Comunicat de presă

Salvaţi Copiii a distribuit alimente şi produse de prim ajutor sinistraţilor din
judeţul Suceava

Bucureşti, 30 iulie

Voluntari şi membri ai Organizaţiei Salvaţi Copiii din judeţul Suceava s-au mobilizat
pentru a distribui alimente, haine şi pături familiilor grav afectate de inundaţiile ce au
lovit nordul Moldovei la sfârşitul săptămânii trecute. Au fost distribuiţi 3700 de litri de
apa, 500 de pâini şi lapte praf copiilor din localităţile Ţibeni, Vicovu de Jos si Brodina.
Membrii si voluntarii Salvaţi Copiii încearcă sa ajungă si în alte localităţi afectate, cum
ar fi Putna, pe drumuri ocolitoare, deoarece principalele căi de acces acolo au fost in
mare parte distruse.
În următoarele zile, Salvaţi Copiii va evalua situaţia copiilor afectaţi de inundaţii, a
şcolilor şi grădiniţelor, precum şi nevoile imediate ale oamenilor. Aceştia vor fi
sprijiniţi, în funcţie de fondurile obţinute din sponsorizări, cu alimente si medicamente.
Totodată, Salvaţi Copiii intenţionează să coopteze alte instituţii si ONG-uri in vederea
realizării unei campanii la nivel naţional pentru strângerea de fonduri. În localităţile
grav afectate vor fi realizate programe speciale pentru copiii cu vârste între 5 si
12(14)ani.
Aceste activităţi se vor desfăşura fie în incinta şcolilor (dacă nu au fost inundate), fie ]n
alte spaţii (corturi) şi vor consta în activităţi educative, consiliere psihologică şi
asigurarea unei mese pe zi cel puţin. “Daca sumele donate vor fi destul de mari, vom
încerca sa organizam tabere pentru o parte dintre copii”, a spus Camelia Iordache,
preşedintă a filialei din Suceava a Salvaţi Copiii.
Potrivit ultimei centralizări la nivelul judeţului Suceava, cele mai mari pagube ale
viiturilor au fost înregistrate în localităţile Vicovu de Sus, Vicovu de Jos, Straja, Putna,
Frătăuţii Noi, Bilca, Satu Mare Ţibeni, Volovăţ, Brodina, Marginea, Suceviţa. In total
au fost afectate peste 78 de localităţi, 4908 gospodarii, 58 de şcoli, grădiniţe şi cămine
culturale, 5481,5 ha de teren agricol, 3356 de fântâni. De asemenea, 787 persoane au
fost izolate, 5033 persoane au fost evacuate. Au mai fost distruse 16,05 km dig, 484,7
km drum comunal, 64,61 km drumuri judeţene, 59 poduri, 415 podeţe.
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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

