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Atunci când punem față în față Convenția ONU cu privire la
drepturile copilului și variatele probleme ale copiilor,
observăm că mai sunt multe arii de intervenție care necesită
rezolvare urgentă: apropierea de eradicarea sărăciei în
rândul copiilor și creșterea gradului de supraviețuire al
acestora; încetarea căsătoriilor între minori și creșterea
numărului de elevi înscriși în școli; încetarea excluziunii
sociale și promovarea accesului egal la servicii esențiale;
participarea în mod semnificativ la deciziile care îi privesc
etc. 

Proiectele pe care le implementăm anual sunt răspunsuri și
soluții, adeseori inovative, la numeroase circumstanțe
inadecvate în care se găsesc copiii. 

Considerăm Convenția ONU cu privire la drepturile copilului
ca unul dintre cele mai vizionare și universal acceptate
acorduri privind drepturile omului din istorie, iar rapoartele,
cercetările și proiectele noastre sunt un argument pentru a
ne sincroniza eforturile în înțelegerea și promovarea
filosofiei Convenției.

Raportul de față este, totodată, un mod de a mulțumi și de a
ne arăta recunoștința voluntarilor, donatorilor și partenerilor
care au contribuit la implementarea proiectelor și acțiunilor
organizației.

Președinte

Ioana-Emanuela Atasiei 

Credem că potențialul copiilor este cea mai bună
speranță pentru un viitor mai bun. Într-un an care a
fost o provocare pentru noi toți, pandemia de
coronavirus prefigurează un impact uriaș asupra
viitorului copiilor. 

În acest context, rapoartele din programele noastre spun o
poveste reală despre copiii afectați de: sărăcie, problemele
sistemului educațional și incapacitatea sistemului sanitar de
a face față nevoilor fundamentale. 

Anul trecut, ne-am continuat călătoria de promovare a
drepturilor copiilor și de valorificare a unei culturi a
bunătății, a respectului și a sprijinului acordat întregii familii.
 
Programele Salvați Copiii Iași au susținut în mod direct
educația copiilor în timpul pandemiei, au sprijinit material și
financiar copiii cu risc de abandon școlar, copiii cu rezultate
academice remarcabile, copiii cu părinți plecați la muncă în
străinătate, mame minore și alte categorii de grupuri
marginalizate. 

Sunt doar câteva  aspecte ale intervenției complexe a unei
echipe validate de instituții specializate în educația și
protecția copilului la nivel local, național și internațional. 

CUVÂNT ÎNAINTE
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CIFRE CHEIE ÎN
2020

10.000 € donați
în pandemie către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta
Parascheva” din Iaşi cu sprijinul Delphi / Borg-Warner

11.000 € donați 
pentru un monitor cerebral pentru nou-născuți către Spitalul de
Copiii ”Sfânta Maria” din Iași cu sprijinul Delphi / Borg-Warner

35.750 € donați 
pentru reducerea mortalității infantile printr-un ecograf
performant în Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Cuza-
Vodă” din Iași

76.000 €  
din campanii de strângere de fonduri plus 33.000 € în bunuri și
serviciii pentru îmbunătățirea calității vieții copiilor

90 de voluntari
care au donat timp, energie și dragoste cauzei copiilor

4.236 de copii 
și 289 de părinți susținuți prin proiecte de sănătate, educație și
protecție 

301 profesori
formați pentru a combate violența împotriva copiilor și a-i ajuta
să facă alegeri sănătoase

400 pachete
de sprijin material pentru copiii vulnerabili

VIZIUNE
O lume în care fiecărui copil îi este respectat dreptul la viață, protecție,
dezvoltare și participare.

MISIUNE
Obținem progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și
producem schimbări imediate și de durată în viața acestora.

VALORI
Responsabilitate│Perseverență│Colaborare│Creativitate │Integritate
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Stăuceni

Șcheia

Liteni

Cordăreni

Coțușca

Mironeasa

Ceplenița

Târgu Frumos Iași - 3 centre 
educaționale

UNDE SUNTEM ACTIVI:
3 centre educaționale urbane;

21 de comunități rurale;

1.557 copii defavorizați din mediul urban;

2.679 copii defavorizați din mediul rural.

BENEFICIARII 
PROIECTELOR:

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 la 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, mame tinere,

adolescente gravide.
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Abandon școlar
În anul școlar 2017-2018, aproximativ 30.000 de elevi din
învățământul primar și gimnazial au fost nevoiți să
abandoneze școala, cel mai adesea din cauza sărăciei și a
costurilor ascunse ale educației. România are cea mai înaltă
rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană.

