Comuicat de presa
Salvati Copiii se implica in sprijinul copiilor din Moldova

Bucuresti, 1 august

Incepand din 25 iulie, membrii si numeroşii voluntari ai Salvaţi Copiii au mers pe teren
in ajutorarea victimelor din zonele inundate.
In judeţele Suceava si Iaşi, alocand pana in prezent 36.000 RON din fondurile proprii,
Salvaţi Copiii a achiziţionat si a distribuit peste 10.000 de litri de apa, pâine, conserve si
alimente neperisabile, lapte praf, dulciuri, haine, articole de stricta necesitate.
Cu tot efortul autoritatilor si al organizaţiilor neguvernamentale, nevoile urgente raman
inca enorme. Numai in judeţul Suceava, 12 localitati (Jacota, Dubiusca, Cununschi,
Brodina de Jos, Brodiuna de Sus, Ulma, …) erau inca, joi seara, complet izolate, accesul
fiind posibil doar cu elicopterul. In aceste condiţii, activitatea de ajutorare a sinistraţilor
ramane extrem de dificila.
Patru psihologi ai Salvaţi Copiii s-au deplasat astăzi in localitatea Tibeni, pentru a
efectua evaluarea psihologica a copiilor afectaţi de inundaţii. Asistenţii sociali si
numeroşii voluntari care ii însoţesc distribuie haine, jucării si dulciuri.
Echipa Salvaţi Copiii a luat ieri iniţiativa de a trimite in diverse tabere, începând cu
acest week-end si la începutul saptamanii viitoare, un număr de 75 dintre copiii ale
căror locuinţe au fost distruse. Acţiunea a demarat cu copiii din Tibeni, din judetul
Suceava. In măsura in care vom găsi finanţări, o vom continua cu cei din celelalte
localitati afectate de inundaţii.
Scoaterea copiilor din mediul traumatizant al satelor inundate apare drept o prioritate.
Aceasta le va oferi răgaz părinţilor de a-si reface gospodăriile calamitate, iar copiilor le
va permite sa mai uite din spaima indurata si sa profite de o parte de vacanta normala.
In judetul Iasi, echipele Salvati Copiii s-au deplasat in localitatile Rachiteni, Lespezi,
Alexandru Ioan Cuza pentru a acorda ajutoare de urgenta, sustinere materiala si sprijin
psiho-social copiilor si familiilor sinistrate.

Pana in prezent am primit sprijin din partea Salvati Copiii Norvegia si a Salvati Copiii
U.K, care s-au mobilizat in mod exemplar pentru a veni in ajutorul copiilor romani.
Pentru donaţii, Salvaţi Copiii a deschis un cont la BCR Suceava:
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Salvaţi Copiii este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care promovează de
18 ani drepturile copilului, în acord cu Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.
Este membră a Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii, cea mai mare organizaţie independentă din lume de
promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 27 de membri şi desfăşoară programe în peste 100 de ţări.
Salvaţi Copiii România este implicată în diferite proiecte de educaţie, protecţie socială şi advocacy
pentru copiii din familii sărace, copiii victimă a violenţei, copiii victime ale exploatarii prin munca,
copiii străzii, copiii refugiaţi, copiii din comunităţile dezavantajate, copiii cu dizabilităţi etc., lucrând cu
copiii si familiile acestora pentru îmbunătăţirea vieţii lor de zi cu zi şi crearea unor planuri de viitor.
Anual, in programele sale sunt implicaţi peste 30.000 de copii. Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa
globală pentru a obţine din partea organismelor guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora
să beneficieze toţi copiii.
Pentru mai multe informaţii despre programele Salvati Copiii vizitaţi www.salvaticopiii.ro

