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De ce este nevoie de Salvaţi Copiii
„În limbajul lui
de copil, cu o
naturaleţe a
bucuriei pe care
rareori o mai
întâlneşti la
adulţi, Vlăduţ
ne-a mulţumit
pentru tot ceea ce
noi, pedagogii şi
asistenţii sociali de
la Salvaţi Copiii,
facem pentru el şi
sora lui”.

Nu e niciodată prea târziu sau prea devreme
să fii oricine ai vrea să fii

Liliana Bibac, Coordonator Programe Integrare/Reintegrare
şcolară COREI
La începutul lunii ianuarie, filmând un reportaj cu elevii din
programul A doua şansă, care oferă servicii de reincluziune
şcolară copiilor pentru care educaţia nu mai este un drept
fundamental şi garantat, l-am ascultat pe Vlăduţ povestind, cu
un ton incredibil de sincer, ce a însemnat pentru el reîntoarcerea
la şcoală. În limbajul lui de copil, cu o naturaleţe a bucuriei pe care
rareori o mai întâlneşti la adulţi, Vlăduţ ne-a mulţumit pentru
tot ceea ce noi, pedagogii şi asistenţii sociali de la Salvaţi Copiii,
facem pentru el şi sora lui. Pentru el, faptul că se reîntâlnea cu
literele, că avea un ghiozdan de şcolar, cu penar, caiete şi cărţi,
excursiile împreună cu colegii, toate acestea i-au dăruit o forţă
enormă de a-şi construi, cu ambiţie, un viitor. Acum, Vlăduţ şi-a
ales o profesie, vrea să devină poliţist, pentru a-i proteja pe
ceilalţi. Sora lui, inclusă şi ea în programul A doua şansă, şi-ar
dori să devină învăţătoare, la fel ca doamna Mimi, pentru că o
învăţătoare este iubită de copii şi aduce bucurii celor mici.
Despre asta este vorba la Salvaţi Copiii România, iar toate
eforturile noastre sunt pentru ca Vlăduţ şi ceilalţi copii cărora
trebuie să le protejăm inocenţa să devină adulţi responsabili,
capabili să construiască o societate mai bună pentru noi toţi.

Interviu cu Gabriela Szabo
„Dacă aş putea, aş transmite mesajul acesta tuturor
adolescenţilor. Aş vrea să înţeleagă că fiecare dintre ei este o
minune şi că poate ajunge orice şi oriunde vrea.”
Dragă Gabriela Szabo, ai fost alături de noi în programe de
sprijinire a copiilor pentru care viaţa înseamnă şi o luptă
permanentă pentru accesul la educaţie, uneori chiar şi pentru
supravieţuire. De unde îţi vine forţa de a ajuta şi ce anume te
motivează?
Gabriela Szabo: Este cert că există o strânsă legătură, o
interdependenţă între educaţie şi activitatea sportivă, una
implicând-o pe cealaltă. Fără a merge la şcoală şi fără a fi
îndrumaţi corespunzător, elevii nu şi-ar descoperi abilităţile
sportive. Iar fără educaţie, sportivii nu pot ajunge să aibă o
carieră completă, care să-i împlinească pe deplin.
Vedeţi doar câteva lucruri de ce am acceptat să fiu prezentă şi
să fiu alături de toţi cei care susţin Salvaţi Copiii.
Citeşte mai departe

De când merg la şcoală, am o zi de naştere
„Pentru că tata nu avea bani, eu şi fraţii mei am muncit de mici. Îi ajutam
pe vecini la curăţenie, mai vindeam în piaţă şi seara puneam banii împreună
şi ne cumpăram mâncare. Am mers la şcoală rar, doar atunci când puteam,
şi de aceea am terminat doar clasa a II-a. De doi ani, de când vin la Salvaţi
Copiii, nu am lipsit de la şcoală în nicio zi, iar după-masa rămân în centru
şi îmi fac lecţiile sau jucăm împreună jocuri. Până a veni aici, nici măcar nu
ştiam când este ziua mea. Acum ştiu: pe 23 noiembrie, colegii mi-au cântat
La mulţi ani, iar doamna învăţătoare mi-a dăruit un pinguin de pluş şi două
cărţi” (Mirela, 13 ani)
Copil integrat în programul de prevenire
a abandonului şcolar

Stop consumului de etnobotanice!

