânta, 
iar din când în când, ciupitul corzilor la chitară.

Mi s-a spus că am devenit un copil îndrăgit și când mă 
gândesc la asta îmi vine să zâmbesc. La Centrul de Zi 
particip la diferite activități și proiecte, iau parte la cursurile 
de dans, la ateliere de creație, de gătit, de educație finan-
ciară și multe altele. Aici încerc să ajut cât mai multe 
persoane, cel mai mult îi ajut pe copiii mai mici la teme. 

Anul acesta am avut ocazia să mă alătur în Consiliul 
Copiilor unde am reușit să fiu președinte, să particip la 
organizarea activităților Centrului de Zi, alături de ceilalți 
doi copii din Consiliu.

De fiecare dată când vin aici mă încarc de energie pozitivă!
Aici mi-am format aripile pentru a zbura cât mai departe! 
Mama mă încurajează să fac ceea ce îmi place, să vorbesc 
atunci când am ceva pe suflet, să nu îmi încalc valorile 
pentru nimeni și nimic în lume, să nu îmi dispară zămbetul 
de pe față indiferent de situație și să nu uit niciodată ce 
este respectul. Cam asta sunt eu: un copil ambițios și 
simplu, dar cel mai important sunt om... cu onoare!

Andra este în programul Centrului de Zi de șase ani și 
suntem tare mândri de progresele pe care le-a făcut an
de an.
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Bursele Talentino

În comunitățile vulnerabile, educația este șansa copiilor de a avea un viitor mai bun.

Din păcate, abandonul școlar este frecvent, iar legătura copiilor cu școala se termină, de cele mai multe ori,
definitiv. Pentru a-i ține pe copii la școală, oferim copiilor din programele SOS Bursele Talentino. Copiii beneficiază 
an de an de rechizite, haine, încălțăminte, activități educative și recreative, socializare, consiliere socială, terapie 
ocupațională, orientare școlară, cât și profesională, pentru cei mai mari dintre ei.

Bursele Talentino sunt oferite cu ajutorul doamnei Andrea C. Teunissen, ambasador onorific SOS Satele Copiilor 
România, Hope Foundation și KLG Olanda.

32 copii Bacău          29 copii București             30 copii Sibiu          7 ani de burse

Andrea C. Teunissen,
ambasador onorific SOS Satele Copiilor

Proiect de renovare a clădirii Centrului de Zi
SOS Hemeiuș, alături de Cegeka România.
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Gândurile lor

Anul acesta vrem să 
vă prezentăm o parte 
din oamenii buni din 
Familia SOS, care își 
dedică timp, energie și 
mult suflet pentru 
copiii aflați în nevoie  - 
Mame SOS, consilieri 
tineri, asistenți sociali,
agenți fundraising. 
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Începutul pandemiei a fost dificil pentru toți. Cel mai 
greu mi-a fost să gestionez frica de necunoscut, atât
a mea, dar mai ales a familiilor aflate în program. Mă 
așteptam ca greutățile și problemele familiilor vulne-
rabile cu care lucrăm să se dubleze, cei mai mulți 
dintre părinți lucrau cu ziua, fără alte surse de venit.
Și așa a fost. Cu toate acestea, comunicarea continuă 
cu echipa și discutarea provocarilor pe care le întâm-
pinăm zi de zi m-au ajutat foarte mult să găsesc soluții 
și să conștientizez, de fiecare dată, importanța rolului 
pe care îl am față de părinți și copii, dar și limitele. M-a 
impresionat foarte mult modul în care au continuat 
să se raporteze la noi, încrederea foarte mare pe care 
ne-au oferit-o – Nu o să ne lasați la greu. Niciodată 
nu ne-ați lăsat, cu atât mai mult în aceste momente. 
Ne-am adaptat întregul program, zi de zi am oferit 
ore de consiliere telefonică, îndrumare și sprijin 
emoțional pentru ca cei vulnerabili să simtă că nu 
sunt singuri. I-am informat continuu despre regulile 
de igienă, despre circulația în exteriorul casei, despre 
cum să le vorbească copiilor despre virus și să 
petreacă timp cât mai bun cu ei, în izolare.

Cele mai mari provocări au fost legate de școala 
online, mai ales în casele unde nu este curent electric, 
sunt mulți copii de școală în spații mici, iar pentru cei 
mai mulți dintre copii, utilizarea unui laptop sau a 
unei tablete
a fost ceva nou cu totul. 

Cele mai frumoase mesaje ajung la mine din partea 
copiilor. De fiecare dată, ei sunt cei care îmi amintesc 
cât de frumoasă este meseria mea. Cel mai mult m-a 
impresionat entuziasmul lor de a privi mai departe, în 
viitor: Când mai mergem din nou în excursii?, 
Doamna, mai mergem cu telecabina?, Poate
vedem marea anul ăsta sau De-abia aștept să ne 
îmbrățișăm din nou.

Când timpul îți arată cum fiecare acțiune, cât de mică, 
are un impact atât de mare în viețile copiilor, îți
conștientizezi rolul și mergi mai departe, indiferent de 
obstacole. În 2020 am redescoperit puterea pe
care o are “împreună”, iar acum cu toții avem nevoie 
să rămânem (printre) oameni.

Ștefania Verzea, asistent social SOS
Centrul de Consiliere și Sprijin pentru
Copii și Părinți București



Elena Mihai este Mamă în Satul SOS din Cisnădie de aproape 15 ani. Zi de zi, este alături de copii cu 
iubire, grijă și îi pregătește pentru viață. Mama Lenuța are acum în grijă 5 adolescenți, pe care i-a 
crescut de mici, cu rezultate școlare deosebite, educați și sănătoși. 

Când merg acasă la mine, îmi este foarte dor de copiii mei de aici și parcă abia aștept să mă întorc să îi 
văd. Viața mea este și va rămâne legată de ei, de copiii pe care i-am crescut și pe care vreau din toată 
inima să îi văd mari, la casele lor, fericiți. Ținem mult unii la ceilalți și totul se face din drag și respect, zi 
de zi. De fiecare dată când am nevoie de ajutor pentru treburile casei, fără să îi rog, ei au și făcut ce 
este nevoie. Sunt copii extrem de buni, responsabili și uniți. Anul acesta al pandemiei a fost greu 
pentru noi, mai ales din cauza școlii online, care este foarte dificil de urmat. I-a extenuat, ei sunt dornici 
și au nevoie să meargă la școală, să iasă, să se vadă cu profesorii și colegii. Am făcut împreună eforturi 
să compensăm aceste ieșiri, să rămânem cât mai uniți, așa cum suntem mereu și să ne spunem tot ce 
ne frământă și ne îngrijorează. Sper la vremuri mai bune pentru ei, să fie în siguranță și să se poată 
bucura din plin de acești ani.

Mama SOS Elena Mihai (Mama Lenuța), Sat SOS Cisnădie
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În fiecare casă SOS, Mamele SOS le oferă copiilor un mediu cald, primitor, de familie. Mama Maricica
este alături de copii din anul 2012, iar acum are în grijă 3 adolescenți, pe care îi iubește ca pe proprii ei copii. 

Anul 2020 a fost un an plin de provocări! De puțin timp mutați în Bacău, pe lângă adaptarea la noua 
locație, a trebuit să facem față perioadei de izolare și școlii online. Greu, dar și frumos în același timp! 
Parcă niciodată nu am fost mai apropiați și mai înțelepți. Copiii ne-au ajutat foarte mult să trecem 
peste această perioadă. Am dansat, am gătit, ne-am aranjat părul, ne-am jucat împreună.
Școala, o adevărată provocare. Lecțiile predate atât „cât s-a putut”. Cerințele foarte mari. Am învățat 
împreună zi de zi. Pentru admiterea la liceu au ajutat foarte mult orele de pregătire și, bineînțeles, 
efortul foarte mare al copilului. Anul școlar s-a încheiat foarte bine.
Vacanța mare a fost foarte frumoasă. Am fost doua zile în excursie la Slănic Moldova, au fost activități 
în sat, plimbări cu bicicletele și cu rolele în parcurile din Bacău, ieșiri la iarbă verde la Ciobănuș.
Ne-am bucurat împreună de sărbători și mulțumim celor care au făcut posibil ca anul să se încheie cu 
multe cadouri pentru copii și să mergem în excursia de neuitat de la început de an.
Avem copii atât de frumoși! Au multe planuri de viitor! Sperăm să le putem fi  alături cât mai mult timp 
și să ajungă oameni pe picioarele lor, responsabili și, mai ales, fericiți!