Fie că este vorba de caiete speciale, uniformă, manuale
alternative, rechizite, fondul clasei și cel al școlii, transportul
spre și dinspre școală sau meditații, toate sunt costuri
„ascunse” ale învățământului. Aceste costuri, în medie 3.093
lei pe an, reprezintă un obstacol în calea accesului la
educație al tuturor copiilor, dar mai ales al celor din familii
sărace. 

În 2020, 4.236 de copii vulnerabili și 289 de părinți au fost
susținuți prin proiecte de sănătate, educație și protecție ale
asociației Salvați Copiii Iași. Datorită acestor proiecte 3.600
de copii își continuă studiile și astăzi.

Pentru ca toți copiii vulnerabili din regiunea de Nord-Est să
fie susținuți în continuarea studiilor pe parcursul a 12 ani de
școală, este nevoie de o investiție de sute de milioane de
euro anual.

Adrian* locuiește în satul Coropceni din județul Iași și are 12 ani.
Se trezește în fiecare dimineață la ora 5:00 (iarna un pic mai
devreme) ca să prindă autobuzul spre școala din Copou. Naveta
durează 1 oră și 20 de minute în fiecare dimineață și tot atât la
întoarcere. În fiecare an școlar naveta înseamnă peste 445 ore. 

Mortalitate infantilă
La fiecare 7 ore, un copil mai mic de un an moare. În fiecare
an pierdem aproximativ 1.200 de nou-născuți, cauzele
principale fiind nașterile premature și lipsa aparaturii
necesare din maternități.

Efortul Salvați Copiii România de a sprijini maternitățile în a
asigura aparatură și tratament medical adecvate și imediat
copiilor născuți prematur a condus la supraviețuirea a peste
100.000 de copii. 

Progresul este vizibil: în ultimii zece ani, rata mortalității
infantile a scăzut de la 11‰ la 5,8‰. Cu toate acestea, a
rămas cea mai înaltă din Uniunea Europeană.

Investițiile în dotarea maternităților cu echipamente
medicale în regiunea Nord-Est s-au ridicat la 1.115.355 euro
în perioada 2010 - 2020.

Pentru ca nici un copil prematur să nu se mai stingă din
viață din lipsă de tratament și echipamente medicale, este în
continuare nevoie de investiții de zeci de milioane de euro în
țara noastră.

Cu toate că s-a născut prematur, Catarina* a avut acces în
maternitatea din Iași la un incubator salvator. Astfel, în 2020,
Catarina a împlinit 1 an și a avut parte de o petrecere minunată
alături de părinți.

DE CE E NEVOIE DE IMPLICARE?
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Adolescente gravide
România are cel mai mare număr de mame minore din
Europa. În 2019, au fost peste 700 de fete cu vârsta sub 15
ani care au devenit mame și 17.933 de adolescente cu
vârsta între 15-19 ani. Iașul este unul dintre județele cu cel
mai înalt procent de copii părinți.

Salvați Copiii România a creat o rețea de incluziune socială și
combatere a sărăciei prin asigurarea de servicii integrate
(medicale, sociale, educaționale) la nivel local, ajutând, astfel,
creșterea accesului la servicii sustenabile și de calitate
pentru gravide, mame și copii până în 5 ani. 334 de mame și
copii din comunitățile rurale Șcheia, Mironeasa și Ceplenița
din județul Iași au beneficiat în 2020 de acest program.

Este în continuare nevoie de investiții financiare și intervenții
prin programe educaționale și de sănătate pentru ca nici o
fată sub 18 ani din regiunea de Nord-Est să nu devină
mamă. 

Marina* a împlinit de curând 17 ani, locuiește în comuna
Ceplenița din județul Iași și s-a hotărât să se înscrie într-unul
dintre programele Salvați Copiii. Vrea să învețe să scrie și să
citească și să afle cum să aibă grijă de bebelușul pe care l-a
născut acum 5 luni. După aceea vrea să găsească un curs de
brutar sau manichiuristă ca să poată câștiga proprii bani.

Copii marginalizați
Peste 32% dintre copiii români trăiesc sub pragul de sărăcie,
iar 150.000 de copii merg seara la culcare flămânzi. Aceasta
este cea mai ridicată rată din UE, unde media este de 5,9%.

România rămâne statul european cu cea mai mare diferenţă
la indicatorul sărăciei și excluziunii sociale între copii şi
totalul populaţiei.  

Programele Salvați Copiii contribuie la diminuarea ratei de
sărăcie a copiilor. De exemplu, campania de atragere de
fonduri prin SMS „Stai la masă cu o faptă bună!” susține 100
de copii lunar, ceea ce este cu mult sub nevoia reală a
copiilor afectați de sărăcie.

