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De 28 de ani, Salvați Copiii Iași țese o lume mai bună, mai sigură și mai
veselă pentru copiii care întind mâna către noi atunci când se aﬂă în
situație vulnerabilă. Cu dragoste și devotament pentru cauză, de
aproape trei decenii, alături de partenerii și sponsorii noștri, am reușit
să facem o copilărie mai frumoasă pentru zeci de mii de copii care au
fost asistați și/sau informați cu privire la dreptul lor la educație și la o
dezvoltare armonioasă. În această călătorie, au venit lângă noi, așa
cum aminteam, instituții, companii, oameni simpli. Tuturor le spunem
mulțumesc în numele copiilor pentru care ajutorul oferit a însemnat un
mâine mai bun.
Alături de Salvați Copiii Iași poți da șanse ca educația și „mai binele” să
pătrundă în cele mai anevoioase locuri, poți da șanse unor copii
minunați, poți da șanse unui viitor mai bun pentru noi toți. Aproape de
Salvați Copiii Iași poți practica binele așa cum îl înțelegem noi: ca o
ocupație fără de care nu știm care ar ﬁ cursul lumii.
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SALVAȚI COPIII IAȘI
Salvaţi Copiii România
este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit care, din 1990 militează activ pentru
drepturile copilului și protecția copilului în România. Salvați Copiii România este membru al Save the
Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume ce promovează drepturile copilului
și protecția copilului. Organizația cuprinde 29 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.

Salvați Copiii Iași
a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a
Drepturilor Copilului. Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie
deosebită celor aflaţi în situaţii dificile. În 2020, Salvați Copiii Iași a împlinit 29 ani de activitate, în care până
la 100.000 de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele noastre. Astfel, am reușit să ne asigurăm
că protecția copilului nu este încălcată și că drepturile copilului sunt respectate pentru copiii implicați în
aceste programe.
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MISIUNE
Misiunea Organizaţiei Salvaţi Copiii România este de a obţine progrese marcante
privind modul în care copiii sunt trataţi şi de a produce schimbări imediate şi de
durată în viaţa acestora.

VIZIUNE
Viziunea noastră este o lume în care fiecărui copil îi este respectat dreptul la viaţă,
protecţie, dezvoltare şi participare.
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SERVICII ACREDITATE
La nivelul municipiului IAȘI, asociaţia a dezvoltat două servicii
sociale acreditate de Comisia de acreditare a furnizorilor de
servicii sociale din cadrul MINISTERULUI MUNCII ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE prin care oferă servicii copiilor şi
familiilor din comunitatea ieșeană.
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Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi şi Copii
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Asistență psiho-socio-educațională și suport pentru
grupuri vulnerabile – Centru de zi pentru copii aflați
în situație de risc de separare de părinți
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SALVAȚI COPIII IAȘI
Activând în comunitatea ieșeană de 29 ANI, asigurăm servicii
prin programele și proiectele noastre și am dezvoltat expertiză
pentru următoarele categorii de copii:
> copiii abuzaţi fizic, psihic sau sexual;
> copiii traficaţi;
> copiii străzii;
> copiii exploataţi economic;
> copiii singuri acasă (care au cel puţin un părinte
plecat în străinătate);
> copiii care suferă de tulburări de sănătate
mintală sau în risc de a dezvolta tulburări din
sfera sănătăţii mintale;
> copiii care au abandonat şcoala sau care se află
în risc de abandon şcolar;
> copiii afectaţi de sărăcie, copiii cărora le-au fost
încălcate drepturile prevăzute de lege.

De asemenea, am dezvoltat servicii şi pentru:
> părinţii, rudele copiilor sau persoanele care au copii în îngrijire;
> profesioniştii din domeniul protecției copilului și domeniile conexe (psihologi,
medici, asistenţi sociali, cadre didactice, poliţişti, judecători, procurori, etc.)
> instituțiile și organizațiile nonguvernamentale care lucrează în domeniul
protecției copilului.
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Centrul Educațional „Căsuța cu cireșe”
Nevoia căreia îi răspunde proiectul
Prin acest centru Salvați Copiii oferă servicii complexe unor comunități defavorizate din Iași:
> Șes Bahlui,
> Blocuri sociale din cartierul Cantemir,
> Zona Dacia.
Condițiile de locuit ale familiilor asistate sunt extrem de diﬁcile: fără căldură, fără apă, canalizare
și electricitate. Salvați Copiii a arătat prin rapoartele întocmite anual, că sărăcia închide porțile
copiilor către educație și sănătate. Un studiu realizat de Salvați Copiii România arată că
„învățământul gratuit costă”, ceea ce subliniază că familiile afectate de sărăcie au șanse extrem de
mici de a face față „costurilor ascunse” ale educației: uniformă, manuale alternative, rechizite,
fondul clasei și cel al școlii, transportul spre și dinspre școală sau meditații etc.
Pentru copiii beneﬁciari ai serviciilor Salvați Copiii opțiunea de a merge la școală este la concurență
cu strada. Locul în care aceștia cresc, învață și se maturizează este strada. Supraviețuirea în stradă
se învață prin repetarea abuzurilor prin care ei înșiși au trecut: bătăi primite în familie sau asistarea
la maltratarea fraților sau a părinților, neglijarea în formă continuată, lipsa nutriției elementare,
abuzuri sexuale și emoționale, lipsa de îngrijire medicală adecvată și, nu în ultimul rând, sentimentul
de inutilitate a școlii și a educației în defavoarea violenței sub orice formă, ﬁe în spațiul privat sau
în spațiul public.

