Salvați Copiii continuă campania de strângere de fonduri prin
SMS la 8844 - „Un gest pentru o viață”
București, 27 noiembrie 2015. Salvați Copiii România anunță continuarea programului de
dotare cu echipamente performante a maternităţilor din România, prin campania de
strângere de fonduri „Un gest pentru o viață”. Cu această ocazie, pe 27 și 28 noiembrie,
organizația a pregătit o serie de momente artistice, în parteneriat cu MTV România, precum
și ateliere și activități dedicate copiilor și părinților acestora, susținute de voluntari.
Spectacolele se vor desfășura între orele 11:00 și 20:00, în zona fântânii din Băneasa Shopping
City, cu participarea cunoscuților artiști și cântăreți: Alina Eremia, Nicole Cherry, Amna, Robert
Toma, magicianul Verdini, Brighi, Sorana, Alexandra Stan, What’s Up și Daniel Iordăchioaie,
Trupa Moty Dance, Andrei Leonte, Angelo, Nicoleta Nuca, Alexia Saviana Rusu, Andra și Răzvan
Gogan, Fargolino și Amicii. Evenimentul va fi prezentat de Oana Tache - VJ MTV România și Alex
Stanciu - entertainer Moty Dance.
Toți cei care doresc să susţină în continuare demersul Salvaţi Copiii de a reduce mortalitatea
infantilă o pot face lunar, cu un SMS la 8844 cu textul ”SALVEZ”. Statisticile arată că în România
mor anual 1.700 de nou-născuţi. La fiecare 5 ore, un copil mai mic de un an pierde lupta cu
viața. În consecință, și în 2014, țara noastră se menţine pe primul loc în Uniunea Europeană, cu
o rată a mortalităţii infantile de 8,8 la 1000 de copii născuţi vii, cauza principală fiind naşterile
premature.
„Scopul nostru este să reducem aceste statistici și să ajutăm cât mai mulți micuți să
supraviețuiască. O treime dintre aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe
suport pentru mame şi copii şi prin dotarea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu
echipamente medicale performante. De aceea, invităm toți românii care vor să doneze să fie
alături de noi în demersul de a reduce mortalitatea infantilă din România printr-un SMS la 8844
cu textul SALVEZ”, Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii
România.
Prin campania de reducere a mortalității infantile, începută de Salvați Copiii în urmă cu trei ani,
s-au investit 7.300.000 de lei în dotarea cu echipamente medicale performante a 58 de
maternități și secții de nou-născuți din 34 de județe ale țării. Mai mult, în cadrul programului,
18.900 de mame, gravide și copii din 31 de comunități defavorizate au primit suport medical și
material.
Unitățile dotate de Salvați Copiii au primit incubatoare, mese de resuscitare, aparate de
ventilaţie sau alte echipamente performante necesare salvării vieţilor bebeluşilor născuţi
prematur. În 2015, Salvați Copiii România a investit 1.300.000 de lei în maternități din Pitești,
Brașov, București (2 maternități), Reșița, Caransebeș, Constanța, Craiova, Hunedoara,
Organizaţia Salvaţi Copiii
Intr. Ştefan Furtună 3, Sector 1
010899, Bucureşti, România
Înregistrată la Jud. sect. 1
Dosar nr. 1334/ PJ/ 1990

Tel.: +4021 316 61 76
Asociaţie de utilitate publică
Mobil: +40744 36 09 15
prin H.G. 2262/ 200
Fax: +4021 312 44 86
Operator de date cu caracter
rosc@salvaticopiii.ro
personal nr. 16481
www.salvaticopiii.ro

Membru al Save the Children
International
www.savethechildren.net
info@save-children-alliance.org

Petroșani, Iași, Târgu-Mureș, Roman, Sibiu, Câmpulung Moldovenesc, Arad, Buzău, Timișoara (2
maternități), Vaslui și Cluj-Napoca.
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit,
care militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu
prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Programele
Organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în situaţii
dificile - copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin
muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 25 de ani de activitate, peste 1.150.000
copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de Organizaţie. Salvaţi Copiii
România este membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie
independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi
desfăşoară programe în peste 120 de ţări
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