Mama SOS Maricica Ciobanu, Sat SOS Bacău
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Anul 2020 ne-a modelat și a contribuit, prin 
experiența pe care ne-a oferit-o, la întărirea 
noastră ca echipă de profesioniști, care 
lucrează cu copiii și adolescenții din familia 
SOS. Perioada grea a acestui an pandemic, în 
care copiii au trecut prin emoții ca anxietatea, 
stresul și incertitudinile, a fost depașită prin 
eforturile echipei care a venit în sprijinul lor, o 
echipă autentică și din care este o binecuvân-
tare să fac parte.

În vremurile acestea (incerte) am trecut prin 
izolare la locul de muncă, am făcut eforturi să 
ne păstrăm energia bună, empatia și ne-am 
dedicat toate resursele să acompaniem copiii, 
să comunicăm permanent cu ei, pentru a le 
conferi încredere că împreună vom depași 
momentele dificile și ne vom menține cu toții 
sănătatea. Am rămas puternici pentru a reuși 
să facem cât mai mult bine, pentru a crea un 
mediu al normalității pentru copii, în acest 
context cu totul nou și bulversant. Și am reușit 
cu brio, iar acest lucru vine cu o mare 
mulțumire sufletească!

Simina Vraciu,
coordonator echipă psihopedagogică și
management de caz SOS Satul Copiilor
București



Daniela Duvlea,
psihopedagog în Satul SOS Cisnădie
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Anul 2020 a reprezentat pentru mine un an
în care am învățat câteva lecții destul de
importante. Am conștientizat cât de mult 
contează cuvântul „acum” și cât de mult cer 
aceste timpuri să fim flexibili, pentru a ne 
adapta schimbărilor care survin în viața
noastră. Această perioadă cere răbdare atât
cu noi înșine, cât mai ales cu cei din jurul 
nostru. A fost destul de greu, deoarece a fost 
nevoie de adaptarea noastră, a celor care 
lucrăm cu copiii. Consider că această profesie 
este o menire cu o implicare emoțională
destul de mare. Trebuie să ne găsim echilibrul 
ca și copiii să reușească să îl găsească pe al lor.

O mare provocare a fost faptul că nu puteam 
citi expresia fețelor copiilor, din cauza măștilor, 
sau să mă bucur de zâmbetul lor inocent, care 
mă încărca și îmi dădea mereu o putere ce nu 
poate fi descrisă în cuvinte pentru a merge mai 
departe, a-i înțelege, a le fi alături și a le simți 
starea de spirit. Erau momente în care ne 
spuneau că le e dor de vremurile de dinainte, 
că le lipsesc excursiile, taberele, mersul pe 
munte, picnicurile. Am încercat să avem multă 
compasiune și să emanăm sentimente pozi-
tive, deoarece trebuia să le transmitem copiilor 
lecția exemplului.

Ceea ce mi-a lipsit cu adevărat au fost 
îmbrățișările, dar le transmiteam
copiilor verbal că îi îmbrățișez de la
distanță, că îi strâng tare, tare în brațe
și abia aștept acel moment când
distanța aceasta va dispărea și
„normalitatea” își va relua drepturile cuvenite.
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Privind în urmă, descoperi ca în noianul de așteptări deșarte, iluzii și deziluzii, am reușit să înghesuim și momente 
frumoase, unele chiar fericite. În prima săptămână de izolare, tinerii erau foarte debusolați de tot ceea ce se întâmpla 
în jurul lor și, împreună cu colega mea, Mari, ne-am străduit să le oferim acel spațiu securizant după care tânjeau. O 
săptămână în care tinerii ne-au cunoscut și în alte ipostaze față de cele cu care erau obișnuiți, în care am visat împre-
ună, ne-am jucat și am sperat. Atunci s-a născut ideea unui concurs culinar – Polonicul de aur!

Concursul nu s-a dorit o competiție în care să fie etalat nivelul de
pregătire al echipelor, ci mai degrabă a modului în care membrii
echipei pot lucra împreună. A fost un test al cooperării, al altruismului, o continuare fireasca a sărbătorii creștine, 
Paștele – Învierea Domnului.

Perioada ce a urmat a fost una diferită și totuși legată simbiotic de cea precedentă. Colegele Ștefania și Dana au 
imaginat o fereastră prin care sufletul și mintea să poată evada, iar tinerii au fost susținuți și încurajați să încerce să-și 
găsească fiecare calea lui și să folosească spre reușită tot ceea ce fiecare are și îl reprezintă.

Dacă ar fi să mă gândesc la o imagine să reprezinte momentul izolării, gândul mă duce la o scară ce se reazemă, 
deoparte de pământ, iar de cealaltă parte de cer. În care fiecare din noi am pus câte o treaptă. Poate am fi putut să 
cumpărăm o scară să fie mai ușor, dar... nu ar mai fi fost scara noastră. O scară pe care am rezemat-o de zidul izolării, 
pentru a privi dincolo de el.

Pe toată durata stării de urgență, colegii au stat câte 14 zile, prin rotație, departe de propria familie și au locuit alături de tineri, pentru siguranță.

Adrian Tudor, consilier tineri
SOS Comunitatea de Tineri 1 București



Octavian Ilie,
team leader echipa fundraiseri stradali
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Activând ca fundraiser pe străzile din București, am trăit oportunitatea de a cunoaște sute de povești ale 
oamenilor pe care îi abordam. Una din cele mai frumoase bucurii pe care le experimentez de când lucrez la 
SOS Satele Copiilor este să văd dorința oamenilor de implicare, de susținere și de a face bine. Dovada acestei 
perspective stă în diversitatea oamenilor cărora le-am povestit despre proiectele și despre misiunea
organizației noastre și care au decis să se implice și să ne susțină. Indiferent de statut social, ocupație, sex, 
etnie, venituri sau alți indicatori ce sunt folosiți pentru a ne diferenția, dorința de a face bine ne unește pe toți.
 
Pentru mine, SOS Satele Copiilor este speranță, speranța unui prezent frumos și a unui viitor în care unitatea
și lucrul în echipă vor fi elemente centrale ale societății.



Mama SOS Ana Maria Minoiu,
Sat SOS București
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La începutul pandemiei, nu știam despre ce este vorba, nu știam ce impact va avea. Am încercat să mă calmez pe 
mine, ca să îi pot calma pe copii și să le răspund întrebărilor pe înțelesul lor. Inițial, fetele au fost destul de speriate, 
nu înțelegeau de ce totul s-a schimbat peste noapte, stăteam în izolare și era sentimentul că nimic nu o să mai fie 
la fel. Cel mai greu a fost să le explic de ce stăm izolați, de ce nu mai mergem la școală, de ce stăm la distanță de 
prietenii din Sat. Am avut un program strict în Sat, ieșeam doar la anumite ore, nu mai existau jocurile din Sat, cu 
copiii. Șocul a fost și cu noul sistem de învățare online, impactul a fost destul de dur. Eu le-am predat și am făcut 
temele cu fiecare la început, am pus în camera de zi 5 birouri și am făcut, efectiv, o sală de clasă și treceam pe la 
fiecare în parte și explicam istorie, geografie, geometrie. Una din fetele mele a avut Evaluarea Națională, am 
parcurs toată materia împreună, altă fetiță era în clasa 0, nu a fost ușor. Au fost însă și momente frumoase,
ne strângeam seara în camera de zi, depănam amintiri, ne jucam și
ne simțeam o familie unită și frumoasă.



Bianca Bulai,
pedagog social Centrul de Zi SOS Hemeiuș, Bacău
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În anul 2020 am înfruntat cele mai mari frici, de la frica 
de a nu putea ajunge la timp la Centrul de Zi SOS din 
cauza programului redus al autobuzelor, la frica de a 
nu mai putea fi alături de copiii cu care am lucrat în 
ultimii șase ani. În perioada de început a pandemiei, 
înainte să mutăm activitățile în mediul online, mă 
temeam foarte mult de anularea progreselor pe care
ei le-au făcut în acești ani.

Lucrurile nu au fost așa de înspăimântătoare alături
de echipa cu care lucrez și am reușit să trecem
împreună prin ce a fost mai rău. Odată ce am început 
activitățile online și ne-am asigurat că fiecare copil are 
acces la ele, am incercat să-i țin aproape unul de 
celălalt, pentru a nu rupe relațiile de prietenie care
s-au format de-a lungul timpului între ei, să nu se simtă 
izolați sau abandonați. M-am bucurat să văd că sunt în 
continuare dornici să se dezvolte și să învețe prin joacă. 
În timpul stării de urgență, când mergeam pe teren cu 
alimente pentru familiile vulnerabile, îmi luam timp să 
stau de vorbă cu copiii și mă asiguram că și-au făcut 
temele, le explicam ce prespun măsurile de igienă, 
restricțiile și îi încurajam să rămână optimiști.