Scopul și obiectivele proiectului:
Proiectul își propune reducerea gradului de vulnerabilitate al unor comunități defavorizate din
orașul Iași:
>
Reducerea abandonului școlar pentru un număr de 150 de copii;
>
Asigurarea serviciilor psiho-socio-educaționale pentru minimum 150 de copii aﬂați în
diﬁcultate.
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Centrul de consiliere și sprijin pentru Copii și
Părinți – „Gândește cu Inima”
Servicii oferite gratuit de centru:
>
Consiliere individuală şi de grup pentru părinţi şi familie;
>
Consultanţă şi workshop-uri pentru profesionişti din sistemele de sănătate, educaţie şi
protecţie socială;
>
Consultanţă pentru grădiniţe şi şcoli.

Centru de Consiliere pentru Copii și Părinți se adresează:
>
Părinţilor care doresc să-şi sprijine copilul în dezvoltarea lui cognitivă, socială şi
emoţională sănătoasă;
>
Părinţilor ai căror copii au diﬁcultăţi comportamentale, sociale şi emoţionale (tristeţe,
agresivitate, crize de furie, opoziţionism);
>
Părinţilor cu diﬁcultăţi emoţionale (stress, anxietate, depresie);
>
Familiilor aﬂate în situaţii de criză (divorţ, deces, boli cronice ale părinţilor);
>
Profesioniştilor (medici pediatri, psihiatri, medici de familie, cadre didactice, consilieri
şcolari).
Programul „Protecție și educație pentru copiii afectați de migrația pentru muncă în străinătate”
Salvați Copiii derulează, începând din anul 2010, un program complex destinat protecției și educației
copiilor rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate.
Scopul programului este acela de a-i ajuta pe copiii rămași singuri acasă, dar și pe părinții sau
persoanele în grija cărora au rămas copiii să depășească această perioadă de criză, prin
dezvoltarea de servicii destinate acestora (de intervenție directă și de consiliere telefonică și
online) și prin demersuri de îmbunătățire a aplicării legislației. Intervențiile programului sunt
structurate în cadrul a două componente principale: servicii de intervenție directă pentru copii și
familii și servicii de informare și consiliere.
Programul „Reducerea mortalității infantile” este un program care are două compomente
principale:
>
Reducarea mortalității infantile prin dotarea maternităților și spitalelor de copii cu
echipamente care pot salva viața copiilor născuți prematur;
>
Îmbunătățirea sănătății și a statusului nutrițional al gravidelor, mamelor și copiilor sub 5 ani
din comunitățile dezavantajate.
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„Școala DA!”
Proiect: „Școala DA!”: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, cod MySMIS: 104951
Scopul proiectului: creşterea accesului la educaţie şi incluziune socială pentru 430 de copii, din
care 105 de etnie romă şi 60 din mediul rural, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii
psiho-socio-educaţionale şi dezvoltarea de competenţe profesionale în rândul a 240 de cadre
didactice.

Locații de implementare/Parteneri:
Şcoala Gimnazială „Ion Neculce” Iaşi;
Direcția Creșe Iași;
Primăria Municipiului Iași;
Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” Iaşi;
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi.
Școala Gimnazială „Lunca Cetățuii” Iași

SERVICII OFERITE
>
-

Programe şi servicii educaţionale pentru prevenirea şi reducerea abandonului școlar:
Programe de tip ”grădiniţa estivală”;
Programe ”Școală după şcoală;
Program de tip „A doua şansă”;
Programe de educaţie parentală bazate pe disciplină pozitivă;
Activităţi de consiliere psihologică pentru copiii care realizează tranziţia de la un ciclu şcolar la altul (Activitate de inovare socială);
Activităţi de educaţie pentru sănătate, igienă şi nutriţie sănătoasă;
Activităţi de prevenire şi reducere a abandonului şcolar: metoda Școala Mobilă (activitate de inovare socială);
Dezvoltarea de noi servicii educaţionale pentru copiii de vârstă antepreşcolară.

>
-

Activităţi de facilitare a accesului la servicii educaţionale:
Sprijin financiar pentru elevi în scopul frecventării programelor educaţionale;
Sprijin material pentru elevi în scopul facilitării ajungerii acestora la activităţile educaţionale;
Campanie de identificare, recrutare şi înscriere a copiilor într-o formă de învăţământ.

