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Încet, dar sigur

„

Lucrurile mari se fac cu răbdare. Iar ceea ce pare aproape imposibil
de realizat, se întâmplă dacă ai o motivație îndeajuns de puternică.
Pentru noi, ca echipă, cei care ne inspiră să mergem înainte sunt
copiii și familiile cu care lucrăm. Poveștile și istoriile lor personale.
Fiecare dintre ele – material de film, de dramă, de roman. Fiecare
dintre ele, o poveste de supraviețuire. O pildă despre iubire și
însemnătatea speranței în viața unui om.
În spatele fiecărei cifre din aceste pagini se află un destin. Un
copil salvat. O familie ajutată să rămână împreună. Aceste pagini
nu sunt despre cifre. Sunt despre oameni. Și de asta mergem
mai departe. Pentru că avem privilegiul să facem parte
dintr-un „happy end” în povestea vieții fiecăruia dintre acești
copii, datorită vouă, a celor care ne susțineți să putem face asta.

„
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Ștefan Dărăbuș, Ph.D.
Director regional, Europa Centrală și de Sud
Hope and Homes for Children
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Ţările în care derulăm proiecte
Suntem o organizație internațională fondată de către soții
Mark și Caroline Cook în Marea Britanie, în anul 1994. Cei doi au
pus bazele unei organizații care își propunea să reconstruiască
orfelinatele distruse în urma războiului din Bosnia. Lucrând cu
copiii din orfelinate, și-au dat seama că nevoile copiilor rămași
orfani sau abandonați nu puteau fi împlinite în astfel de instituții:
ei aveau nevoie de dragostea și siguranța unei familii.

Hope and Homes for Children derulează programe pentru
reformarea sistemelor instituționalizate de îngrijire a copilului și
pentru prevenirea abandonului în 30 de țări din Europa, Africa și
America de Sud, prin birourile proprii sau prin organizații partenere.

Țări cu programe operaționale
Africa de Sud
Bulgaria
Bosnia-Herțegovina
Malawi
Republica Moldova

România
Rwanda
Transnistria
Ucraina
Uganda
Zambia

Prin organizații partenere
În România am început proiectele în 1998.
Misiunea noastră este să fim catalizatorul
eliminării globale a instituționalizării copiilor.
Și suntem pe drumul cel bun.
Credem că toți copiii au dreptul să trăiască
într-un mediu familial.
Obiectivul nostru pentru următorii 10 ani:
orfelinatele să nu mai fie considerate o formă
acceptabilă de îngrijire a copiilor, la nivel global.
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Argentina
Chile
Estonia
Ghana
Grecia
Guatemala
Haiti
Kenya
Letonia

Lituania
Mexic
Panama
Paraguay
Polonia
Serbia
Tanzania
Uganda
Ungaria
Uruguay

Prin proiecte pilot
Africa de Sud
India
Nepal
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ÎN ANUL 1998
100.000

Peste
de copii erau
abandonați în orfelinate în România.
Hope and Homes for Children a jucat un rol
semnificativ în reducerea acestui număr.

ASTĂZI

6.500

Sunt mai puțin de
de copii instituționalizați.*

*

Numărul total de de copii din centre de plasament clasice și modulate,
respectiv publice și aflate în subordinea organismelor private acreditate, este
de 6.314, conform „Buletinului statistic în domeniul muncii și protecției sociale
în trimestrul III, 2018”, al Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor
Copilului și Adopție (Tabel 4: „Protecţia specială a copiilor în servicii de tip
rezidenţial la 30 septembrie 2018”, pagina 7).
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PROGRAME

1

Închiderea instituțiilor de tip vechi – mutarea copiilor
într-un mediu cât mai apropiat de cel familial.

2 Reintegrarea copiilor în familiile lor.
3 Prevenirea separării copilului de familie.
4

Integrarea socio-profesională a tinerilor care
părăsesc sistemul de protecție a copilului –
sprijin pentru viață independentă.