După ce restricțiile au început să se ridice, am adaptat 
programul de muncă, numărul copiilor pe grupe și 
spațiul în funcție de recomandări și astfel am reluat o 
parte din activitățile pe care le desfășuram înainte, 
puțin câte puțin. Am fost extraordinar de încântată
să-i revăd pe copii și să aud că și ei se bucură de
acest moment.

Acum lucrurile și “momentele plictisitoare”, cum le 
spun copiii, au început să dispară și au fost înlocuite
cu momente vesele și distractive. Locul nostru drag a 
prins din nou viață!
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Premii

Trofeul Hermann Gmeiner

Tânărul Lucian Mustață a câștigat Premiul
Hermann Gmeiner. Este un trofeu internațional, 
care poartă numele fondatorului SOS Children’s 
Villages International și care se acordă tinerilor care 
au crescut în sistemul SOS și s-au remarcat ulterior 
prin performanțe deosebite. Lucian a crescut în 
Satul SOS din București, a absolvit Facultatea de
Cibernetică, apoi a urmat două programe de 
Master – Project Management și Informatică și 
Științe Politice, iar în prezent este un tânăr
antreprenor și filantrop.

Gala Premiilor Mama, Consiliul 
Tinerilor Instituționalizați

Anelize Cirstea – Mamă SOS, locul III la 
categoria “Cel mai bun pedagog”. Anelize 
este Mamă SOS În Satul SOS Cisnădie de 
12 ani, iar acum are în grijă șapte copii, pe 
care îi iubeste din tot sufletul și pe care îi 
pregătește, zi de zi, pentru viață. 

Diana Podaru,
Director General SOS Satele Copiilor 
România, locul III la categoria
"Promovarea drepturilor copilului"



SOS Planet - Un spațiu de învățare cât o lume întreagă!
SOS Planet este un proiect educațional de tip afterschool, în cadrul căruia copiii din clasele primare au lângă ei 
profesori-mentori, care le încurajează creșterea armonioasă pe toate cele trei planuri: cognitiv, emoțional și 
social. Credem că învățarea aduce valoare atunci când susține copiii să-și dezvolte abilitățile, să se conecteze la 
nevoile lor și la ale celor din jur, să-și antreneze inteligența emoțională, creativitatea, gândirea critică și
autonomia. De aceea, creăm un mediu de învățare activă, bazată pe experiențe practice, cu scopul de a-i
ajuta pe copiii din clasele primare să se echipeze cu abilități esențiale pentru viitor.

O educație incluzivă pentru toți copiii
La SOS Planet, credem că toți copiii merită cel mai bun viitor posibil.

Pentru ca el să devină realitate, o educație bazată pe colaborare și
incluziune poate face diferența.

Prin Bursele SOS, oferim pe durata întregului an locuri gratuite în
cadrul programelor noastre de învățare pentru copiii care provin din

categorii vulnerabile sau a căror poveste de viață i-a adus în situații
mai puțin favorabile.
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Inovație

Vă invităm să ne vizitați!
www.sos-planet.ro
Calea Floreasca nr. 165,
sector 1, București



Noi servicii

Lansăm programul de asistență maternală

De anul acesta, am obținut licența provizorie pentru noi 
servicii, de asistență maternală în București și Bacău. Vom 
putea acum să oferim servicii de îngrijire alternativă pentru 
copiii lipsiți de îngrijirea familiei biologice și care nu au 
împlinit încă 7 ani. Copiii vor crește în sistem familial, în 
căminul asistentului maternal SOS și vor beneficia de tot 
sprijinul pentru a se dezvolta frumos și echilibrat.
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Anul acesta am finalizat cu succes procesul de 
relicențiere pentru serviciile sociale pe care le oferim. 
Este un proces ce are loc din 5 în 5 ani.



Campanii
42



Familia SOS se reunește într-o nouă casă, virtuală
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Doar datorită membrilor din Programul de donație lunară Dăruiesc Copilărie,
prezenți și viitori, cărora le mulțumim din suflet!

Familia SOS Satele Copiilor
crește și online, în cadrul programului
DĂRUIESC COPILĂRIE lansat în 2020

Folosim mai multe canale pentru campaniile noastre de strângere de fonduri, iar provocările întâmpinate
în contextul pandemiei ne-au determinat să acordăm mai multă atenție mediului digital. Aici am descoperit 
și am construit împreună o comunitate de oameni buni, implicați în viața copiilor vulnerabili pe care îi 
susținem.

Programul are ca obiectiv susținerea pe termen mediu și lung, printr-o donație lunară de orice valoare, a 
celor 700 de copii care sunt în grija SOS Satele Copiilor anual.

Indiferent de valoare, donația poate fi oprită oricând și înseamnă:

♥ un cămin cald și sigur  ♥ educație   ♥ mâncare

♥ haine    ♥ hobby-uri   ♥ servicii medicale

♥ ore de terapie pentru copii

În Familia SOS, fiecare susținător cu o vechime de un an primește certificatul de Membru de Familie, 
respectiv kitul de Membru de Familie, după doi ani în comunitate.

Lunar, poveștile din Satele și programele SOS ajung la membrii Familiei SOS pentru că ne dorim să le 
arătăm cât bine poate face un gest mic, ce mai fac copiii și ce proiecte noi pregătim pentru ei.

Sistemele de plată EuPlătesc.ro și PayPal sunt 100% sigure, iar donația lunară poate fi oprită oricând cu un 
mesaj către noi. Donațiile lunare ne ajută să planificăm resursele pentru copii și ne oferă stabilitatea pe 
care trebuie să o oferim la rândul nostru, zilnic, fiecăruia dintre cei 700 de copii de care avem grijă anual.

www.sos-satelecopiilor.ro/daruiestecopilarie/



Familia SOS: 26.000 de oameni de bine alături de copii
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Fără sprijinul oamenilor de bine nu am putea merge mai departe,
de aceea fiecare donator reprezintă pentru noi un membru al Familiei SOS.
Suntem recunoscători pentru fiecare gest în parte de solidaritate și generozitate, pentru copii.

Și tu poți sprijini copiii pe termen lung cu o donație lunară prin:

 · Debit Direct: semnezi un contract și un mandat, cu un fundraiser stradal SOS
 · Online: www.sos-satelecopiilor.ro
 · SMS: cu textul MAMA la 8864 - donație de 4 euro/lună sau la 8844 - donație de 2 euro/lună
 · Donează cu Pago direct din aplicație sau online pe https://doneaza.pago.ro/
 · Aplicația Revolut: la secțiunea Donații

Gânduri de la donatorii
din Familia SOS

“Totul a început într-o zi (iată, acum 5 ani se pare), 
când o colegă de-ale voastre a venit în clădirea unde 
am biroul și aborda oameni în recepție. Pentru mine 
înseamnă foarte mult să fiu ceea ce voi numiți 
"membru al Familiei SOS" deși mi se pare un titlu 
prea important pentru puținul pe care îl fac. Faptul
că acești copii au, și prin modesta mea contribuție, 
un cămin și acces la educație, îmi dă o speranță la
un viitor mai bun pentru noi toți."

"Nu știu lucruri mai frumoase dacat viața și copiii, 
cum nu știu faptă mai nobilă decât aceea de a ajuta 
alți oameni. Iar voi ajutați copiii și familiile vulnerabile 
pentru a avea o viață (mai) frumoasă. Le sunteți 
alături când au nevoie de alinare, de motivare, de 
adaptare; îi ajutați în fața lipsurilor materiale, le 
sunteți alături în fața bolilor, îi ajutați în integrarea în 
societate. Sunteți o adevărată familie pentru ei. Mă 
simt împlinit că prin intermediul vostru pot și eu lua 
parte la aceste lucruri extraordinare pe care le faceți 
pentru copii. Mă bucur că reușim să fim împreună 
pentru o perioadă mai lungă de timp și astfel ne 
putem face planuri împreună și putem vedea acele 
planuri transformate în reușite."

Alina
Gabriel



Campanii media
45

Ajută copiii cei mai afectați de pandemie!
Am lansat un apel de sprijin pentru copiii cei mai vulnerabili în criza provocată de noul Coronavirus. 
Oricine se poate alătura în orice moment cu o donație de 4 euro lunar prin SMS cu textul MAMA la 8864.