Alexandru* are 9 ani, locuiește în zona șes Bahlui și vine în
fiecare zi la centrul educațional Salvați Copiii Iași din Dacia. Îi
place să învețe să se descurce mai bine cu numerele și să
deslușească literele, dar cel mai mult se bucură de masa caldă
pe care o primește la prânz, pulpe de pui cu piure de cartofi e
meniul lui preferat. De obicei, aceasta este singura masă din zi
de care are parte.

DE CE E NEVOIE DE IMPLICARE?
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CRIZA COVID 19

a donat 10.000 € Spitalului Clinic de Boli Infecțioase
“Sfânta Parascheva” din Iaşi cu sprijinul companiei
BorgWarner/Delphi Technologies;
a digitalizat educația din centrele educaționale prin
tablete și cartele pentru internet;
a garantat o masă caldă în fiecare zi pentru copii prin
tichete sociale;
a răspuns apelurilor venite prin linia gratuită FAMILY TEL;
a asigurat toate nevoile copiilor vulnerabili și
continuitatea programelor.

Anul 2020 rămâne în memoria noastră ca anul pandemiei
COVID 19, un an în care viața s-a schimbat profund peste
noapte. Această perioadă i-a pus într-o situație și mai
vulnerabilă pe copiii care erau deja dezavantajați împreună
cu familiile lor. Închiderea școlilor, izolarea acasă, limitarea
transportului au redus și mai mult accesul lor la educație,
sănătate și protecție. 

În acest context, Salvați Copiii Iași:

8



Educaționale;
Informare și consiliere;
Recreere și socializare;
Psihologice;
Sociale;
Asistență pentru sănătate;
Sprijin material (hrană, haine, sprijin de urgență).

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. 

SERVICII:

COSTURI:
Costul pentru ca 1 copil să primească produsele, serviciile și
intervențiile specializate necesare unui nivel de dezvoltare
normal, timp de 1 an, este de 14.400 lei sau 3000 euro, iar
pentru toți cei 90 de copii din centru, costul este de
1.008.000 lei sau 210.000 euro.

În 2020, Salvați Copiii Iași a introdus un proiect nou de
susținere a clasei regionale de învățământ cu frecvență
redusă, la nivelul primar. Astfel, 10 copii care au depășit
vârsta de școlarizare și nu mai pot frecventa învățământul
de masă au fost integrați în cadrul școlii „Alexandru Vlahuță”
din Iași.

Sursa fondurilor: Salvați Copiii Iași și fonduri europene.

„Căsuța cu cireșe” - Centrul de
zi pentru copii aflați în situații
de risc de separare de părinți
Centrul educațional din Dacia este un spațiu în care copii și
familii vulnerabile primesc sprijin specializat pe mai multe
paliere: educațional - prin remediere școlară de tipul school
before / after school; psihologic, prin consiliere psihologică
specializată; social - prin sprijin material și hrană. Adulți de
încredere petrec timp de calitate cu copiii care altfel ar
petrece timp pe stradă. Astfel, se creează o relație de
atașament sigur și benefic învățării.

Prin acest centru, Salvați Copiii oferă servicii complexe unor
comunități defavorizate din Iași: Șes Bahlui, blocuri sociale
din cartierul Cantemir și zona Dacia.

Condițiile de locuit ale familiilor asistate sunt extrem de
dificile, fără căldură, apă, canalizare și electricitate. Salvați
Copiii a arătat prin rapoartele întocmite anual, că sărăcia
închide porțile copiilor către educație și sănătate. 

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. 

Supraviețuirea în stradă se învață prin repetarea abuzurilor
prin care ei înșiși au trecut: bătăi primite în familie sau 

CENTRE EDUCAȚIONALE 
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Familiile aflate în situaţii de criză (divorţ, deces, boli
cronice ale părinţilor); 
Profesionişti (medici pediatri, psihiatri, medici de familie,
cadre didactice, consilieri şcolari);
Copiii cu părinți plecați în străinătate;
Gravide, mame și copii sub 5 ani din comunitățile
dezavantajate.

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 principal al proiectului este acela de a
ajuta copiii cu părinți plecați în străinătate, precum şi părinţii
acestora şi persoane în îngrijirea cărora se află în depăşirea
situaţiilor de criză generate de migraţia economică a
părinţilor, prin furnizarea de servicii de asistenţă
educaţională, psihologică, socială dar și activități de
socializare și petrecere a timpului liber.

Programul „Reducerea mortalității infantile” 
Îmbunătățirea sănătății și a statusului nutrițional al
gravidelor, mamelor și copiilor sub 5 ani din comunitățile
dezavantajate prin proiectul SENS - Siguranță prin educație
pentru nutriție și sănătate. 

Sursa fondurilor: Salvați Copiii România, Salvați Copiii Iași și
fonduri europene.

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.

