Salvaţi Copiii România va utiliza sumele donate prin programul “Rabla
pentru PC-uri” pentru copiii din centrele de plasament
Bucureşti, 28 iunie 2011 Salvaţi Copiii România, coordonatorul naţional al programului Sigur.info,
este partenerul magazinului online PC Garage în cea de-a doua ediţie a proiectului “Rabla pentru PCuri”. Elementul de noutate al aceste lansări este reprezentat de strângerea de fonduri din partea
clienţilor magazinului şi dublarea sumei finale colectate de către PC Garage şi donate către Salvaţi
Copiii
Programul “Rabla 2” reprezintă o iniţiativă singulară pe piaţa comerţului electronic din România. În cadrul
acestui proiect, clienţii magazinului online menţionat sunt încurajaţi să doneze sistemele sau laptopurile uzate,
dar funcţionale. În schimbul produselor aduse, clienţii primesc vouchere de cumpărături, pe care le pot folosi la
achiziţionarea unor produse noi.
Totodată, PC Garage va încuraja toţi clienţii săi să doneze o sumă modică la fiecare comandă efectuată până pe
data de 15 septembrie. Odată cu finalizarea campaniei, compania va dubla suma colectată, iar toate fondurile
vor fi direcţionate către susţinerea proiectelor educaţionale desfăşurate de Organizaţia Salvaţi Copiii care, din
1990, s-a dedicat promovării şi protejării drepturilor tuturor copiilor din România.
Începând cu anul 2008, Salvaţi Copiii România s-a implicat în derularea unei serii de proiecte europene care
vizează siguranţa pe Internet a copiilor. Organizaţia şi-a asumat rolul de Coordonator naţional al
programului Sigur.info în cadrul Safer Internet, un program sprijinit de Comisia Europeană, care cuprinde
centre naţionale active în toată Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun promovarea utilizării în condiţii
de mai mare siguranţă a Internetului şi a noilor tehnologii online de către copii.
În cei trei ani de desfăşurare, programul naţional, regăsit pe site-ul www.sigur.info, a dezvoltat centre active de
informare în 12 judeţe din ţără. Peste 400 de tineri voluntari Sigur.info au susţinut aproxamtiv 40 de
campanii de informare şi sute de de sesiuni informative în instituţiile de învăţământ având un rezultat de 30.000
de copii şi adolescenţi informaţi, 12.000 părinţi şi peste 4000 profesori.
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În cadrul Sigur.Info este disponibilă şi o linie de raportare şi consiliere HELPLINE, prin intermediul căreia
copiii, adolescenţii, părinţii şi profesorii adresează întrebări, primesc informaţii şi sfaturi si propun recomandări
privind modalităţile de a evita conţinutul ilegal şi dăunător al unor pagini de Internet. De la lansarea acesteia,
din mai 2009 au fost primite peste 620 de apeluri şi sesizări din partea copiilor şi adulţilor, printre problemele
semnalate numărându-se: hărţuirea şi abuzul pe Internet (209), furtul de date personale (142), cazurile de
fraudă şi/sau spam (25), pornografie (20) şi şantaj (20).
Ca extindere a impactului naţional al programului Sigur.info, Salvaţi Copiii România derulează din anul 2010
proiectul european INTERACT care are ca obiectiv asigurarea unei educaţii de bază în utilizarea Internetului
şi a noilor tehnologii oferită mediilor dezavantajate, respectiv copiilor din centrele de plasament.
Ovidiu Majină, Coordonator Naţional Sigur.Info a declarat “Ne bucurăm că PC Garage a ales unul dintre
programele Organizaţiei Salvaţi Copiii drept partener al acestui proiect, sprijinindu-i în acest fel pe acei copii
care altfel nu ar avea posibilitatea de a beneficia de impactul noilor tehnologii. Calculatoarele si fondurile
donate vor merge acolo unde chiar este mare nevoie de ele, la copiii din centrele de plasament, sprijinind
activităţile educative ale acestora şi ajutându-i să-şi îmbunătăţească competenţele digitale, extrem de importante
pentru dezvoltarea lor socială şi profesională.”
Mădălina Stănescu, Marketing & PR Manager PC Garage a declarat “ne dorim ca prin continuarea acestei
acţiuni să contribuim activ şi susţinut la dezvoltarea resurselor educaţionale pentru copiii defavorizaţi. Sperăm
ca şi în acest an clienţii noştri vor fi solidari cu efortul nostru de a-i sprijini pe micuţii care nu beneficiază de
condiţii optime de educaţie.”
Mai multe detalii despre proiectul Rabla pentru PC-uri
http://www.pcgarage.ro/rabla-pentru-pc-uri/

sunt

disponibile

la următorul

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Ovidiu Măjină, Coordonator naţional Sigur.info, Salvaţi Copiii România
Tel.: 021 311 75 96; 0744 300 476
E-mail: ovidiu.majina@salvaticopiii.ro
Alte informaţii detaliate sunt disponibile pe site-ul www.sigur.info
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Note pentru redactori:




Organizaţia Salvaţi Copii România a participat la programul de finanţare al Comisiei Europene şi a
câştigat licitaţia de proiect, asumându-şi din 2008 rolul de Coordonator naţional al programului naţional
Sigur.Info în cadrul programului comunitar mai sus menţionat.
Safer Internet Plus (Sigur.Info) este un program sprijinit de Comisia Europeană, care cuprinde centre
naţionale active în toată Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun promovarea utilizării în condiţii de
mai mare siguranţă a Internet-ului şi a noilor tehnologii online de către copii.
La adresa www.helpline.sigur.info funcţioneaza linia telefonica 0744 300 476 (luni-vineri, orele 12-16,
număr cu tarifare normală în reţeaua Orange), o platformă de chat şi o adresă de e-mail:
helpline@sigur.info.
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