Comunicat de presă

Salvaţi Copiii deschide un nou Centru Educaţional la Braşov
Bucureşti, 20 octombrie 2009 - În data de 21 octombrie 2009 organizaţia Salvaţi
Copiii România inaugurează un nou Centru Educaţional în Braşov. Aflat în incinta
Şcolii nr.3 din Braşov, noul Centru are ca principal obiectiv reintegrarea socială şi
şcolară a copiilor exploataţi prin muncă, precum şi prevenirea abandonului şcolar.

Centrul Educaţional Braşov se alătură celor 16 centre deja existente în oraşele Bucureşti, Iaşi, Reşiţa,
Timişoara, Târgovişte, Cluj, Craiova, Târgu Mureş, Bistriţa, Focşani, Petrila, Constanţa şi
Topoloveni unde Salvaţi Copiii România dezvoltă în prezent programe de reintegrare socială şi
şcolară a copiilor exploataţi economic.
Activităţile derulate în scopul reintegrării şcolare sunt legate în principal de recuperarea materiei
conform cu programa şcolară pentru clasele I-IV în cadrul programului A Doua Şansă , incluzând
şi activităţi de asistenţă socială, consiliere psihologică, asistenţă medicală, consiliere juridică în
vederea obţinerii drepturilor de care copiii şi familiile beneficiază prin lege.
„În urma evaluării realizate de Salvaţi Copiii cu ajutorul asistenţilor stradali ai organizaţiei şi ai
DGASPC Braşov în octombrie 2008, au fost identificaţi aproximativ 177 de copii şi tineri care
trăiesc şi/sau muncesc pe stradă în oraşul Braşov, media de vârstă fiind de 15 ani. Dintre aceştia,
doar 30% frecventează şcoala. Programele noului centru vizează reintegrarea şcolară şi socială a
acestora, dar şi a altor copii din comunităţile defavorizate din Braşov. Intenţionăm ca peste 70 de
copii şi familiile lor să beneficieze de serviciile centrului în primul an de activitate” declară Gabriela
Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

În perioada ianuarie-septembrie 2009 serviciile sociale şi educaţionale Salvaţi Copiii din întreaga ţară
s-au adresat unui număr de 2,000 de copii şi părinţilor lor. Aceştia se alătură celor 6,000 care deja au
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parcurs traseul educativ din „şcolile” Salvaţi Copiii începând din 2001, anul în care a fost deschis
primul Centru Educaţional.

Derularea acestor programe este posibilă datorită fondurilor provenite din cadrul Festivalului
Brazilor de Crăciun, renumit eveniment anual de strângere de fonduri organizat de Salvaţi Copiii şi
susţinut de comunitatea diplomatică şi de afaceri, reunită într-un comitet onorific.

Evenimentul de inaugurare se va desfăşura în incinta Şcolii nr. 3, situată în str. Minerva nr. 11 ,
Braşov, în data de 21 octombrie a.c., cu începere de la ora 12:30.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
Anca Timiş, Centrul Educaţional Braşov, tel: 0744 360 911
Liliana Bibac, Coordonator Proiect, tel.: 021 316 61 76, liliana_bibac@salvaticopiii.ro
Ana Dumitru, Responsabil Comunicare, tel : 021 316 61 76, ana.dumitru@salvaticopiii.ro

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care
promovează din 1990 drepturile copilului în România, 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 125 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 exploatării 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 peste 30.000 de copii sunt implicaţi în programele
organizaţiei. 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 Salvaţi Copiii România vizitaţi www.salvaticopiii.ro
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