Părinţii care doresc să-şi sprijine copilul în dezvoltarea
lui cognitivă, socială şi emoţională sănătoasă; 
Părinţii ai căror copii au dificultăţi comportamentale,
sociale şi emoţionale (tristeţe, agresivitate, crize de furie,
opoziţionism); 
Părinţii cu dificultăţi emoţionale (stres, anxietate,
depresie); 

„Gândește cu inima” - Centrul
de consiliere și sprijin pentru
copii și părinți
Centrul de consiliere oferă de peste 20 de ani servicii psiho-
sociale specializate în reabilitarea copiilor expuși la diferite
forme de abuz sau violență în vederea asigurării protecţiei şi
menţinerii la un nivel optim al sănătăţii, siguranţei şi stării de
bine a acestora.

SERVICII:

BENEFICIARI:

CENTRE EDUCAȚIONALE 
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CENTRE EDUCAȚIONALE

Centrul de educație incluzivă –
Școala Gimnazială “Ion
Neculce”
Prin acest centru lucrăm cu beneficiari preponderent din
Căminul Decebal și blocul M2 – cunoscut sub numele de
”blocul fantomă”. Cei mai mulți dintre ei manifestă o serie de
comportamente ce îi expun la riscuri specifice mediului
stradal, cum sunt cerşetoria, munca pe stradă sau
delincvența. 

Proiectul își propune reducerea gradului de vulnerabilitate
prin reducerea abandonului școlar și asigurarea serviciilor
psiho-socio-educaționale.

SERVICII:    

Educaționale, informare și consiliere, recreere și socializare,
psihologice, sociale, asistență pentru sănătate, sprijin
material (hrană, haine, sprijin de urgență).

BENEFICIARI:

40 de beneficiari activi. Costul pentru menținerea
activităților și intervențiilor pentru 40 de copii, timp de 1 an
de zile în cadrul centrului, este de 120.000 euro.

Sursa fondurilor: Salvați Copiii Iași.
.

11



SENS - Siguranță prin educație pentru nutriție și
sănătate;
Alegeri sănătoase.

PACT – Parteneriat activ pentru calitate și transfer de
cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și
Suceava;
Școala DA!;
CODE – Competence Opportunities for Digital
Employment;
Centrul Social Multifuncțional Târgu Frumos;
Grădinița estivală.

Smart Hours;
Protecție și educație pentru copiii rămași singuri acasă;
Combaterea violenței împotriva copiilor.

Și noi avem drepturi!.

Centrul de Voluntariat Salvați Copiii Iași.

SĂNĂTATE

EDUCAȚIE 

PROTECȚIE 

DREPTURILE COPILULUI 

VOLUNTARIAT 

PROGRAME ȘI PROIECTE
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SĂNĂTATE

13



îmbunătățirea sănătății și a statusului nutrițional al
gravidelor, mamelor si copiilor sub 5 ani din comunitățile
dezavantajate;
prevenirea sarcinilor nedorite la adolescente prin
informarea și îmbunătățirea cunoștințelor despre
sănătatea reproducerii;
îmbunătățirea cunoștințelor despre supravegherea
sarcinii, despre importanța controlului medical periodic
al nou-născutului și copilului mic, despre naștere și
despre alăptare în rândul gravidelor și mamelor.

334 de beneficiari, din care 200 de părinți și 134 de
copii, din comunele Cepleniţa, Șcheia și Mironeasa au
primit servicii de informare şi consiliere;
s-au acordat 350 de pachete de sprijin material
(suplimente, alimente, produse de igienă);
Donaţie Salvaţi Copiii pentru Spitalul Clinic de
Obstetrică-Ginecologie Cuza-Vodă din Iași: ecograf
performant, în valoare de 35.730 de Euro.

Proiectul S.E.N.S face parte din programul Fiecare Copil
Contează și îsi propune:

REZULTATE:

Sursa fondurilor: Salvați Copiii România.

Siguranță prin educație pentru nutriție și sănătate

SENS
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12 voluntari elevi si studenti recrutați și formați (peer-
educatori);
8 voluntari cadre didactice; 
13 instituții de învățământ partenere;
peste 300 de elevi informați (ciclul primar, elevi de
gimnaziu și elevi de liceu).

Salvați Copiii dorește să ajute cât mai mulți copii să se
întoarcă la reperele unei vieți sănătoase, care să le permită
să se dezvolte echilibrat și armonios. Proiectul înseamnă
însușirea cunoștințelor și a deprinderilor corecte în rândul
elevilor și creșterea numărului de unități de învățământ în
care se implementeaza opționalul de Educație pentru
Sănătate.

REZULTATE:

Sursa fondurilor: Salvați Copiii România.