Spotul campaniei a adus în prim plan povestea Dumitriței, o fetiță de 8 ani din județul Bacău.
La începutul campaniei, Dumi, cum este alintată de familie, locuia împreună cu cei patru frați și mama 
într-o singură cameră. Mama îi crește singură și lucrează cu ziua, dar în contextul pandemiei îi este din ce 
în ce mai dificil să își găsească de lucru și nu reușește să acopere nevoile copiilor. Cu ajutorul oamenilor 
de bine, casa familiei Dumitriței a fost renovată, iar copiii au acum condiții mai bune. Casa a fost izolată, a 
mai fost amenajată încă o cameră, s-au pus geamuri noi, parchet, ușă la intrare și s-au făcut alte reparații 
urgente. Copiii au paturi noi, birouri pentru școală, haine suficiente pentru o perioadă și ceva provizii de 
hrană.
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2020 - Dumi își face temele
într-o cameră improvizată,

fără curent electric

2021- Dumi în noua cameră,
cu pat, căldură, curent electric și
un loc al ei pentru teme

Prin programele SOS,
copiii ca Dumi descoperă o lume fără griji de om mare
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Dumitrița este unul din cei peste 550 de copii susținuți anual de SOS Satele Copiilor România prin 
programele de prevenire a separării copiilor de familie. În fiecare caz în parte, pandemia a accentuat 
greutățile și nevoile.

“Realitatea multor familii s-a schimbat în mod dramatic în utimul an în România. În timp ce mulți dintre 
noi am început să ne adaptăm la “noul normal”, pentru sute de mii de copii, noua normalitate înseamă 
mai puține mese calde sau mai puține lemne de foc, înseamnă să fie rupți complet de școală și izolați mai 
mult decât au fost vreodată. Părinții care se bazau doar pe venituri din munca necalificată sau cu ziua 
sunt mai neputincioși ca niciodată. Am ales să spunem povestea Dumitriței în această campanie pentru 
că este o oglindă a realității pe care o trăiesc majoritatea copiilor din programele pe care le desfășurăm. 
Și oricât de greu ar fi să privim această realitate, este necesar să o facem și să realizăm că fiecare dintre 
noi poate contribui la schimbare, cu un gest oricât de mic. ”

Diana Podaru, Director General SOS Satele Copiilor România

Mulțumiri speciale echipei Kolectiv Media

PARTENERI
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Ne-au susținut în starea de urgență

Mulțumim, Ringier România, pentru susținere în cadrul campaniei “Dă binele mai departe".

Mulțumim Kiss FM, Magic FM, Rock FM
pentru susținerea programelor SOS Satele
Copiilor, în cadrul campaniei naționale
“Solitari și solidari”.

SMART Talk, cu Virgil Ianțu

Am avut plăcerea și onoarea să povestim cu Virgil Ianțu 
despre cauza noastră. Timp de o săptămână, interviurile 
#SMARTtalk realizate de Virgil Ianțu i-au avut ca benefi-
ciari pe copiii din programele SOS.

Mulțumim din toată inima pentru susținere!



Gala Recunoștinței
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Am avut ocazia să fim alături de oameni de bine, de parteneri dragi și să le mulțumim pentru implicare și 
grija pe care le-o poartă copiilor vulnerabili.

Prima ediție a “Galei Recunoștinței” a fost prezentată de Corina Caragea, iar pe scenă au urcat pe rând 
parteneri, jurnaliști, artiști. Mulțumim din suflet tuturor, împreună suntem cea mai inimoasă Familie SOS!

    

   ♥

Evenimentul a fost susținut de

Alexandra Ușurelu & Band, moment muzical de o emoție specială

Trupa de dans “Dans Prestige”, coordonator Geanina Niculae

Corina Caragea, prezentator eveniment

Trofeul Recunoștinței

Florentina Nanu, Andrea Teunissen, Diana Podaru,
Corina Caragea, Dana Filip, Oana Moșoiu
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Loc de joacă Bosch

Din toamnă, copiii din Satul SOS București au un loc de joacă nou, sigur și cu multe dotări.

Locul acesta este unul magic, unde copiii se adună, se relaxează și leagă prietenii. Este un proiect în care prietenul 
nostru drag, Andrei Hüttner, din poziția de CSR Manager Bosch România, a pus mult suflet și a lucrat, alături de 
colegi voluntari, întreaga vară.

Andrei a fost unul din cei mai implicați voluntari SOS, a 
petrecut zeci de ore în Satul SOS din București la diverse 
activități, a susținut cu entuziasm cauza copiilor vulnerabili 
în cadrul companiei Bosch România și nu numai. Andrei,
ne va fi dor de tine, nouă și copiilor, pe care i-ai susținut și 
apreciat și îți mulțumim pentru tot! 

Locul de joacă
a fost realizat cu sprijinul

Diana Podaru, Director General
SOS Satele Copiilor România și
Mihai Boldijar, Director General al
Robert Bosch S.R.L. și reprezentantul
Grupului Bosch în România



Creșterea capacității și Advocacy
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Anul 2020 a fost unul al adaptării la noul context al pandemiei și al identificării de soluții de intervenție
pentru cei vulnerabili, cei mai expuși în fața virusului și a schimbărilor. Avem parteneriate puternice cu 
autoritățile locale și cu principalele ONG-uri și instituții din domeniul protecției și drepturilor copilului din 
România. Facem parte din Federația Internațională SOS Children’s Villages International, cu impact la nivel 
mondial în 137 de țări.

Am devenit membri ai Federației Coaliția 
pentru Educație și am participat la 
evenimentul „Copiii dezavantajați și
învățarea online”.

Am lansat o petiție publică
privind impactul izolării 
asupra copiilor „invizibili”
– martie 2020

Alături de FONPC, World Vision România 
și Terre des hommes am inițiat o petiție 
pentru a cere autorităților să ia măsuri 
urgente pentru a stopa efectele
dezastruoase asupra situației copiilor 
(creșterea numărului celor separați de 
familie, a cazurilor de violență,
malnutriție, fără acces la educație, etc). 

Am participat la masa rotundă despre 
situația în comunitățile vulnerabile în 
perioada pandemiei, organizată de 
Ambasada Franței la București și 
Institutul Francez din București.

Cu sprijinul Ambasadei Franței și 
Asociației Ateliere Fără Frontiere, 21 
de computere au fost donate copiilor 
din familii vulnerabile din programul 
SOS din județul Bacău.



Ne preocupă problematica tinerilor care părăsesc 
sistemul de protecție și sunt nepregătiți pentru o viață
pe cont propriu. 

Studiul reprezintă o premieră la nivel național. Până 
acum, nu exista o evidență detaliată asupra situației 
și calității vieții și o vedere de ansamblu asupra 

tinerilor care ies din sistemul de protecție specială 
a copilului în România. Studiul i-a vizat pe toți cei 
13.151 tineri care au părăsit sistemul de protecție 
specială între 2014-2017.

 3.288 de tineri ies, în medie, în fiecare an   
din sistemul de protecție specială a copilului.  
13.151 tineri au părăsit sistemul de protecție 
specială între 2014-2017
 tinerii nu se simt pregătiți pentru viață la 
momentul ieșirii din sistem
 31% nu sunt pregătiți să-și găsească o 
locuință, 22% să-și caute un loc de muncă
 24% dintre tineri termină doar 8 clase
 fiecare an de școală în plus crește cu 46% 
șansele de integrare
 65,9% nu au un loc de muncă la încetarea 
măsurii de protecție
 doar 3% reușesc să acceseze o locuință 
socială și doar 26% reușesc să închirieze o locuință
 fetele sunt de 5,5 ori mai vulnerabile

Studiul complet se regăsește pe
www.sos-satelecopiilor.ro/resurse și a fost
elaborat de Asociația Sociometrics – Grupul de 
Analiză Socială și Economică, cu sprijinul Autorității
Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.

Am lansat primul studiu național
privind situația tinerilor care au părăsit
sistemul de protecție specială



54Am început proiectul "Leaving Care - Integrarea socio-profesională a tinerilor 
care părăsesc sistemul de protecție specială din regiunea București-Ilfov"

Până în august 2023, 70 de tineri din București-Ilfov vor beneficia, în funcţie de nevoile lor, de consiliere 
socială, psihologică, terapii, educaţie pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă, acces la servicii 
medicale, suport şcolar și sprijin pentru locuire și ocupare.