>
-

Activităţi de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor educaţionale:
Acordarea de servicii de evaluare şi consiliere psiho- educaţională copiilor;
Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale
Asigurarea spaţiilor şi echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale– Amenajarea a două săli
pentru activităţi educaţionale pentru antepreşcolari.

>
-

Activităţi pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi a personalului de sprijin:
Programe de dezvoltare a competenţelor didactice transversale pentru cadrele didactice din grupul ţintă;
Facilitarea accesului la cursuri de formare în puericultură pentru angajaţii din creşele ieşene;
Realizarea unei cercetări cu privire la fenomenul de abandon şi eşec şcolar şi diseminarea bunelor practici identificate.
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REZULTATE
430 copii au primit servicii psiho-educaționale după cum urmează:
50 de copii de vârstă antepreşcolară;
20 de copii de vârstă preşcolară;
200 de elevi din ciclurile primar, gimnazial şi liceal;
30 copii/adolescenţi care au abandonat şcoala/nu au frecventat niciodată școala
65 cadre didactice din şcoli defavorizate au participa la programul de formare;
100 de persoane/îngrijitoare care activează ca personal de îngrijire şi educaţie timpurie au dobândit o nouă
calificare în profesia de îngrijitor copil;
20 de cadre didactice au participat la schimburi de experienţă în cadrul unui simpozion național – Kreatikon
și peste 40 de copii în cadrul simpozionului Kreatikon Junior;
80 de părinţi ai copiilor incluşi în grupul ţintă au beneficiat de susținere psiho-educațională.
80 de copii au primit sprijin material – haine, alimente, încălțăminte;
60 de copii cu rezultate excelente la școală au primit burse lunare în valoare de 100 de lei.
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„Școala DA!”
Proiect: „Școala DA!”: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, cod MySMIS: 104951
SERVICII OFERITE
>
>
>

Programe de educaţie parentală bazate pe disciplină pozitivă;
Activităţi de consiliere psihologică pentru copiii care realizează tranziţia de la un ciclu şcolar la altul;
Acordarea de servicii de evaluare şi consiliere psiho-educaţională copiilor, pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar.

REZULTATE
113 copii au primit servicii psiho-educaționale după cum urmează:
49 de părinți, au beneficiat de 20 sesiuni de formare din cadrul programului de educaţie parentală bazat pe
disciplina pozitivă;
77 copii, care realizează tranziţia de la un ciclu şcolar la altul, de la Școala Gimnazială ”Al. Vlahuță” Iași, au
beneficiat de sesiuni de evaluare și consiliere psihologică din cadrul programului de dezvoltare a abilităţilor
socio-emoţionale şi de învăţare pentru adaptarea la noul ciclu de învăţământ;
36 copii au beneficiat de 106 ședințe de consiliere psihologică şi 64 ședințe de terapie de familie.
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„O șansă egală pentru toți. Educație
inclusivă în unitățile școlare”
Proiect: ”O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare”
Scopul proiectului: creşterea accesului la educaţie şi incluziune socială pentru 430 de copii, din
care 105 de etnie romă şi 60 din mediul rural, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii
psiho-socio-educaţionale şi dezvoltarea de competenţe profesionale în rândul a 240 de cadre
didactice.

Locații de implementare/Parteneri:
Comuna Lipova, județul Bacău;
Comuna Bălteni, județul Vaslui;
Comuna Șipote, județul Iași.

SERVICII OFERITE
>
>
>
>
>

Activități educaționale cu Școala mobilă pentru cel puțin 1000 participanți la activități de educație nonformală
Activităţi pregătitoare, educative şi de orientare pentru facilitarea tranziţiei de la un ciclu şcolar la altul;
Activităţi extracurriculare non-formale pentru dobândirea de competenţe cheie şi creşterea stimei de sine;
Activitaţi destinate educaţiei pentru sanatate, igienei şi prevenirii îmbolnăvirilor;
Creşterea capacităţii profesionale a personalului didactic din grupul ţintă.
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REZULTATE
Au primit servicii de informare, consiliere educațională și
psihologică 1180 copii aflați în risc educațional, din mediul rural:
235 copii preșcolari din mediul rural;
485 elevi din ciclul primar din mediul rural;
460 din ciclul gimnazial din mediul rural.
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„PACT”
Proiect: „PACT – Parteneriat activ pentru calitate şi transfer de cunoştinţe în
comunităţi şcolare din judeţele Botoşani şi Suceava”
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020, cod MySMIS: 108236.
Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
Scopul proiectului: furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea şi prevenirea
abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar și
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale și informale în
rândul a 2485 de copii din comunităţi defavorizate din judeţele Botoşani şi Suceava.

Locații de implementare/Parteneri:
•
•
•
•

Comuna Cordăreni, județ Botoșani;
Comuna Coțușca, județ Botoșani;
Comuna Liteni, județ Suceava;
Comuna Rotunda, județ Suceava;
Comuna Stăuceni, județ Botoșani.