Voluntari Salvaţi Copiii
„Toată lumea consumă etnobotanice şi nimeni dintre cei pe
care îi ştiu eu nu a păţit nimic. Din contra, ne simţim bine şi ne
cumpărăm împreună etnobotanice ” – M.S., 16 ani
„Au impresia că dacă nu consumă nu se mai pot distra,
alcoolul este demodat” – M.A., elevă în clasa a XI-a.
În urma cazurilor grave de consum al plantelor generic
denumite “etnobotanice”, soldate uneori cu decese,
Organizaţia Salvaţi Copiii România a demarat o campanie
de conştientizare asupra repercusiunilor dramatice pe care
aceste droguri le au asupra integrităţii fizice şi psihice. „Am
solicitat public Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM), precum şi Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale să blocheze accesul la site-urile care
promovează şi comercializează plante/substanţe cu conţinut
halucinogen, precum şi crearea unui cadru legislativ coerent
şi coercitiv, prin care punerea în vânzare a acestor substanţe,
generic denumite etnobotanice, să fie eradicată.
Citeşte mai departe

2% din impozitul pe venit
înseamnă, pentru copiii născuţi
prematur, 100% viaţă
„Incidenţa prematurităţii în România este
de 10-15 %. Mortalitatea la această grupă de
nou-născuţi este invers proporţională cu vârsta
sarcinii – astfel, nou-născuţii sub 1000g dau
50% dintre decesele neonatale şi 50% dintre
handicapurile ulterioare ale nou-născuţilor.
De asemenea, supravieţuirea este corelată
şi cu greutatea la naştere.”
(Dr. Alin Lazea, Coordonator judeţean al
Asistenţei Materno-Infantile şi Asistenţei
Medicale Comunitare).
Citeşte mai departe

„Criza economică
cu care ne
confruntăm
atrage după sine
o criză socială
mult mai adâncă,
iar copiii sunt cei
mai vulnerabili.
Privaţi de mijloace
financiare
pentru nevoile
fundamentale,
zilnice, părinţii nu
au ca prioritate
şcolarizarea
acestor copii,
care, ţinuţi în
afara sistemului
de educaţie,
sunt lipsiţi de
şansa la un viitor
onest”, atrage
atenţia Gabriela
Alexandrescu.

Gabriela Alexandrescu, alături de unul
dintre copiii care frecventează grădiniţa
din Pătroaia Vale, judeţul Dâmboviţa

Peste 3.000 de copii aflaţi în situaţii vulnerabile, care
nu mai pot merge la şcoală sau care nu au fost şcolarizaţi
niciodată, vor fi integraţi în cele 32 de centre socioeducaţionale deschise de Salvaţi Copiii România pe
parcursul anului 2010. Centrele de pregătire preşcolară
şi şcolară funcţionează în următoarele regiuni: NordEst (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui), SudEst (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea),
Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu),
Sud-Muntenia (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova, Teleorman), Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj,
Mehedinţi, Olt, Vâlcea), Bucureşti-Ilfov. Copiii cu vârste
cuprinse între 6 şi 16 ani, care provin din medii defavorizate
socio-economic vor fi beneficiarii programelor de educaţie
preşcolară, programelor de tip Şcoală-după-Şcoală şi
A doua Şansă, în vederea prevenirii abandonului şcolar,
integrării şi reintegrării şcolare.