Proiectul este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, iar pentru implementare 
avem sprijinul colegilor și partenerilor de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
3 și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 
 

Alte trei proiecte care vizează îmbunătățirea managementului de caz în domeniul protecției copilului,
comportamentele sigure ale copiilor și susținerea copiilor la risc din 6 comunități din județul Sibiu au fost 
pregătite și aprobate pentru finanțare în anul 2020.

Proiect NOU în cadrul parteneriatului Joining Forces,
pentru depistarea bullyingului în școli

Testăm un instrument pentru evaluarea climatului școlar din cel puțin 12 școli din țară, pe care ulterior îl 
propunem Ministerului Educației pentru a fi utilizat la nivel național, în baza prevederilor Ordinului nr. 
4.343/2020 privind violenţa psihologică – bullying. Parteneri Joining Forces: Salvați Copiii România, SOS Satele 
Copiilor România, Terre des hommes și World Vision România.
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Pe durata a doi ani de zile, am pregătit 170 de specialiști care lucrează direct cu copiii și tinerii din sistemul de 
protecție specială. Am contribuit la inițiativa de modificare a Legii 272/2004 pentru majorarea sprijinului 
financiar la ieșirea din îngrijire a tinerilor și clarificarea responsabilităților autorităților pentru tranziția lor la 
viața independentă. Parteneri proiect: SOS Children’s Villages International, FONPC, FICE Austria,
SOS Bulgaria, SOS Ungaria, SOS Estonia, SOS Italia.

Final proiect "Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care", 
Erasmus+

Proiectul a fost dedicat tinerilor între 16-19 ani, care se află fie în îngrijire, fie au părăsit recent sistemul de 
protecţie, pentru sprijin în diverse domenii: locuire, educaţie şi formare, suport financiar, cadru legal, anga-
jare și incluziune socială. La data de 12 februarie 2020, am organizat la București, cu sprijinul partenerilor, 
conferința finală în care au fost prezentate rezultatele proiectului și la care au participat peste 140 de
specialiști din țară și străinătate.

Parteneri proiect: Universitatea de Vest Timișoara (România, partener principal), “Zâmbetul copilului” (Grecia), 
Lifelong Learning Institute Atena (Grecia), Universitatea din Lusofona (Portugalia), Universitatea din Tirana 
(Albania), DGASPC Timiş (România), SOS Satele Copiilor România, SOS Children’s Villages Albania și Chao dos 
Meninos (Portugalia).
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Împreună pentru copii

Cu ajutorul vostru, dragi parteneri, am reușit să trecem cu bine peste un an 
extrem de greu și plin de provocări pentru cei vulnerabili. Nu am fi reușit fără voi
și vă mulțumim că sunteți alături de copii!

Kaufland România – din 2014, susține integral cheltuielile pentru 6 case din Satele SOS din 
București, Cisnădie și Bacău și proiectul sportiv Naționala SOS, prin care copiii pasionați de 
fotbal din programele SOS beneficiază de antrenamente, cantonamente, meciuri și echipa-
mente sportive. Cu ajutorul Kaufland România, am construit Arena Kaufland, terenul de sport 
multifuncțional din Satul SOS din București.

PEPCO Retail România – este al treilea an de parteneriat și fapte bune. Prin proiectul 
“Creștem Oameni Buni”, susține integrarea copiilor nou intrați în programul SOS sau a celor care 
trec la noi etape de îngrijire (în Comunitățile de Tineri SOS), prin evaluări psihologice, terapii, 
activități sportive, școlare și extrașcolare. Un alt proiect este “Tinerii Pot”, dedicat adolescenților 
SOS în perspectiva traseului lor profesional și personal și specialiștilor care lucrează cu tinerii, 
pentru însușirea metodei interogării apreciative. PEPCO Retail se implică și în comunitățile 
vulnerabile, cu proiecte de îmbunătățire a condițiilor de trai pentru copiii din programele SOS.

KFC România – din 2015, KFC donează 1 leu pentru fiecare Hot Bucket vândut în România, 
prin campania Bucket de Bine. Suma totală acoperă integral cheltuielile a 2 case din Satul SOS 
din București. KFC ne-a fost alături și în starea de urgență, cu alimente pentru copiii din Satele 
SOS, iar echipa KFC România este implicată constant în diferite evenimente de voluntariat.

Allianz-Țiriac Asigurări – 8 ani de fapte bune. Contribuie la susținerea parțială a cheltuielilor 
a 3 Case SOS din București, Cisnădie și Bacău, iar în 2020 Allianz-Țiriac Asigurări a oferit masa 
de sărbători pentru toți copiii și tinerii din Satele și Comunitățile de Tineri SOS, dar și cadouri 
de Crăciun pentru Centrul de Zi din Hemeiuș. Echipa Allianz- Țiriac Asigurări se implică activ în 
educația copiilor prin cursuri adaptate nevoilor lor, evenimente sportive și artistice.

Johnson & Johnson România – alături de noi din 2017. Ajungem împreună la mii de copii și 
părinți din zonele vulnerabile prin cursuri de dezvoltare personală, consiliere despre igienă, 
alimentație sănătoasă și derulăm sesiuni de training pentru specialiști asistenți sociali. În 2020, 
am lansat “YouthCan”, proiect de mentorat dedicat copiilor și tinerilor din programele SOS.
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Dr. Oetker România – alături de SOS Satele Copiilor de peste 10 ani. Dr. Oetker susține 
integral cheltuielile unei case SOS din București, iar în 2020 a susținut o parte din cheltuielile 
aferente achiziției de echipamente de protecție pentru beneficiarii programelor SOS. Pe 
durata a 4 luni, Dr. Oetker a derulat campania “Momente Dulci de la Dr. Oetker”, cu o donație 
de 1 euro la fiecare înscriere în concursul de gătit.

Orbit România – din 2015, Orbit susține cursuri de dezvoltare personală pentru peste 5000 
de copii din comunitățile vulnerabile, an de an. Din 2020, prin campania “Ajută-i să străluceas-
că”, Orbit România vine în sprijinul adolescenților SOS, pentru a-i ajuta în tranziția lor la viața pe 
cont propriu. Pe durata stării de urgență, Orbit a contribuit la acoperirea nevoii de alimente a 
beneficiarilor SOS din comunitățile vulnerabile.

C&A Moda - susține integral cheltuielile pentru 4 Case SOS din București și Cisnadie, inclusiv 
cheltuielile medicale ale copiilor și sedințele de terapie recomandate de echipa de specialiști. 
O bună sănătate mentală și starea de bine a beneficiarilor SOS reprezintă o prioritate în 
planul nostru de intervenție.

Bosch România - susține acțiuni multiple de responsabilitate socială, alături de copiii din 
Satele SOS. În 2020, Bosch România ne-a dăruit un loc de joacă mult dorit în Satul SOS din 
București, iar pe perioada stării de urgență a organizat diverse ateliere online pentru copii.

NIVEA România – derulăm de 11 ani proiecte în comunitățile vulnerabile, în cadrul program-
ului SOS de prevenire a separării copilului de familie. Prin cursuri de educație parentală, 
consiliere, activități educative, ajutăm familiile să depașească starea de vulnerabilitate și să 
rămână împreună.

Star Transmission România – partener din 2019, susține integral cheltuielile a două case 
din Satul SOS Cisnădie. Prin acest ajutor, reușim să acoperim nevoile a 13 copii an de an și să 
le oferim cele mai bune condiții de dezvoltare și pregătire pentru viață.

Revolut România – prin intermediul aplicației Revolut, utilizatorii pot alege să facă o donație 
pentru copiii din programele SOS. Cu o simplă apăsare de buton, pot alege să contribuie 
pentru cauza SOS prin plăți recurente, prin rotunjirea mărunțișului rămas după fiecare 
tranzacție sau prin donații unice.

Împreună pentru copii
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PRO TV – fără mesageri de bine, nu am putea să ne facem cauza noastră cunoscută. Pe lângă 
promovarea campaniilor SOS, PRO TV s-a implicat și financiar în demersul SOS de a oferi o 
familie iubitoare copiilor care au rămas fără sprijinul părinților și de a-i proteja pe cei care sunt 
la risc de separare de familie. 

Procter & Gamble International – primul an de parteneriat la nivel de federație SOS 
Children’s Villages, cu implicare în 3 țări. În România, P&G s-a implicat în comunitățile vulnera-
bile cu cadouri de Crăciun pentru copiii din programele SOS (jucării, îmbrăcăminte,
încălțăminte, rechizite, cărți) și în Satele și Comunitățile de Tineri SOS, cu produse de igienă
personală și curățenie.