Activitatea Alegeri sănătoase a însemnat mai mult decât mi-aș
fi închipuit. Ca voluntari, am venit în întâmpinarea
problemelor și întrebărilor pe care elevii le aveau în legătură
cu subiectul modulului și nu numai. La unele ore le-am
ascultat elevilor gândurile și trăirile pe diverse teme precum
cele familiale, conflicte între școlari și nu numai. Am
dezbătut subiecte reale, din viața de zi cu zi. Odată cu
această experiență, am învățat că nu trebuie să fiu încordată
atunci când sunt în fața clasei, că trebuie sa fiu deschisă și
că orice idee poate fi acceptată. Faptul ca te poți exprima
liber, fără bariere, înseamnă un pas în față.” – Diana,
voluntar

ALEGERI SĂNĂTOASE
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EDUCAȚIE
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Consiliere socio-educațională și psihologică pentru copii
centrată pe prevenție și intervenție;
Educație parentală –„Triplu P!” în scopul creșterii
participării școlare și a întăririi relațiilor dintre părinți și
școală;
Implementarea unor programe de tip grădiniță/școala
prietenoasă/atractivă- metoda Școala Mobilă;
Activități pregătitoare, educative și de orientare pentru
facilitarea tranziției de la un ciclu școlar la altul;
Activități extracurriculare non-formale pentru
dobândirea de competențe cheie și creșterea stimei de
sine;
Activități de informare și consiliere pentru prevenire a
comportamentelor cu grad ridicat de risc.

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 2.485 de copii
din comunităţi defavorizate din judeţele Botoşani şi Suceava.

LOCAȚII DE IMPLEMENTARE: 

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

SERVICII OFERITE:

530 copii preșcolari, din care 348 din mediul rural;
1.955 elevi, din care: 951 ciclul primar, din care 603 din
mediul rural/ 1.004 din ciclul gimnazial, din care 588 din
mediul rural.

REZULTATE:    

Au primit servicii de informare, consiliere educațională și
psihologică 2.485 de copii aflați în risc educațional, din care
1.539 din mediul rural, după cum urmează:

Sursa fondurilor: Proiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020, cod MySMIS: 104951. Perioada: 36 luni (7 mai 2018 –
7 mai 2021)

Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST.

PACT
Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava
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Activităţi de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor
educaţionale prin:

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

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.

80 de copii de vârstă antepreşcolară;
60 de copii de vârstă preşcolară;
220 de elevi din ciclurile primar, gimnazial şi liceal;
70 copii/adolescenţi care au abandonat şcoala/nu au
frecventat niciodată școala;
100 de persoane au fost calificate în profesia de
îngrijitor copil;
70 de părinţi ai copiilor incluşi în grupul ţintă au
beneficiat de susținere psiho-educațională;
160 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.

REZULTATE:  430 copii au primit servicii psiho-educaționale:

Sursa fondurilor: proiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020, cod MySMIS: 104951. Perioada: 36 luni (22 mai 2018-
21 mai 2021)

Programe şi servicii educaţionale pentru prevenirea şi
reducerea abandonului școlar: ”grădiniţa estivală”,
”Școală după şcoală”, „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;
Sprijin material și financiar pentru elevi pentru a ajunge
la școală;
Campanie de identificare, recrutare şi înscriere a copiilor
într-o formă de învăţământ;

Proiectul vizează 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:

ȘCOALA DA!
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Workshop de lucru cu partenerii proiectului în Estonia;   
Workshop cu participanţi din rândul comunităţii ieşene
cu tematica ”Artă digitală”;
Achiziționare echipamente specifice pentru derularea
cursurilor (sisteme complete desktop, tablete grafice,
videoproiector, birouri etc.); 
Conferinţă de presă (prezentare rezultate proiect);
Curs de Animaţie 3D.  

Proiectul oferă tinerilor vulnerabili oportunități în ceea ce
privește ocuparea unui loc de muncă adaptat nevoilor
acestora.

REZULTATE:

Sursa fondurilor: Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin EEA
Grants și Norway grants. Perioada: octombrie 2018 - martie
2022.

CODE
Competence Opportunities for Digital Employment
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au fost identificați 71 beneficiari ce au primit servicii de
informare, consiliere la domiciliu și la Centrul
Multifuncțional;
25 părinţi şi 46 copii au beneficiat de informare şi
consiliere în comunitate; 
164 copii din cadrul Școlii Gimnaziale „Garabet
Ibrăileanu” Tg. Frumos și a Liceului Special “Moldova” Tg.
Frumos au beneficiat de programul de educație pentru
un stil de viață sănătos;
300 elevi au luat parte la activități de informare privind
drepturile copilului.

Prin acest proiect Salvați Copiii Iași oferă servicii de
consiliere pentru copii și părinți aflați în dificultate în centrul
social multifuncțional din Târgu Frumos. 