Nu e niciodată prea târziu sau prea devreme să fii oricine ai vrea să fii
De asemenea, este un lucru cert că şcoala, încă din clasele primare, ne învaţă valori esenţiale pentru viaţa noastră de sportivi. În
primul rând, şcoala este primul mediu în care te loveşti de competiţii de toate felurile: ambiţia de a avea note mai bune decât colegii,
concursurile şcolare, olimpiadele ş.a.m.d. Astfel, înţelegi ce înseamnă să câştigi, să pierzi, să fii corect şi să dai dovadă de fair-play. În plus,
la şcoală lucrezi pentru prima oară într-un colectiv, la fel ca într-un sport de echipă.
Sportivii pot considera adesea că orele de antrenament şi efortul depus sunt suficiente pentru un viitor strălucit. Însă, fără o
bază solidă de informaţii şi de cunoştinţe, ascensiunea lor va fi limitată. Să luăm un simplu exemplu. O carieră de succes presupune,
desigur, participarea la competiţii internaţionale de renume. Cu siguranţă, pentru un sportiv, pregătirea fizică şi antrenamentele vor
fi decisive pentru a ieşi învingător sau nu, dar educaţia va decide în cazul prestanţei şi recunoaşterii sale ca om. Înainte de o mare
competiţie, nu ajunge ca un sportiv să-şi execute cu stricteţe şi ambiţie fiecare antrenament, ci ar trebui să se pregătească şi pe alt
plan, cercetând informaţii despre ţara gazdă – limbă, obiceiuri, cultură etc. –, despre personalităţile sportive care vor fi prezente şi
despre multe alte aspecte ce se vor dovedi a fi decisive în catalogarea sa ca personalitate sportivă completă
În concluzie, nici un copil sau nici un sportiv nu ar trebui să pună niciodată educaţia pe plan secundar, pentru că tocmai reuşita
îmbinării acesteia cu sportul îl transformă într-un învingător! Acestea sunt doar câteva lucruri care îmi dau forţa şi puterea să lucrez
cu copii şi mai ales să-i conştientizez că nimic nu se poate câştiga în viaţă fără o educaţie solidă şi reguli stricte.
Dacă ar fi să îţi imaginezi o lume ideală pentru copii, cum ar arăta aceasta? Care este rolul nostru, al adulţilor, şi, la scară mai mare, al societăţii?
Gabriela Szabo: Perioada copilariei este aşa de frumoasă, unică, uneori pătată de lacrimi, alteori luminată de zâmbete; este o
lume fantastică, plină cu poveşti nemuritoare. Fiecare copil din punctul meu de vedere este un înger pe acest pământ, menit să
aducă fericirea celor din jur. Noi, adulţii, credem că pentru a fi fericiţi ar trebui să ne păstrăm copilăria în suflet şi să o mascăm cu
maturitate pentru ca nimeni să nu o poată fura.
Ce mesaj le transmiţi copiilor şi voluntarilor Salvaţi Copiii?
Gabriela Szabo: De fiecare dată când am ocazia mesajul meu este următorul:
Nu ştiu dacă ai văzut filmul “The Curious Case of Banjamin Button” cu Brad Pitt. Ei bine, în filmul asta, personajul interpretat de Brad
Pitt îi scrie o scrisoare-testament fiicei sale. Îţi redau textul aproximativ: “Nu e niciodată prea târziu sau prea devreme să fii oricine
ai vrea să fii. Nu există nicio limită de timp, te poţi opri oricând vrei. Poţi să te schimbi sau să rămâi la fel, nu există reguli. Putem să
profităm la maximum sau nu. Eu sper ca tu să profiţi la maximum. Şi sper să vezi lucruri care să te impresioneze. Sper să simţi lucruri
pe care nu le-ai mai simţit. Sper să întâlneşti oameni cu puncte de vedere diferite. Sper să trăieşti o viaţă de care eşti mândră. Şi sper
că dacă nu eşti mândră de ea, să găseşti puterea să o iei de la început.”
Dacă aş putea, aş transmite mesajul acesta tuturor adolescenţilor. Aş vrea să înţeleagă că fiecare dintre ei este o minune şi că poate
ajunge orice şi oriunde vrea. Din păcate acesta e unul dintre acele lucruri esenţiale care nu se predau la şcoală.
Şi pentru că este anul European al Voluntariatului nu pot decât să le doresc mult succes celor care sunt implicaţi în această nobilă muncă.