SERVICII OFERITE
>
>
>
>
>
>
>

Servicii de consiliere socio-educațională și psihologică pentru copii centrată pe prevenție și intervenție;
Program de educație parentală –„Triplu P!” în scopul creșterii participării școlare și a întăririi relațiilor dintre parinți și școală;
Implementarea unor programe de tip gradiniță/școala prietenoasă/atractivă- metoda Școala Mobilă;
Activitați pregătitoare, educative și de orientare pentru facilitarea tranziției de la un ciclu școlar la altul;
Programe de activitați extracurriculare non-formale pentru dobândirea de competențe cheie și creșterea stimei de sine;
Creșterea capacității profesionale a personalului didactic din grupul țintă;
Activități de prevenire a comportamentelor cu grad ridicat de risc.
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REZULTATE
Au primit servicii de informare, consiliere educațională și psihologică
2485 de copii aflați în risc educațional, din care 1539 din mediul rural:
530 copii de preșcolari, din care 348 din mediul rural;
1955 elevi, din care: 951 ciclul primar, din care 603 din mediul rural/ 1004 din ciclul gimnazial, din care 588
din mediul rural.
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„PACT”
Proiect: „PACT – Parteneriat activ pentru calitate şi transfer de cunoştinţe în
comunităţi şcolare din judeţele Botoşani şi Suceava”
SERVICII OFERITE
>
>

Servicii de consiliere socio-educațională și psihologică pentru copii centrată pe prevenție și intervenție;
Program de educație parentală – „Triplu P!” în scopul creșterii participării școlare și a întăririi relațiilor dintre părinți și școală.

REZULTATE
Au primit servicii de informare, consiliere educațională și psihologică
545 de copii și 630 de părinți:
545 copii, din localitățile: Liteni, Roșcani, Corni, Siliștea, Rotunda, din jud. Suceava și Coțușca, Nichiteni,
Cordăreni, Ghireni, Mihail Kogălniceanu, Stăuceni, Tocileni, din jud. Botoșani, au beneficiat de 127 sesiuni de
consiliere socio-educaţională şi psihologică, de grup și individuale;
42 părinți au beneficiat de 30 sesiuni de consiliere de grup și individuale;
588 de părinți, din localitățile: Liteni, Roșcani, Corni, Siliștea, Rotunda, din jud. Suceava și Coțușca, Nichiteni,
Cordăreni, Ghireni, Mihail Kogălniceanu, Stăuceni, Tocileni, din jud. Botoșani, au participat la 144 sesiuni de
formare din cadrul programului de educaţie parentală Triplu P.
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„Protecție și educație pentru
copiii rămași singuri acasă”
Proiect: „Protecție și educație pentru copiii rămași singuri acasă”

REZULTATE
activități de informare și consiliere cu 302 copii și 441 părinți/aparținătinători/specialiști
s-au derulat în centru activități cu 51 de copii care au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate.
Asfel au avut loc activități: educaționale, de timp liber, consiliere socială, psihologică individuală și de grup,
activități extracurriculare;
au avut loc activități de informare și consiliere cu 39 părinți / aparținători: întâlniri cu părinții / aparținătorii;
comunicarea cu părinții plecați;
s-au organizat campanii de conștientizare (caravane) în județul Iași de către echipa centrului, incluzând
zonele rurale, cu implicarea autorităților locale: activități de informare și conștientizare în 5 localități: Târgu
Frumos, Șcheia, Mironeasa, Ceplenița, Drăgușeni. Au fost distribuite afișe și pliante, și au fost informate 402
de persoane, respectiv: 138 aparținători/părinți, 13 specialişti/cadre didactice și 251 de copii.
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„Centrul social Multifuncțional Târgu Frumos”
Proiect: „Centrul social Multifuncțional Târgu Frumos”
Obiectivul proiectului: oferirea de servicii de consiliere pentru copii și părinți.

REZULTATE
346 copii și adolescenți au beneficiat de servicii de informare, consiliere
au fost identificați 73 beneficiari (părinți, copii, membri ai familiilor lărgite) ce au beneficiat de servicii de
informare, consiliere la domiciliu și la Centrul Multifuncțional;
29 părinţi şi 44 copii au beneficiat de informare şi consiliere în comunitate;
6 părinţi beneficiari de servicii de consiliere parentală la Centrul Multifuncţional;
25 adolescenţi beneficiari ai programului de formare a abilităţilor de viaţă;
10 părinți și 27 de copii au beneficiat de sprijin material constând în îmbrăcăminte, încălțăminte, scutece
copii, jucării, dulciuri. Donațiile au provenit de la persoane fizice sau juridice, colaboratori ai Asociației Salvați
Copiii;
250 elevi au luat parte la activități de informare privind drepturile copilului.
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„SENS”
Proiect: „SENS-Siguranță prin educație pentru nutriție și sănătate”
Obiectivul proiectului: îmbunătățirea sănătății și a statusului nutrițional al gravidelor, mamelor
și copiilor sub 5 ani din comunitățile dezavantajate.