Nestle România – de 7 ani alături de cauza SOS. Asigură produse alimentare pentru copiii și 
tinerii din Satele și Comunitățile de Tineri SOS și contribuie la susținerea cheltuielilor pentru 
programul SOS de îngrijire alternativă din cele trei județe în care lucrăm.

Huawei România – susținător SOS de 2 ani de zile. Cu sprijinul Huawei, am reușit să le 
facem mai frumos Crăciunul copiilor din Satele SOS și tinerilor din Comunitățile de Tineri SOS 
și din programul de post-asistare. Copiii au primit ce și-au dorit: îmbrăcăminte și încălțăminte 
de iarnă, cărți, cursuri de Informatică și diverse dispozitive electronice.

Siemens România – acoperă o parte din cheltuielile anuale ale Comunităților de Tineri SOS 
din programul București. Odată cu admiterea la liceu, copiii fac pasul către Comunitatea de 
Tineri SOS, unde stau până la finalizarea studiilor sau la împlinirea vârstei de 18 ani. Este o 
perioadă extrem de importantă, în care își aleg un drum în viață, o viitoare carieră, se 
formează ca viitori adulți și fac primul pas în afara casei SOS, unde Mama SOS le era alături 
pas cu pas. Este un pas important spre autonomie.

Castrol România – a oferit sprijin medical și pentru haine pentru 100 de copii din comu-
nitățile vulnerabile în care activăm în județul Sibiu. Fondurile alocate au fost parte din fondul 
de urgență pentru familiile afectate de pandemie, care au rămas fără niciun venit.

FM România – a contribuit la asigurarea necesarului de tablete pentru copiii din comunitățile 
vulnerabile, pentru școala online. O parte din tablete sunt folosite la Centrul de Zi din Hemei-
uș, pentru a-i ajuta pe copiii din comunitate și care nu au curent electric acasă să participe la 
orele online sau să își facă temele.

Împreună pentru copii
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dm Drogerie Markt – prin campania “Oferă-i șansa unei copilării fericite”, DM a donat 1 leu 
pentru fiecare produs inclus în promoție. Suma strânsă acoperă o parte din cheltuielile unei 
case SOS cu 6 copii, din Satul SOS Cisnădie.

Unicredit Consuming Financing - susținător SOS de 3 ani. Contribuie anual la susținerea 
copiilor ce sunt la risc de separare de familia biologică și care cresc în condiții grele, în comu-
nitățile sărace. Prin proiectul de prevenire a separării copiilor de părinți, familiile sunt sprijinite 
să devină autonome, să rămână împreună și să-și poată acoperi cheltuielile de bază.

Banca Transilvania – primul an de parteneriat. Banca Transilvania și Fundația Simona Halep 
s-au alăturat campaniei de strângere de fonduri „Ajută copiii cei mai afectaţi de pandemie”, 
pentru susținerea a 450 de copii din comunitățile vulnerabile cu alimente, îmbrăcăminte, 
produse de igienă, reparaţii urgente şi lemne de foc, să treacă iarna cu bine, în condiții de 
siguranță. Totodată, utilizatorii BT au putut face donații pe site-ul băncii sau prin aplicația BT 
Pay, iar suma strânsă a fost dublată la finalul campaniei.

Synergy România – primul an de parteneriat. Synergy acoperă integral cheltuielile pentru 3 
case SOS din Cisnădie și o Comunitate de Tineri SOS. Implicarea echipei Synergy Romania are 
un impact pe termen lung și ne ajută să le fim alături copiilor și tinerilor în toate etapele vieții 
lor, așa cum au nevoie.

ENGIE România – continuăm parteneriatul cu Engie România și Habitat for Humanity 
România, prin proiectul „Dă verde binelui!”. Vom reuși să ne reducem cheltuielile curente cu 
energia electrică, prin instalarea de panouri fotovoltaice care asigură producția de energie 
pentru consumul propriu. Tot în cadrul proiectului, vor fi reabilitate și eficientizate energetic 
două clădiri, ce vor funcționa ca spații pentru activități educative și terapie. Acesta este o 
continuare a programului ”Totul începe acasă” prin care, între 2013 și 2015, au fost reabilitate 
și eficientizate energetic 12 case sociale din curtea Satului din Calea Floreasca.

B&B Collection – sprijină intervențiile noastre din comunitățile sărace. Fiecărui copil îi este cel 
mai bine în familie și din acest motiv facem eforturi ca cei mici să nu treacă prin trauma 
separării de ai lor. Este vorba de ani de zile de muncă, de ore petrecute pe teren, de consiliere 
și acompaniere pentru fiecare familie.

Împreună pentru copii
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Vă mulțumim din inimă tuturor!

Sponsori cu sume > 100.000 EUR

BANCA TRANSILVANIA • PEPCO RETAIL • SYNERGY CONSTRUCT

Sponsori cu sume între 100.000 EUR - 50.000 EUR

C&A MODA RETAIL • KAUFLAND ROMANIA • PRO TV • REVOLUT • 
STAR ASSEMBLY • UNICREDIT CONSUMER FINANCING

Sponsori cu sume între 50.000 EUR - 10.000 EUR

ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI • ARCHIVIT • B&B COLLECTION • BEIERSDORF 
ROMANIA • BIC • BIOTEHNOS • CONECTYS SERV TELECOM • DM DROG-
ERIE MARKT • DR. OETKER • HUAWEI TECHNOLOGIES • IMPULS LEASING 
ROMANIA IFN • JOHNSON & JOHNSON • KFC • MARS ROMANIA • MAXAM 
ROMANIA • NESTLE • OVB ALLFINANZ ROMANIA • PROCTER & GAMBLE • 
SICOR • SIEMENS • SKV PROPERTIES • SOFTELLIGENCE • TIAB

Sponsori cu sume < 10.000 EUR

4 BRANDS • A A WAYS CONECTIONS • ACCESORIA  • ADEENA SPACE • 
ADELA BIO-AGRICULTURA • ADELAIDA IMPEX • ADMINISTRARE ACTIVE 
SECTOR 3 • ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA • ADREM INVEST • AGOTERM 
93 • AGREWEST • AGRO CLASS • AGROCOM COMPANY • AGROMARK • 
AGROZEM • AHEAD LOGISTICS • AKWEL TIMISOARA ROMANIA • ALC 
INJECT POLISTIREN • ALCHIMEX • ALCO LINE M.G. • ALIMENTA • ALISAN • 
ALIVE FOUNDATION • ALL4VENTILATION • ALPHA AFTERMARKET • 
ALPHA MEDICAL • ALPRO • AMAZON • AMI EXPRES CARGO • AMIQ EDA • 
AMYLON • ANDRAG REIGOS • ANTOFI-IMPEX • ANVI DISTRIBUTION • 
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Vă mulțumim tuturor pentru susținere!

APRIL'91 • APULUM • ARBOMEDIA • ARCTIC STREAM • ARHIGRAF • ARTICA • ASCENDUM MACHINERY • ASCENSYS SOFT • 
ASOCIATIA INTERNATIONALA A FEMEILOR • ASPET INTERMED • ASPLASTIC • ASPROPYRGOS • ATLANTIC FILM COMPANY • 
AUTO SPEED SERVICE • AUTOMOTIVE SERVICE • AVI&F • AVICOLA LUMINA • AXIA MEDICAL • BASF • BCR ASIGURARI DE VIATA • 
BELMAR PROD • BIA SI COM • BICWYB • BIO TERRA • BIOCLINICA • BIOLAND ROMANIA • BIOS PLANT • BIOSINTEX • BIPRAL • 
BLACKBULL COM RO BUSINESS • BOHEMIA • BOOKLET • BORGOVAN TRANS IMPEX • BRAX TRADING • BRETT MOTORS • 
BRINCO SERV • BRITT STRUCTURES CONTRACTOR • BURLACU TRANS COM • BURSA DE VALORI BUCURESTI • BURSA ROMANA 
DE MARFURI • C D EXIM TRADING • C.N.I.P.M.M.R • CABINET MEDICAL INDIVIDUAL BRATOVEA • CALIBRA M&D IMPEX • CARGILL 
AGRICULTURA • CARGILL NUTRITIE ANIMALA • CARTOMET • CASTROL LUBRICANTS • CATENA • CCR RO WASTE MANAGEMENT 
SYSTEMS • CEFAIN CONSTRUCT • CEGEKA ROMANIA • CEMPS • CEPROCS • CHEMTECH • CIREX • CIV GROUP • CLINICA DENTARA 