REZULTATE:

Sursa fondurilor: Salvați Copiii Iași.

CENTRU SOCIAL 
MULTIFUNCȚIONAL TÂRGU FRUMOS
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20 de copii au frecventat Grădinița estivală;
Curricula şcolară a fost adaptată la nevoile și specificul
copiilor.

Proiectul vizează pregătirea copiilor care provin din medii
defavorizate pentru integrarea școlară, cu precădere a celor
care nu au frecventat niciodată grădinița.

REZULTATE:

Sursa fondurilor: Salvați Copiii România, Salvați Copiii Iași. 

Când ajunge acasă, Răducu e foarte încântat de ce face la
grădinița estivală. E vesel și nerabdător. În fiecare dimineață
mă ia de mână și spune: Haide repede la grădiniță! I-a plăcut
așa mult, că în weekend plângea și îmi zicea că vrea să-l
aduc la grădiniță. Am rămas surprinsă când mi-a zis să
manânc cu gura închisă, că așa i-a zis doamna de la Salvați
Copiii. – Delia, mama lui Radu, 4 ani

GRĂDINIȚA ESTIVALĂ
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PROTECȚIE
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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 principal al proiectului prevede ajutarea copiilor ai
căror părinți sunt plecați în străinătate, părinţii acestora şi  
 persoanele în îngrijirea cărora se află copiii în prezent.
Acțiunile concrete vizează depăşirea situaţiilor de criză
generate de migraţia economică a părinţilor, prin furnizarea
de servicii de asistenţă educaţională, psihologică, socială și
activități de socializare și petrecere a timpului liber.

Intervențiile programului sunt structurate în cadrul a două
componente principale: servicii de intervenție directă pentru
copii și familii și servicii de informare și consiliere. 

BENEFICIARI:     60 de copiii
     40 părinți/persoane în grija cărora au rămas copiii

REZULTATE:      62 de copiii
    41 de părinți/ persoane în grija cărora au rămas copiii

Sursa fondurilor: PEPCO România.

asistenţă educaţională, psihologică şi socială;
înființare atelier IT pentru cei mici, în cadrul căruia se
susțin module digitale. Ele dezvoltă abilitățile digitale,
gândirea algoritmică și alfabetizarea digitală. 
asistenţă educaţională, psihologică şi socială pentru
părinții și persoanele în grija cărora se află copiii în
vederea îmbunătățirii modului de relaționare și
comunicare, gestionarea situațiilor dificile cu care se
confruntă. 

Smart Hours - Centru pentru copii cu părinți plecați în
străinătate

Proiectul îşi propune să prevină abandonul școlar în rândul
a 30 de copii din Municipiul Iași care au părinți plecați la
muncă în străinătate. 

SERVICII: 

Sursa fondurilor: proiect co-finanțat de Consiliul Local Iași.

SMART HOURS
Protecție și educație pentru copiii rămași singuri acasă
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DREPTURILE COPILULUI
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9 voluntari cadre didactice; 
13 instituții de învățământ partenere;
150 de elevi informați (ciclul primar, elevi de gimnaziu și
elevi de liceu).

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:

Sursa fondurilor: Salvați Copiii România.

Pentru mine, sesiunile de la Și noi avem drepturi m-au
surprins prin deschiderea și curiozitatea copiilor în a
descoperi cât de important este sa aibă aceste baze, ce îi
vor ajuta în relationarea lor cu mediul social. – Delia,
voluntar

ȘI NOI AVEM DREPTURI 
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VOLUNTARIAT
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20 de voluntari recrutați;
17 studenți de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-
Politice, Specializarea Sociologie și Asistență Socială,
UAIC, care au efectuat stagiul de practică (peste 950 de
ore de activitate) în cadrul Centrelor educaționale.

Centrul promovează participarea şi voluntariatul în rândul
comunității, prin oferirea de oportunităţi de implicare activă
și eficientă persoanelor de toate vârstele.

REZULTATE:

Sursa fondurilor: Salvați Copiii Iași.

Să fiu voluntar la Salvați Copiii Iași e o mare onoare și, în
același timp, o mare responsabilitate. Prin proiectele
educaționale atingem viețile a sute de copii. Vedem cum li se
luminează fețele și cum ochii sclipesc când ne văd. Chiar
dacă și o singură idee o rețin și o practică, știm că i-am
ajutat în modul cel mai real posibil. - Angelica, voluntar

CENTRU DE VOLUNTARIAT
SALVAȚI COPIII IAȘI
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FUNDRAISING
PENTRU COPII
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Salvați Copiii Iași organizează campanii și evenimente de
strângere de fonduri în beneficiul copiilor afectați psihic, fizic
și emoțional prin sărăcie, lipsă de educație, violență și
agresiune, lipsa nevoilor de bază (mâncare, haine, igienă,
îngrijire medicală), lipsa de atenție și afecțiune. 

