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„De 18 ani punem lacăte pe uşile de
fier ale instituţiilor de tip mamut din
sistemul de protecţie a copilului din
România şi oferim fiecărui copil o
viaţă de familie. Anul acesta împlinim
mai mult decât 18 ani de reformă;
împlinim, de fapt, 52 de instituţii de tip
vechi închise, 5.542 de copii salvaţi de
la instituţionalizare, 23.570 de copii
rămaşi în familie datorită programelor
noastre de prevenţie. Și numărul lor
crește chiar în acest moment.”
Ștefan Dărăbuș Ph.D.,
Director Regional, Europa Centrală și de Sud,
Hope and Homes for Children

Ţările în care derulăm proiecte
Hope and Homes for Children
Prin organizații HHC

• Suntem o fundaţie globală care
activează încă din 1994. Sediul central
este în Marea Britanie.
• Viziunea noastră este cea a unei
lumi în care niciun copil nu va
mai trebui să treacă prin coșmarul
instituţionalizării.
• Misiunea noastră este să fim
catalizatorul eradicării globale a
instituţionalizării copiilor. Și suntem
pe drumul cel bun.
• Credem că toţi copiii au dreptul să
trăiască într-un mediu familial.
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În anul 2000
România avea peste
100.000 de copii
abandonați în orfelinate.
Hope and Homes for
Children România a jucat
un rol semnificativ în
reducerea acestui număr.

Astăzi
În instituţiile din România
mai sunt încă 7.790 de copii
care trăiesc în spatele unor
ziduri închise.

Programe majore
1 Închiderea de instituţii: mutarea copiilor în familii.
Reforma sistemului de protecţie a copilului: transformarea
2
legislaţiei din România şi a infrastructurii de servicii.
3 Prevenirea: evitarea separării copiilor de familii.
4 Reintegrarea copiilor în familiile lor.
Auditul sistemului social de protecţie a copilului: analiza
5
cercetării şi reforma.
Inserţia tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a
6
copilului: sprijin pentru viaţa independentă.
7

Formare şi asistenţă tehnică: pregătirea personalului din
sistemul de protecţie a copilului.

Tipul de program

Rezultatele HHC

Instituţii pentru copii închise

52 instituţii

Servicii sociale dezvoltate (Case de Tip Familial, Centre Maternale, Centre
de Zi, Centre de Primire în Regim de Urgenţă, Centre de Consiliere)

112 servicii

Copii sprijiniţi pentru a părăsi instituţii

5.542 copii

Copii a căror instituţionalizare a fost prevenită

23.570 copii

Copii reintegraţi în familii din instituţii

714 copii

Tineri asistaţi pentru a începe viaţa independentă

774 tineri

Copii care au beneficiat de serviciile sociale dezvoltate

2.815 copii

Familii care au beneficiat de consiliere în serviciile dezvoltate

776 familii

Membri de personal din sistemul de protecţie a copilului instruiţi de HHC

7.164 membri de personal

TOTAL NUMĂR BENEFICIARI

35.074 copii

Reintegrare familială
Până pe la 10 ani stau cu ochii
pe uşă. Fabulează despre
mama, îşi spun poveşti.
Până pe la 15 ani îşi doresc
să-şi rănească părinţii prin
indiferenţă, pentru că i-au
abandonat. Dar aceştia nu sunt
niciodată acolo.
Pe la 18 ani, şi mai apoi
tot restul vieţii, îşi doresc să se
întoarcă acasă.
Cele mai fericite proiecte
încheiate sunt acelea în care
copiii scoşi din instituţii se
întorc în familiile lor adevărate.

714 copii s-au întors
acasă, în familiile lor
adevărate

774 de tineri au fost
sprijiniţi să înceapă o
viaţă independentă

„Nimic nu e mai
important pentru
copii decât să ştie că
familiile lor îi doresc
înapoi. Şi de multe ori
i-ar dori, dacă ar şti că
ei mai există. Odată
abandonaţi, copiii se
pierd în vechiul sistem.
Primul lucru pe care îl
facem e să le căutăm
părinţii adevăraţi.”
Camelia Arba
Asistent social, de 12 ani la Hope and Homes
for Children România

Prevenirea
abandonului
„În saloanele din
maternităţi, cu zeci de
bebeluşi abandonaţi,
e o tăcere sfâşietoare.
Şi nu pentru că pătuţurile
sunt goale. Bebeluşii nu
plâng niciodată;
nu cheamă niciodată pe
nimeni, pentru că
nimeni nu se duce
vreodată la ei.”