REZULTATE
240 de pachete de sprijin material
364 de beneficiari, din care 215 părinți și 149 copii, din comunele: Cepleniţa, Șcheia și Mironeasa, au primit
servicii de informare şi consiliere;
s-au acordat 240 de pachete de sprijin material (suplimente, alimente).

Dotarea maternităților face diferența între viață și moarte: deși rata mortalității infantile
a scăzut la nivel de țară, sunt județe unde progresele nu se văd.

57.000 euro ajung în 2019 la IAȘI pentru echipamente medicale performante

Salvați Copiii România dotează
Secțiile de neonatologie ale
Spitalului Clinic de
Obstetrică-Ginecologie „Cuza
Vodă” Iași, cu aparatură medicală
performantă, în valoare de

57.000 de Euro.

Donația constă în trei echipamente:
un aparat de solubilizare, mixare și
preparare a soluțiilor perfuzabile,
un audiometru și un bilirubinometru.
Toate acestea vor ajuta la tratarea
adecvată a celor mai mici luptători.
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SALVAȚI COPIII
IAȘI
raport de activitate
2019

„Și noi avem drepturi”
Programul urmărește informarea copiilor în vederea conștientizării drepturilor și
respectării lor, sensibilizarea adulților cu privire la copil și drepturile sale, sporirea
gradului de respectare a drepturilor copilului și, nu în ultimul rând, stimularea copiilor și
tinerilor să participe la programe și activități sociale.

REZULTATE
1700 elevi informați și 18 instituții de învățământ partenere
25 voluntari recrutați și formați (peer-educatori);
18 instituții de învățământ partenere;
1700 elevi informați (ciclul primar, elevi de gimnaziu și elevi de liceu).
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SALVAȚI COPIII
IAȘI
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„Alegeri sănătoase”
Scopul acestui proiect este de a sprijini dezvoltarea unei culturi școlare de
promovare a sănătății copilului, fizică și emoțională, precum și de protecție a acestuia
împotriva oricărui comportament violent prin transpunerea valorilor de educație și
protecție în conținuturi, competențe și activități specifice, destinate copiilor din toate
ciclurile de școlaritate, implementate de voluntari peer-educatori, de cadre didactice, de
asistenți medicali și medici școlari.

REZULTATE
571 elevi informați și 37 de voluntari și profesori formați
571 elevi informați cu privire la importanța aderării la un stil de viață sănătos;
22 de voluntari formați și implicați în susținerea sesiunilor informative;
15 profesori formați și implicați în susținerea sesiunilor informative.
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„Centrul de VOLUNTARIAT”
Centrul de Voluntariat Salvați Copiii Iași care promovează constant participarea și
voluntariatul în rândul comunității, prin oferirea de oportunităţi de implicare activă și
eficientă persoanelor de toate vârstele.

#

MÂNDRU VOLUNTAR

REZULTATE
mii de ore de voluntariat efectuate de zeci de voluntari activi
56 voluntari recrutați;
2.500 de ore dăruite de către voluntari în activități cu și pentru copii;
27 de studenți la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Specializarea Sociologie și Asistență
Socială, UAIC, care au efectuat stagiul de practică ( 1.500 ore de activitate) în cadrul Centrelor educaționale.
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VOLUNTARIAT

VOLUNTAR Salvați Copiii Iași
„Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să
lucrezi împreună este succesul”
Henry David Thoreau – filozof american

Oferă din timpul, cunoştinţele, abilităţile, talentul şi entuziasmul tău pentru a deveni
super-eroul copiilor!
Voluntariatul reprezintă activităţile de interes public desfăşurate din propria
iniţiativă de orice persoană în folosul altora, fără a primi o contra-prestaţie
materială. Salvaţi Copiii Filiala Iași sprijnă voluntariatul şi încurajează implicarea
unui număr cât mai mare de voluntari în proiectele derulate.
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„ERASMUS+”
Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport.

”Online Content Sharing Platform for Non-formal
Education in Youth Work”

1.

Scopul proiectului: dezvoltarea unei platforme online pentru împărtășirea de
conținut educațional nonformal.
În cadrul proiectului a fost dezvoltată o platformă online
(https://play.street-smart.be/en) accesibilă specialiștlor care lucrează cu
copiii din întreaga lume, pe care sunt împărtășite idei de activități și jocuri
educaționale. Până acum platforma are un număr de 1.700 de utilizatori și 325
de activități propuse, cifră care crește constant, pe măsură ce sunt adăugate
noi jocuri. Țări Partenere: România, Belgia, Grecia.
2.

Philia+

Proiectul identifică soluții pentru consolidarea dinamicii incluziunii, dar și
egalitatea, nondiscriminarea, lupta împotriva formelor de segregare,
dezvoltând în rândul viitorilor profesioniști din domeniul social cele mai bune
practici pentru integrarea tinerilor aflați în dificultăți sociale, educaționale și
de învățare majore (tineri aflați în situații de risc, copii victime ale violenței și
relelor tratamente, orfani, minori străini izolați). Țări partenere: România,
Franța, Belgia, Germania, Portugalia.