Toate acestea creează traume ce afectează în mod grav
sănătatea psihică, emoțională și fizică a copiilor, dezvoltarea
lor personală și interacțiunea socială în viața lor de acum și
în cea viitoare, de adult.

Din nefericire nu au nevoie de ajutor doar într-o singură zi,
ci în fiecare zi până când devin adulți. Ajutorul înseamnă
sprijin psihic, emoțional, educațional și financiar constant;
specialiști și adulți de încredere de la care să învețe o
interacțiune sănătoasă și asigurarea următoarelor nevoi: 

NEVOI DE BAZĂ:
Hrana zilnică; pachete cu alimente de bază pentru acasă -
ulei, orez, făină, zahăr, conserve de carne, fasole, paste, sos
tomate; îmbrăcăminte și încălțăminte adecvată; pachet
produse de igienă personală (periuță dinți, pastă de dinți,
unghieră, șampon, gel de duș, săpun, deodorant, șampon
antiparazitar).

NEVOI EDUCAȚIONALE:
Integrări/reintegrări școlare, ghiozdan cu rechizite școlare,
manuale, uniforme, culegeri, afterscool, recuperare și
monitorizare psiho - socio - educațională, educație
comportamentală, educație pentru igienă și îngrijire, 

educație pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale,
consiliere socială, timp de joacă și activități recreative,
serbări, cadouri de sărbători, jucării.

NEVOI CE PRIVESC SĂNĂTATEA FIZICĂ ȘI MENTALĂ:
Consiliere psihologică - evaluarea nivelului de dezvoltare
(cognitiv, emoțional, social, motric), identificarea, evaluarea și
eliminarea comportamentelor agresive, identificarea
nevoilor copilului, prevenția unor comportamente care pot
afecta sănătatea (consum de alcool, tutun, droguri,
prevenire HIV / SIDA etc.); terapie pentru recuperarea
copilului care a suferit o formă de abuz. (În cadrul acestor
sesiuni sunt abordate teme terapeutice de prelucrare a
abuzului astfel încât să fie diminuate simptomele de
anxietate, furie, depresie, tulburări emoționale diverse,
separare de părinți, ADHD, etc); terapie prin joacă; consult și
tratament oftalmologic și stomatologic, servicii de asistență
medicală.

Costul pentru ca 1 copil din acești 130 să primească
produsele, serviciile și intervențiile specializate necesare
unui nivel de existență normal, timp de 1 an, este de 14.400
lei sau 3000 euro, iar pentru toți cei 130 de copii costul este
de 1.872.000 lei sau 390.000 euro.

Din fericire noi, toți cei care putem și vrem să ne implicăm
prin servicii adecvate sau financiar, putem să le oferim
această nouă șansă!

FUNDRAISING PENTRU COPII
14
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Reducerea
mortalității
infantile
Un copil născut prematur își pune din prima secundă viața
în mâinile noastre. Nu se poate apăra și nu își poate cere
drepturile. Dar are dreptul lui la viață. Din păcate, dotarea
precară a maternităților din România face ca an de an,
părinți și medici să asiste neputincioși la suferința celor mici,
iar uneori chiar la pierderea lor.

Salvați Copiii a dotat, până acum, 96 de maternități cu 630
de echipamente medicale care au ajutat 72.000 de nou-
născuți. Pentru a continua să salvăm viețile celor mai mici
dintre copii, avem nevoie de ajutorul vostru, al tuturor!

Fondurile obținute prin redirecționarea a 3,5% din impozitul
pe venit merg către dotarea maternităților cu echipamente
necesare susținerii vieții nou-născuților prematur.

FONDURI MOBILIZATE:  17.786 euro.

FUNDRAISING
PENTRU COPII
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Trauma oprește
copilăria, împreună
oprim trauma!
În familiile care își duc viața la limita supraviețuirii, sărăcia,
abuzurile și carențele afective sunt traume frecvente, cu
impact profund asupra copilăriei. Prin această campanie ne
propunem îmbunătățirea calității vieții copiilor din centrele
educaționale Salvați Copiii Iași prin asigurarea nevoilor fizice,
psihice, emoționale și educaționale.

FONDURI MOBILIZATE:     14.682 euro.

FUNDRAISING
PENTRU COPII
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Stai la masă cu o
faptă bună! 
Donațiile de 2 euro prin SMS la numărul 8844 cu textul
PAPA au hrănit speranța celor mici. În centrele educaționale
Salvați Copiii Iași, copiii marginalizați de societate au avut
parte de o masă caldă în fiecare zi. Pentru mulți dintre ei,
aceasta este singura masă de care au parte zilnic și datorită
căreia le este mai ușor să rămână bucuros și să nu
abandoneze lecțiile și școala.