• CLM TRANS • CLOUDBASE SOLUTIONS • CM TARALUNGA T.CARMEN-MIHAELA • COLOR-METAL • COMET MM DISTRIBUTION • 
COMPAS GROUP • COMPREST • CONCEPT CONSULT PROSPECT • CONSIR • CONSTEX • CONSTRUCT PEROM • CONSTRUCTII 
FEROVIARE DRUMURI PODURI • CONSULT ACCOUNTING CORIMAR • CONTROL STAR AUTOMATION • CONVENIENCE PROD • 
CORAL CONSTRUCT • CORAL IRM DESIGN • CORFA ANDRA • CORPORATION CONSTRUCT • COZMOSLABS PLUGINS • CREATE 
DIRECT • CSV EURO MEDA • CUBIC • CUBIC DISTRIBUTIE • CUPIO • CUSTOM TANKS • CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI • 
DANONE • DASHA ONLINE • DATCOMP • DECOR AL • DELACO • DELOITTE • DELTA WEB TELECOM • DEUTSCHE LEASING 
ROMANIA IFN SA • DIACONEASA & CO • DIESEL MECANICA • DIESELYAN • DIGITAL GRAFIX GRUP • DINAMIC • DINAMIC INSTAL • 
DIOGENE DISTRIBUTIE • DOI STEJARI • DOMACO ENGINEERING • DOMINO'S PIZZA • DONTPAYFULL • DRUMEX • DUNAV • E R 
BESTCONT AUDIT • E - B OPTICA EUGEN • EDENRED • ECO NEUTRALIZARE GRINDASI • EDIL TECHNO EXPERT CONTRUCT • EDU 
CLASS • ELCIS • ELECTRA METAL DISTRIB • ELECTRONIC ALARMS SYSTEMS • ELIXIR • ELMET INTERNATIONAL • ELRO • ELSARA 
INST • EMTAL ENERGY • ENERGOICE • ESPINA • ESTIC-DUMICRIS • EURO FORM CONSULTING • EURO INTER TRADE CORPORA-
TION • EURO MEGA • EURO STAR GROUP • EURO-ECOLOGIC • EUROEST CAR • EUROSILOZ • EVERSEEN LIMITED • EVESICRAN 
COM • EXPERGO BUSINESS NETWORK • EXPERT AGRIBUSINESS • EXPERTAROM • F C FAST TRUCKS • FABRICA DE BERE BUNA • 
FABRICA DE LAPTE BRASOV • FARM MATAND • FARMACIA ARDEALUL • FARMAMED VEST DISTRIBUTIE • FCC OFFICE BUILDING • 
FIRST ELECTRO TEAM • FIX AUTO CAR • FLAVMAR ENERGY • FLORENCE TECH • FLYNG IMPEX • FM ROMANIA • FOCUS MG • 
FOR OFFICE • FOUR TO FOUR CONCEPT • FOX COM SERV • FRATELLI SPORTS • FRONT SPIRITS IMPEX • FUNDATIA GOODHOME 

• FUTURE TECHNOLOGY DESIGN • GAMMA ENGINEERING • GECO CRISOR CONSTRUCT • GEI PALAT CFR • GEIGER • GEMINI 
SOLUTIONS • GLOBUS 101 • GRAFFITI PUBLIC RELATIONS • GRANDY • GREINER PACKAGING • GREPPY SYSTEMS • GROSBI 
IMPEX • GROUPE RENAULT ROMANIA • GRUP NBM COMPANY • GRUP NICO TRANS CONSTRUCT • HAGERO • HAM TEHNIC • 
HAWLE H • HAYS SPECIALIST RECRUITMENT • HEALING HANDS DOTERRA • HEALTH OPTIC • HELL GROUP COMPANY • 
HERBARUM VERONICAE IMPORT EXPORT • HESPER • HIDRONIC • I P J HARGHITA • I.S.C. RO TECHNOLOGY • IBERIA INVEST • 
IFM EFECTOR • IHM TOTAL CONSULT • IMPERIAL MEDIA GOLD • INDUSTRIAL CONSULTING MANAGEMENT • INEJ COM • 
INSPIRATIQUE • IVAGRI • J&R ENTERPRISES • JIFA •  JUROPROD IMPEX • JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL • KARPATEN 
MEAT • KASANDRA IMPEX • KG AUDIT&ACCOUNTING • KLINTENSIV • KOMAROM TRADE INVEST • KOMODER INTERACTIVE • 
KRAFT AMERICAN EXIM • KRONLUX • KRUG ALMAZ • KUBIS INTERACTIVE • KYNITA • LABORATORIUM • LANG & SIN • LAVMI 
PERLA • LINGEMANN BESCHAFFUNGSSYSTEME • LISAM SYSTEMS • LIVI CONSULTANTA • LMS SERVICE INSTAL • LOGITRADE • 
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Vă mulțumim tuturor pentru susținere!

LR HEALTH & BEAUTY • LTEN PROJECTS IND • LUCISERV • LUCONSA BM • M.S.C. INTERNATIONAL • M3 IZOGLASS • MACADAMI-
AN • MACH FOREIGN TRADE DISTRIBUTION • MAMBO UTIL CONSTRUCT • MANTZARIS EUROPLAST • MARCUS JUNIOR TRANS • 
MARQUARDT • MASTER MOB • MASTERMOB • MATELO COM • MECANO VALMAR • MED ALLIANCE • MEDFARM TRADING • 
MEGA IMAGE • MESANGE FROMAGERIE • MESTA MARMURA SI TRAVERTIN • MET GROUP • METAL GECA • METAL PROCESSING 
TEAM • METROTEX • MICRONIX PLUS • MICROSOFT ROMANIA • MIDI DEVELOPMENT • MIDMAR STAR • MIG VAS DISTRIBUTIE • 
MILCA • MILTHRY TECH • MINI SERV OIL • MOBILE TEAM SOLAR GRUP • MODULO DECORATIVE SOLUTIONS • MONCEANU 
INOCASINGS • MONDO INDUSTRY • MONTANA MG TRANSPORT • MONTERO VET • MOONWALK SOLUTIONS • MORARIT 
ROVASIT • MORDAN COM • MOTOBOOM • MOVIPLAST • MS-MASINI PENTRU FABRICAREA MOBILEI • MULTI GAME • NA SOLID 
PETROSERVE • NACON INVEST • NAGARRO IQUEST TECHNOLOGIES • NEACSU GEORGETA ELENA EXPERT CONTAB • NEDEX 
GRUP • NEOMED • NEOTECH • NET CONECT • NEW BEGINING CONSTRUCTIONS COMPANY • NEW WAVEMOTORS • NOVA-
PREST • OLIMP COMPANY • OMEGA ROM TRADE 94 • OPTIC SHINE • OPTICA 87 • OPTIMA GROUP • ORANGE • ORAPLUMA • OVI 
PROD COM • PACO INVEST • PENITENCIARUL MARGINENI • PF TOHAN • PFIZER • POLITEH • POLYCONTACT • PRACTIC-COM-
ERT-STRUGARU • PREBET AIUD • PRINT GROUP SERV • PRO DANCE SHOW • PRO EKN SOFTWARE • PRO REFRIGERATION TEAM • 
PRODAC • PRODGRAU • PROFESIONAL CONSTRUCT • PROMPT VSP • PROTELCO • QUANTUM GROWTH PROCESSING • QUBE 
NET • QUBIZ APPS • QUBIZ SOLUTION • QUICKWEB INFO • RA CO • RADIAL SOLUTIONS • RALMA INSTAL CONSTRUCT • 
RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING • RAZEC BUSINESS SOLUTION • RC SOUTH REGION • REFLECTOR VENTURES • REGENCY 
COMPANY • RELCRIS CONSULT • RELEVANCE MANAGEMENT • REMEX • RENACRIS TRANS • REWE ROMANIA • RIAMAR ADVICE • 
RNB INSTAL CONSTRUCT • ROBERT BOSCH • ROLEXGEL • ROLINA • ROLMIS • ROMAQUA • ROMOLDOVA • ROMPESCARIS • 
ROMSALES DISTRIBUTION • ROSERVICE • ROTAR RESIDENCE • ROTARY CLUB BUCURESTI • ROYAL EXPEDITII • RTC • SAGITARIUS 
SERVICE • SALADIN GAS • SAMATHA TRAINING • SANITO DISTRIBUTION • SANO FURAJARE MODERNA • SANOFI • SC DUO 
SELECT IMPEX • SC TOTAL CONTROL • SCAN TIM • SCPA RAZVAN DINCA & ASOCIATII • SCULE PROFESIONALE • SCUTAS IND • 
SCUTER PROF • SEPA TRADE • SERVEXPERT • SERVICIUL DE TELECOMUNICATII • SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII • SGM 
CONTRACTOR • SHERATON BUCHAREST HOTEL • SHERWIN WILLIAMS BALKAN • SICICORA • SIFEE ACTION • SIGMA MOBILITY 
ENGINEERING • SILCAR PROD • SIMBA S GROUP • SIMT INDUSTRY • SIRIUS PROIECTARE STUDII • SISTEM EUROTEH • SMART 
IMP PROJECT • SMG ULTRASOUND • SODAN COMFRUCT • SOFTWARE BUSINESS PARTNERS • SOLAR CARE O M • SPECTRUM • 
SPORTS ANALYSTICS SERVICES • STORM SPED • SUCHMUGS • SUM OF US • SUPER FARM LAND • SURMONT SPORT • SWOBO-
DA • SYNGENTA AGRO • TAF COM • TAICU GEO TOP • TAMO OPTIMPEX • TANKROM CONSTRUCT • TC CONSTRUCT • TEHNOIND 
ELECTRIC • TEHNOINSTRUMENT IMPEX • TEHNOPOL FRIG • TEKFINITY • TEKPAD DISTRIBUTION • TELENES MOBILE CONNECT • 
TEROL PROD • TERRAMATA • TESA TAPE • THRACE GREINER PACKAGING • TIANA ATELIER • TIEMME SYSTEMS • TOLUNA ROMA-
NIA • TONKA SOLUTIONS • TOTAL ELECTRIC CO • TRACTOR PROIECT COMERT • TRADY 2000 • TRAMEC COMPONENTE INDUS-
TRIALE • TRANS AGAPE • TRANS ARPEGIO • TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION • TRICONF • TRIVALE DOI INSTAL SERVICE • 
TRYAMM TRADING CONSULTING • TUMACO ELECTRIC • TYRAMIS INSTAL • UBERUM • UNIGLASS GLASSWORKS • UNILEVER • 
UNIQUE SOLAR • UTILBEN • V.I.E.W. COMPANY • VALENTIN TRANSPORT 2008 • VENTRA PROJECT MANAGEMENT • VERLA • 
VERTIMEX DAL • VERTIV ROMANIA • VEST SPED • VITAFOAM ROMANIA • VITALMOTOR • WEST BEVERAGES • WHITE BOX • WIN 
IMPEX • WIRTGEN ROMANIA • WOLTERS KLUWER ROMANIA • WOOD-MIZER RO • YLI ETERNIT ACCES • ZANFIR SNC • ZDROVIT