Stop consumului de etnobotanice!
Demersul câtorva autorităţi locale, cum ar fi Primăriile şi Consiliile Locale din Suceava, Iaşi, Braşov, Bacău, Galaţi, precum şi Primăriile
sectoarelor 2 şi 4 din Bucureşti, trebuie sprijinit şi urmat ca exemplu. Mai mult decât atât, stă în puterea Guvernului, prin ministerele
sale, atât Ministerul de Interne, cât şi cel al Sănătăţii, să creeze instrumentele pentru ca aceste magazine care ne distrug copiii să nu
mai funcţioneze, în niciun fel”, spune Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.
Consumul de etnobotanice a devenit o practică uzuală a liceenilor, un obicei al fiecărei petreceri la care merg adolescenţii. Aceste
substanţe sunt uşor de procurat, sunt accessibile în apropierea şcolilor, în barurile unde merg adolescenţii şi chiar pe Facebook. Mai
grav este că, deşi se vorbeşte mult despre efectele dezastruoase ale consumului, care poate cauza chiar şi decesul, tinerii, părinţii şi
chiar profesorii ignoră semnalele de alarmă şi tolerează un fenomen echivalent cu distrugerea sănătăţii celui care consumă.
Alături de cei peste 1.750 de voluntari la nivel naţional, am demarat o campanie de informare şi conştientizare în şcolile şi liceele
din ţară, în care vor fi derulate atât sesiuni de lucru cu elevii, cât şi întâlniri cu profesorii şi părinţii. În paralel, va fi demarată o campanie
de presiune asupra factorilor de decizie, astfel încât comerţul cu etnobotanice să nu mai fie posibil.

2% din impozitul pe venit înseamnă, pentru copiii născuţi prematur, 100% viaţă
Organizaţia Salvaţi Copiii România derulează o amplă campanie de sprijinire a maternităţilor şi a secţiilor de nou-născuţi din
România, astfel încât acestea să poată asigura asistenţă medicală adecvată copiilor. Aşa cum ştim, prematuritatea este una dintre
cauzele majore ale mortalităţii infantile, capitol care plasează România pe primul loc din Uniunea Europeană, cu o rată a deceselor la
copiii de sub un an de două ori mai mare decât media europeană.
Până la data de 15 mai 2011, Salvaţi Copiii România desfăşoară campania S-au născut ca să trăiască, pentru redirecţionarea a 2%
din impozitul pe venit în beneficiul copiilor născuţi prematur.
2% din impozitul pe venit înseamnă, pentru aceşti copii, 100% viaţă.
Procedura este extrem de simplă şi nu presupune nici un cost! Trebuie doar să completaţi Formularul 230, dacă aveţi venituri
doar din salariu, sau Formularul 200, dacă aveţi venituri din alte surse (activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, etc.).
Date de completare a formularelor:
Anul: 2010
Denumire entitate nonprofit: ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII
Codul de identificare fiscală: 3151288
Cont IBAN: RO15RNCB0071011434790005
Formularul trebuie completat cu datele personale (de mână, cu majuscule) şi semnat. Nu este necesară specificarea sumei.
Formularul se va depune direct la administraţia financiară de care aparţineţi sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, până
cel târziu la data de 15 mai 2011. Nu este necesară ataşarea Fişei Fiscale. Formularele 200 şi 230 se pot obţine de la administraţiile
financiare, www.anaf.ro, sau descărcate de pe www.salvaticopiii.ro.
În campania din 2010, Salvaţi Copiii a reuşit să strângă, prin generozitatea contribuabililor, suma de 165.382 Euro, bani care au fost
utilizaţi pentru a sprijini educaţional şi social 583 copii: 106 copii din Petrila, 50 copii din Cluj-Napoca, 132 copii din Constanţa, 109
copii din Iaşi şi 186 copii din Bucureşti. 263 dintre ei au avut asigurate o masă zilnică, rechizite, îmbrăcăminte şi personal calificat care
să le ofere educaţie de calitate: 78 copii au fost reintegraţi în şcoli, prin programul A Doua Şansă, iar 185 de copii au frecventat cursuri
de tip Şcoală după Şcoală, pentru a preveni abandonul şcolar. Alţi 320 de copii au fost sprijiniţi cu rechizite, au participat la activităţi
de consiliere şi informare, precum şi în tabere de vară.

În numele tuturor copiilor care luptă pentru viaţa lor, vă mulţumim!