„CODE”
CODE - Competence Opportunities for Digital Employment
Proiect finanțat de EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
Obiectivul principal al proiectului este de a oferi tinerilor vulnerabili,
oportunități în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă adaptat nevoilor
acestora. Rezultatul principal al proiectului va fi dezvoltarea și pilotarea unui
program de formare pentru a stimula accesul grupurilor țintă la obținerea
competențelor specializate în vederea ocupării unui loc de muncă și creșterii
stimei de sine.
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Componenta de FUNDRAISING a Asociației Salvați Copiii Iași
vizează organizarea de evenimente și campanii menite să
mobilezeze fonduri în vederea reducerii mortalității infantile, a
abandonului școlar și asigurarea accesului la educație de calitate
copiilor din centrele educaționale ale organizației.
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Campaniile de strângere de fonduri desfășurate în decursul
anului 2019 însumează:

115.000 euro cash
150.000 euro produse și servicii

#

FUNDRAISING IAȘI
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Gala Zâmbet în dar

SALVAȚI COPIII
IAȘI

eveniment

raport de activitate
2019

Povestea Galei Zâmbet în dar a început acum 5 ani din dorința de a
aduce zâmbete atât pe chipul copiilor care provin din familii defavorizate,
cu risc ridicat de abandon școlar, cât și pe chipul donatorilor.
A fost expresia dorinței noastre de a crea încă un mecanism care să
susțină „mai binele” de care merită să se bucure acești copii minunați, eroi
în felul lor. Pe de altă parte, a fost și o formă de a spune mulțumesc celor
care vin alături de organizația noastră și sprijină dreptul celor mici de a
accede la șanse egale, la o lume mai dreaptă și la un viitor mai bun.
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2019

Gala Zâmbet în dar
eveniment

10.000 euro - cash
50.000 euro - produse/servicii/bunuri

Ediția din 2019 a Galei Zâmbet în Dar a strâns suma de 60.000 Euro din licitația
din cadrul evenimentului, din sponsorizări și vânzarea de bilete, pentru a
sprijini 120 de copii din trei centre educaționale ale organizației Salvați Copiii,
care provin din familii defavorizate și prezintă risc ridicat de abandon școlar.
Gala Zâmbet în Dar, cel mare eveniment caritabil al toamnei din
Capitala Moldovei a adus la unison: teatru și o licitație de experiențe și
obiecte deosebite. Ediția din 2019 a evenimentului a avut-o gazdă pe Irina
Schrotter și fost o adevărată gală a umanității, o gală a zâmbetelor pentru cei
mai ﬁravi dintre noi, copiii.
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Semimaraton Iași
eveniment

Semimaraton Iași s-a născut din dorința de a aduce împreună, într-o
formulă din care să câștige întreaga comunitate, bucuria de face mișcare,
de a încuraja o viață sănătoasă prin sport și dorința de implicare activă într-o
acțiune de strângere de fonduri. Aceasta vizează susținerea potențialului
extraordinar al copiilor din mediul rural care au făcut o pasiune pentru
studiu sau a celor pentru care supraviețuirea zilnică este o adevărată
provocare.
Semimaraton Iași e pentru ﬁecare. Cu gândul la sport și la dragul de
implicare în realitățile comunității, Semimaraton Iași este dăruit tuturor
oamenilor, indiferent de ceea ce îi aduce la START: dorința de a alerga, de a
susține, de a dona. De ce? Pentru că evenimentul este bucuria de a face
sport, de a practica binele și de a aduce în prim plan valorile de care suntem
atât de mândri: istoria, tradiţia şi cultura Iaşului, spiritul liber şi tolerant al
locuitorilor lui şi talentul lor înnăscut de povestitor.
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2019

Semimaraton Iași
eveniment

14.000 euro - cash
72.000 euro - produse/servicii/bunuri

Cea de a V-a ediție a Semimaratonului Iași 2019 a reunit la start într-o cursă
memorabilă aprox. 1.500 de alergători. În urma evenimentului s-au atras
fonduri în valoare de aproximativ 86.000 euro. Suma a fost adunată din
taxele de înscriere și din sponsorizări.
În ﬁecare an, competiţia este organizată de Rotary Club Iaşi Copou, Salvați
Copiii Iași și Primăria Municipiului Iași, în parteneriat cu Asociaţia People for
Sport și Asociaţia Elite Running, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Iaşi, ISU Iaşi şi SMURD Iaşi.
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2019

Swimathon
eveniment

10.000 euro - cash

Swimathon este un mecanism de fundraising, prin care ieșenii participă
la implementarea proiectelor inițiate de ieșeni. La IAȘI, Swimathon este
organizat de Fundația Comunitară Iași.