FONDURI MOBILIZATE:     14.787 euro.

FUNDRAISING
PENTRU COPII
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Stai la masă cu o
faptă bună! 
Când vedetele s-au alăturat campaniei, mesajul copiilor
vulnerabili a ajuns la sute de mii de oameni. 

Actorul George Burcea a venit alături de noi în modul cel
mai emoționant și a implicat o trupă întreagă de teatru în
promovarea campaniei. Alături de el, ne-am bucurat de un
număr impresionant de oameni de bine, artiști, vedete,
ambasadori și influenceri, cărora le mulțumim cu această
ocazie în numele tuturor copiilor. 

FUNDRAISING
PENTRU COPII
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EduChance
Proiectul a sprijinit școlile și elevii din Regiunea de Nord Est
a țării, una dintre zonele cu cele mai mari rate de persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (Eurostat). Peste
500 de copii au fost susținuți cu tablete, calculatoare, 
 cartele de internet, programe de sute de ore de educație
digitală.

FONDURI MOBILIZATE:    14.277 euro.

14

FUNDRAISING
PENTRU COPII
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O iarnă caldă
pentru 150 de copii 
Companii și oameni și-au dat mâna în lunile noiembrie -
decembrie 2020 pentru a ajuta copiii din mediile
defavorizate să depășească greutățile iernii. Fondurile
strânse au reușit să reaprindă farmecul Sărbătorilor de
iarnă prin venirea lui Moș Crăciun cu sacul plin de bunătăți,
iar gerul a fost mai ușor de suportat ân ghetuțe și gecuțe.
Pentru că educația înseamnă speranța într-un viitor mai
sigur, copiii au mai primit de la Moșul și ghiozdane cu
rechizite pentru școală.

FONDURI MOBILIZATE:    10.521 euro.

FUNDRAISING
PENTRU COPII
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Adoptă o
familie săracă!
Lipsite de condiții esențiale de trai precum apă curentă,
încălzire sau electricitate, familiile din zona Șes Bahlui din
Iași au devenit și mai vulnerabile în criza pandemică.
Fondurile strânse au venit în întâmpinarea nevoile de bază,
în special în lunile de restricții maxime.

FONDURI MOBILIZATE:    3.948 euro.

FUNDRAISING
PENTRU COPII
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PARTENERI PRINCIPALI: 

BORGWARNER/DELPHI, MAMBU TECH,
MOLDOVA CENTER, PENTALOG ROMANIA,
DOTERRA HEALING HANDS, GRUPUL DE
FIRME PANIFCOM, EUROPA FM, MY PLAST
INVESTMENTS, FABRICA DE PRINT.

SPONSORI:     

RIVIUM GALERIA MALL, ELECTRIC, FARMACIA
ADRIANA, MISAVAN TRADING, ACID URBAN
MEDIA, CAPGEMINI SERVICES ROMÂNIA,
CHEMICAL COMPANY, NBB PREMIUM,
PROFIDATA DEVELOPMENT ROMÂNIA,
OSRAM CONTINENTAL ROMÂNIA, EXPERT
DESIGN, SMART HEALT CLUSTER.

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, 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, 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, Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Euronest.

PARTENERIATE PENTRU COPII

Vă mulțumim!
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ASOCIAȚIA SALVAȚI COPIII IAȘI

Adresa: Aleea Ion Simionescu, nr.6, Bl. i5, PT 15 Dacia,
700408, Iasi, Romania
Tel: 0232 219 986 / Fax:: 0232 219 986
Email: iasi@salvaticopiii.ro
Parteneriate și colaborări: 0731.834.729

CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PARINȚI

Adresa: B-dul Chimiei, Nr. 35, Bl F2-1, Sc. A3, parter
Tel: 0232 211 726 / Fax: 0232 222 726
Email: ccp.iasi@salvaticopiii.ro

PREȘEDINTE IOANA ATASIEI
Tel: 0232 219 986
Mobil: 0742 281 121
Email: iasi@salvaticopiii.ro

COORDONATORI DE SERVICII

CORINA MIGHIU
Coordonator serviciu Centrul de Consiliere pentru Părinţi
Tel: 0232 211 726 / Fax: 0232 222 726

LIVIU MĂGURIANU
Coordonator serviciu Asistență psiho-socio-educațională și
suport pentru grupuri vulnerabile – Centrul de zi pentru
copii aflați în situație de risc de separare de părinți
Tel: 0232 219 986 / Fax: 0232 219 986

CONTACT
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