63

Vă mulțumim tuturor pentru susținere!

Parteneri instituționali

Biroul Național de Coordonare
JOINING FORCES SALVAȚI COPIII ROMÂNIA • WORLD VISION ROMÂNIA • TERRE DES HOMMES • 
PROIECT LEAVING CARE: DGASPC SECTOR 1, 2, 3, 4, 5 ȘI 6 • DGASPC SIBIU • DGASPC BACĂU • ORGANIZAȚIA
UMANITARĂ CONCORDIA • DGASPC IALOMIȚA • DGASPC CĂLĂRAȘI • DGASPC BRĂILA • DGASPC CONSTANȚA • 
DGASPC BUZĂU • ASOCIAȚIA  AMURTEL • DGASPC COVASNA • DGASPC BRAȘOV • DGASPC PRAHOVA • 
DGASPC GORJ • DGASPC MUREȘ • PROIECT ERASMUS+: DGASPC TIMIȘ • UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA • 
CONSILIUL TINERILOR INSTITUȚIONALIZAȚI

Parteneri București
DGASPC SECTOR 1, 2, 3, 6 • PRIMĂRIA BUFTEA • DGASPC BRAȘOV • ISTT

Parteneri Cisnădie
DGASPC SIBIU • DGASPC VÂLCEA • PRIMĂRIA CHIRPĂR • PRIMĂRIA VURPĂR • PRIMARIA CISNĂDIE • 
CLUB SPORTIV HANDBAL CLUB SIBIU • CLUBUL COPIILOR CISNĂDIE • CLUB SPORTIV ȘCOLAR SIBIU • 
MUZEUL ASTRA • INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SIBIU • PALACE DUMBRAVA SIBIU • 
FUNDAȚIA RUDOLF WALTER • BIBLIOTECA ASTRA • LOVE AND ENJOY ROMANIA • ASOCIAȚIA DR. CARL WOLF • 
ASOCIAȚIA WE HELP • ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHIRPĂR

Parteneri Bacău
DGASPC BACĂU • DGASPC VASLUI • CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 
BACĂU •  ASOCIAȚIA BETANIA • FUNDAȚIA SFÂNTUL IOAN BOSCO • PALATUL COPIILOR 
BACĂU •  AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI  DE MUNCĂ BACĂU • 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE TĂBĂCARU HEMEIUȘ •  DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ A  MUNICIPIULUI BACĂU •  PRIMĂRIA RACOVA • ȘCOALA GIMNAZIALĂ
ION BORCEA RACOVA • PRIMĂRIA GÂRLENI • ȘCOALA GIMNAZIALĂ  MIHAI 
EMINESCU • PRIMĂRIA BLĂGEȘTI • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BLĂGEȘTI • 
COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA BACĂU • SECȚIA 2 POLIȚIE MUNICIPIUL BACĂU • 
LICEUL GRIGORE ANTIPA BACĂU • COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY BACĂU • 
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BACĂU • PRIMĂRIA HEMEIUȘ
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Cuvânt de încheiere

Dragi prieteni SOS,

Anul 2020 ne-a demonstrat, mai mult ca niciodată, 
puterea cuvantului ÎMPREUNĂ, a relațiilor constru-
ite în cadrul unei familii unite și iubitoare, așa cum 
este marea familie SOS.

Vă mulțumim pentru încă un an în care am putut fi 
alături de cei 700 de copii din programele noastre.

Acest an a adus și mai multe provocari pentru 
familiile vulnerabile, greu încercate în perioada 
pandemiei și care, doar cu sprijinul nostru au 
putut să-și țină copiii aproape. Impactul progra-
melor noastre a făcut diferența între deznădejde 
și sperantă, pentru 550 de copii, iar din acest 
motiv ne vom intensifica eforturile prin extinderea 
programelor de întărirea familiei de la 8 comu-
nități în care activăm în prezent, la 17 comunități, 
pentru a ajunge la cât mai mulți copii supuși 
riscului de separare.

Anul 2020 a însemnat diversificarea serviciilor 
oferite copiilor, prin înființarea serviciului de 
asistență maternală și a unui program educațional 
de tip after school, ca preocupare permanentă 
pentru oferirea de servicii de calitate, individuali-
zate și integrate.

Totodată, a fost un an al proiectelor dedicate 
pregătirii tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecție specială, iar studiul pe care l-am lansat 
vine cu o serie de recomandări de schimbare la 
nivel de sistem național. Vom continua să îi susți-
nem pe tineri, să-i ascultăm și să-i implicăm în 
luarea deciziilor care îi privesc pentru că ei sunt 
prezentul și viitorul nostru.

Putem schimba lumea de lânga noi, prin binele
pe care îl facem pentru copiii și tinerii pe care îi 
susținem împreună.

Diana Podaru,
Director General
SOS Satele Copiilor România
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Raport financiar

Venituri 2020
          Suma (RON)  Procent
Subvenții pentru investiții și Sponsorship SOS CVs International    5.686.088  20%
Venituri din campanii de strângere de fonduri și proiecte    17.200.549  62%
Venituri guvernamentale centrale și locale        3.875.647  14%
Alte venituri financiare și operaționale*        1.101.553  4%
           27.864.137

* - 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 31.12.2020 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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Fonduri de la SOS CVs International

Venituri din campanii de strângere de 
fonduri și proiecte
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Alte venituri financiare și operaționale
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Cheltuieli 2020
          Suma (RON) Procent
SOS Programul București        5.861.351  29%
SOS Programul Sibiu         4.269.027  21%
SOS Programul Bacău        2.856.797  14%
Biroul Național de Coordonare       2.698.356  13%
Cheltuieli campanii de strângere de fonduri și proiecte   4.147.879  21%
Alte cheltuieli financiare și operaționale *         298.318    1%
                    20.131.728

* - 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 31.12.2020 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