În 2019 Asociația Salvați Copiii Iași s-a înscris la Swimathon cu proiectul
„Stai la masă cu o faptă bună!”. Din dorința de a putea asigura masa copiilor
defavorizați, aﬂați în risc real de abandon școlar, proiectul a strâns în jurul
său nu mai puțin de patru echipe înotătoare și a mobilizat o sumă record atât
pentru asociație cât și pentru organizator. Din donații și taxe de participare
s-au strâns 10.000 de euro.
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8844

Stai la masă cu o faptă bună
campanie

„Stai la masă cu o faptă bună!” este modalitatea prin care oricine cunoaște,
înțelege sau își imaginează provocările prin care trece un copil aﬂat în situație
diﬁcilă, poate să-i acorde un sprijin important trimițând un sms cu textul
PAPA la numărul 8844.
Cei care fac acest lucru, donează 2 euro lunar, bani care vor merge direct
către masa caldă pe care Salvați Copiii Iași o asigură copiiilor defavorizați.
În prezent, în cele trei centre ale organziației, peste 120 de copii de grădiniță
sau din ciclurile primar și gimnazial iau masa zi de zi. Fără această intervenție,
toți acești copii s-ar găsi în situație de abandon școlar, întrucât provin din
medii de sărăcie extremă, în care de multe ori nu primesc nici măcar
hrană suﬁcientă.
În 2019, campania „Stai la masă cu o faptă bună!” a mobilizat 5.000 de euro.
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Stai la masă cu o faptă bună
campanie

De fiecare dată când ne gândim la cum ar trebui să arate lucrurile și cum stau ele în
realitate pentru copiii aflați în situații dificile, realizăm câte mai sunt de făcut pentru
acești mici eroi, care în ciuda dificultăților și obstacolelor, continuă să fie buni, jucăuși,
calzi unul cu celălalt, cu dorință de a învăța lucruri noi sau de a-și ajuta frații și surorile
la teme sau părinții la diferite activități.
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Fundraising

ALTE SUME MOBILIZATE

campanie

2019

EURO

3.5%

20.000

Campania de strângere a
formularelor 3,5% impozit pe
venit, persoane fizice

EURO

20% PROFIT
Campania 20% impozit pe
profit destinată companiilor

16.700

SALVAȚI COPIII IAȘI

FUND
RAISING

EURO

Campania prin care se oferă
îmbrățișări pentru donațiile
primite.

Campania adună sume oferite
de către companii pentru
sărbătorile copiilor vulnerabili.

EURO

3.000

EURO

ÎMBRĂȚISHARE

MOȘ CRĂCIUN

2.100

GALANTOM.RO
Sumă adunată prin
platforma galantom.ro

EURO

4.800

50.300
EURO

TOTAL
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3.700

URNE
Donații directe în urnele
asociației Salvați Copiii Iași

Parteneriate
pentru copii
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Parteneriate
pentru copii

Mulțumim tuturor partenerilor noștri, care susțin cauzele Salvați Copiii și
înțeleg importanța mobilizării și a eforturilor comune, astfel încât copiii
din țara noastră să aibă un viitor mai bun. Avem încredere și ne bazăm în
continuare pe suportul dumneavoastră! Mai sunt multe de făcut pentru copii!

PARTENER STRATEGIC
Delphi Technologies

La finalul anului 2019, între Salvați Copiii Iași și compania Delphi Technologies a fost semnat un
contract de sponsorizare în valoare de 76.500 euro care vizează susținerea activităților educative
ale asociației precum și dotarea Spitalului de copii din Iași „Sf. Maria” cu echipamente medicale
esențiale pentru desfășurarea actelor medicale care îi vizează pe copiii internați în acest spital.

PARTENERI PRINCIPALI

My Plast

Investments
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Parteneriate
pentru copii

SPONSORI
Irina Schrotter, MOLDOVA CENTER, CONDUENT, VOLVO Premium Nordic cars, NTT DATA, Continental Automotive
România, Express Credit, Junior Family DENTAL CARE, Fabrica de Print, KRUD, Eventway, Fiterman, Clubul
fotografilor, ETA, Tulip, Cutiuța cu Amintiri, Jassyro, L’Artisan, Lavanda Laurei, Zenna, Seroussi, September
Media, Aramaic, Ospătari evenimente Iași, Solaris, Bellaria, Start Make-Up Academy, Tricorp, Wink, Acid
Studios, Trilulici, Andalu, Vivertine, Sevenode S.R.L., KIAF INVEST S.R.L., BIPRAL S.R.L., Vexal S.R.L., MyPLAST,
United Business Center, Palas Mall Iași, OXYGEN, Unreel Media, AFTERHILLS, Digi-Tale, BMW Apan Motors,
Arcadia Spitale și Centre Medicale, AlmavivA Services, Dopopoco, A & S MED WAREHOUSE, NESS România,
Petru, Isostar, AtletIS, CIUC, Dainty, FIKA, Quick Promo, Apavital, Intersport, Pim, Kinetic Sport & Medicine,
B!TONIC, International Summer Schools Education, INTER UNO, VelPitar, Casa Auto, Orange, Misavan,
Restaurant Max, Selgros Iași Cash &Carry, Diocas Service, Kosarom, Restaurant Traian, Restaurant Ciupercă
Ciric, OSF Global Services, SIOROM, Migdalin, Xerox Shared Services Romania, ECO Active Design, SCC
Services, PDP Food, Vel Pitar, PATISGAL, Cobyul, Misavan, Simba Invest, Digitalya OPS, Gemini Solutions, M.C.I.
Norotech, Bistro la Noi, Maison du Cafe, Fundația Excellence, La Costa, Synevo, Lanţul Farmaciilor Catena, Via
Naturalia.