Din nouă în nouă ore un
bebeluş este abandonat
în spital.
Pare înspăimântător?
E mai bine decât era
acum zece ani, când un
bebeluș era abandonat
la fiecare două ore.
Depunem eforturi uriaşe
să lucrăm la cauză; şi abia
apoi la efect.
Prin programele noastre de
prevenire a abandonului
încercăm să închidem
robinetul prin care aceşti
copii intră în sistem.

Am sprijinit 2.795 de
familii să depășească
situaţiile de criză

Florina Creţar
Asistent social, de 10 ani la Hope and Homes
for Children România

Am deschis
2 centre maternale
și 7 centre de zi

23.570 de copii
au rămas împreună
cu familiile lor

Case de tip familial
Într-o casă de tip
familial trăiesc
maximum 10–12 copii.
Casele se află întotdeauna
pe o stradă oarecare,
perfect integrate în
comunitate, copiii au
prieteni pe strada lor
și merg împreună la
școală, casele au curte
și copiii sunt implicaţi în
activităţile gospodărești,
exact ca într-o familie.
Am deschis
99 de case
de tip familial

1.188 de copii
trăiesc astăzi ca într-o
familie cu mulţi fraţi

„Pe Mircea l-am cunoscut
într-o instituţie pentru copii
cu nevoi speciale. Stătea
ghemuit și se juca la nesfârșit
cu mâinile. Nu mă privea
în ochi niciodată, nici nu
vorbea cu mine. Urma să-l
mutăm într-o casă de tip
familial. Sincer, nici eu nu
credeam că schimbarea va
avea vreun impact major
asupra lui.
Și totuși, la un an de la
mutarea în casă, Mircea e
un alt om. Vorbește cu mine.
Se uită în ochii mei. Mă ia de
mână și-mi arată camera lui,
patul lui. Într-o pușculiţă își
strânge banii pentru mașina
roșie la care visează.”
Ştefan Dărăbuş
Director Regional, Europa Centrală și de Sud,
Hope and Homes for Children

Formare profesională
„Devenim mai buni
învăţând. Nicăieri nu se
vede asta mai bine decât
atunci când lucrezi cu
copii. Rostul programelor
noastre de formare
profesională ăsta este:
să-i ajutăm pe oamenii
mari să fie prezenţi în jurul
copiilor de care au grijă.”

Formarea profesională a
pornit în 2002, când Hope
and Homes for Children
România a început
să pregătească
personalul din instituţiile
care urmau să fie închise,
un lucru unic pentru
România la acel moment.
Din 2002, Hope and Homes
for Children România a
devenit furnizor de astfel
de servicii şi acum oferă
programe care se adresează
atât personalului de îngrijire
directă, cât şi managerilor
de servicii.

Otto Sestak
Director Naţional,
Hope and Homes for Children România

7.164 de profesioniști
au participat la
programele de instruire

8.023 de copii au
beneficiat de servicii
de îngrijire mai bune

Obiective

Impact estimat 2016-2022

7.790 copii vor părăsi instituţiile-ţintă
1

Dezvoltarea unui Plan Naţional de prevenire a separării
copilului de familie.

Iniţierea unui program naţional de formare a managerilor
2 din sistemul de protecţie a copilului și a membrilor de
personal implicaţi direct în îngrijirea copiilor.
Continuarea procesului de influenţare a dezvoltării
politicilor din domeniul protecţiei copilului şi a legislaţiei în
3
parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
și Persoanelor Vârstnice.
Implementarea programelor de reformă şi organizarea de
4 conferinţe naţionale şi seminarii cu scopul de a accelera
procesul de reformă.

20.700 copii vor fi sprijiniţi pentru prevenirea
instituţionalizării
240 manageri vor parcurge programul de
formare profesională
2.300 membri de personal vor fi instruiţi
21.387 copii din serviciile alternative deja
existente vor primi servicii de mai
bună calitate

Obiectivul nostru
Eradicarea tuturor instituţiilor
de tip vechi de protecţie a copilului
din România până în anul 2022.

Contact
Sediu Central
Bd. București 2A
Baia Mare , 430281 Maramureș
Tel: +4 0731 497 402
Tel: +4 0722 111 HHC (442)
Fax: +4 0362 80 55 44
office@hhc.ro

Departamentul
Fundraising și Comunicare
Str. Tache Ionescu 5, Apt. 1
Sector 1, 010352 București
Tel.: +4 031 108 66 79
fundraising@hhc.ro
hhc.ro
fb.com/hhcromania
twitter.com/hhcromania
Fundaţia Hope and Homes for Children România este filiala românească
a organizaţiei Hope and Homes for Children.