MULȚUMIRI SPECIALE
Uniunea Artistilor Plastici, Mica Dolls, Sîncu Petrică, Daniela Grapă, Leontin Păun, Dana Fighiuc, Bianca
Boroș, Luminița Lupucă, Alina Emanuela Kraus, Ema Paraschiv, Mihaela Ciobanu, PUSH Design, Happy Friday,
Vogel, Papucei, Laboratoarele Fiterman, Mădălina Spîrleanu, Alina Avram, Madamme Bijoux, Lady Magpie,
Rodica Dumitru, Lavanda Laurei, Crama Averești, Cooperativa SPORUL, Smaranda Bostan, SOLARIS, Irina
Secrieru, Olivia Alexandriuc, CHOSETTE, Bogdan Bârleanu, Valentina Druțu, CROCHET JOY, Noir Caffee, La
Băcănie, Natural Bucovinean, KRUD, Alina Negură, Mihaela Iacob, La Dame Sophistique, City Rooster, Iutta,
Iuliana Asoltanei, Magia Cristalelor, Easy Talk, Davi Babanu, Coafor mobil, ADOR Bowen, Hoinar Events, TASHA
Beauty, Reveria Florilor, Twinkle Star, H2O Clean, Travagant.
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Parteneriate
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PARTENERI INSTITUȚIONALI
Primăria Municipiului Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Inspectoratul Județean de Poliție Iași,
Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, I.S.U.J. Iași, Serviciul de Ambulanță Județean Iași, Palatul Copiilor
Iași, Fundatia Comunitară Iași, Școala Gimnazială Nr.1 Lunca Cetățuii, Şcoala Gimnazială „Ion Neculce” Iaşi,
Direcția Creșe Iași, Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” Iaşi, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, Școala
Primară EuroEd Iași, Școala Varlaam Mitropolitul Iași, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului IAȘI, Centrul Social Multifuncţional Tîrgu Frumos, jud. Iaşi, Primăria, Comunei Mironeasa, jud. Iaşi,
Primăria Comunei Costuleni, jud .Iaşi, Primăria Comunei Şcheia, jud. Iaşi, Primăria Comunei Drăguşeni, Jud.
Iaşi, Primăria Comunei Cepleniţa, jud. Iaşi, Şcoala Gimnazială Costuleni, jud. Iaşi, Şcoala Profesională
“Nicolae Bălăuţă” Șcheia, jud. Iaşi, Human Resources Development Agency – Bulgaria, Solutions Brief
Therapy and Counselling Centre Rousse – Bulgaria, Palidzesim.lv – Letonia, Social Cooperative ALTERNATA
Silos – Italia, Tartu Art School – Estonia, Municipality of Cursi - Italia, EUROTEAM VOCATIONAL TRAINING
CENTER S.A. – Grecia, Uniunea Artistilor Plastici din România – Filiala Iași, Școala Primară și Grădinița
Atelier, Asociația People for Sport, Asociația Elite Running, Civic Heroes.

PARTENERI MEDIA
Europa FM, Radio HIT, Radio România Iași, Tele M, Ziarul de Iași, Evenimentul Regional al Moldovei, Public
Multimedia, Impact FM, Viva FM, Iași TV Life, Alt Iași.ro, Vocea ONG, Bună Dimineața Iași, Iași FUN, In Oraș.ro,
Curierul de Iași, In Society, Șapte Seri, Agora Press, Zile și Nopți, Apollonia Radio, Apollonia TV, Moldova NEWS,
TVR Iași, Revista Timpul, Info Iași, Spectacole Iași, Ești din Iași dacă, Fabricat în RO, Bună Dimineața Iași,
Alerg.ro.
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O DONAȚIE
POATE SALVA VIEȚI DE COPII VULNERABILI
CONT IBAN: RO80BRDE240SV08144422400 LEI
CONT IBAN: RO15BRDE240SV06910912400 EURO
BRD GSG AGENȚIA A. PANU IAȘI, STR ȘTEFAN CEL MARE NR. 53
COD SWIFT BRDEROBU
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Vă mulțumim
pentru că ați parcurs
Raportul anual Salvați Copiii Iași!
Faptul că sunteți interesat/ă de activitățile și programele
pe care asociația le organizează în sprijinul copiilor vulnerabili
vă aduce deja mai aproape de a face o schimbare
în destinul celor mici și neajutorați.
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