5

Reforma sistemului de protecție a copilului –
transformarea legislației din România și a
infrastructurii de servicii.
Formare profesională și asistență tehnică –

6 pregătirea personalului din sistemul de
protecție a copilului.
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REZULTATE
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57
105
24
5.810
31.580
1.007
1.168
930
1.964
8.998

Orfelinate închise

Case de tip familial dezvoltate

Servicii sociale dezvoltate (centre maternale,
centre de zi, centre de primire în regim de urgență, centre de consiliere, centre de tranzit)

Copii care au părăsit orfelinatele închise

Copii a căror instituționalizare a fost prevenită

Copii reintegrați în familiile lor după
închiderea orfelinatelor

Tineri sprijiniți pentru a începe
o viață independentă

Beneficiari ai Centrelor de Primire
în Regim de Urgență

Beneficiari ai centrelor de zi
Membri de personal din sistemul de
protecție a copilului instruiți
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ÎNCHIDEREA
INSTITUȚIILOR
DE TIP VECHI
5.810 de copii au părăsit
orfelinatele pe care
le-am închis.
Misiunea noastră este
să închidem toate
orfelinatele din România
până în anul 2026.

Traumele și consecințele devastatoare ale instituționalizării
copiilor sunt printre cele mai dure forme de abuz și violență.
Copiii care cresc în orfelinate manifestă întârzieri în
dezvoltarea fizică, emoțională, socială și cognitivă.
Tinerii care părăsesc instituțiile au probleme în a deveni
independenți și sunt expuși la abuz, exploatare, trafic sau
comportament antisocial.
Alternativa este închiderea orfelinatelor și găsirea celor mai
potrivite soluții—cât mai aproape de mediul familial—pentru
copiii din ele. Odată scoși din instituții, copiii pot fi reintegrați
în familiile lor, naturale sau extinse, atunci când acestea oferă
condiții potrivite, pot ajunge în grija unor asistenți maternali sau
pot fi adoptați.
Copiii care au nevoie de îngrijire specializată și pentru care
reintegrarea în familie și asistența maternală nu sunt posibile
sunt mutați în case de tip familial.
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Închiderea Centrului de
Plasament „Năsăud”
Procesul de închidere a Centrului de Plasament „Năsăud” a
început în septembrie 2014, prin parteneriatul încheiat între
Hope and Homes for Children, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bistrița-Năsăud și
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. În acel moment, în centru se
aflau 70 de copii și tineri. Pe parcursul proiectului, numărul total
a ajuns la 82 de copii și tineri
Hope and Homes for Children, împreună cu DGASPC
Bistrița-Năsăud, s-a ocupat de evaluarea individuală și de
identificarea alternativelor de transfer pentru fiecare dintre
copiii din centrul de plasament. Din cei 82 de copii și tineri, 40
au părăsit centrul de plasament: 14 copii au fost reintegrați
în familiile lor naturale, 19 tineri care urmau să părăsească
sistemul de protecție au fost sprijiniți prin programul de
integrare socio-profesională, fie prin încadrarea în muncă,
fie prin suport la revenirea lor în familiile din care proveneau,
un copil a fost transferat în Serviciul Alternativ de Protecție
al DGASPC Bistrița-Năsăud, iar pentru 6 dintre copii au fost
identificate familii de plasament.
Pentru 42 de copii, cu vârste între 3 și 19 ani, pentru care
reintegrarea în familie și asistența maternală nu au fost posibile,
Hope and Homes for Children a construit trei case de tip familial,
două în Năsăud și una în Bistrița. La finalul lunii iunie 2018, copiii
au fost mutați în ele.
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Terenurile pentru dezvoltarea celor trei case de tip familial au
fost puse la dispoziție de primăriile localităților Năsăud și Bistrița,
iar branșamentele la utilități au fost finanțate cu fonduri de la
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Construcția și amenajarea
caselor a fost asigurată de Hope and Homes for Children, cu
mobilier și decorațiuni asigurate de JYSK România.
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CASA DE TIP
FAMILIAL
Am dezvoltat 105
case de tip familial.

836 de copii trăiesc
astăzi ca într-o familie
cu mulți frați.

Atunci când Hope and Homes for Children închide un orfelinat,
copiii care au nevoie de îngrijire specializată și cei pentru care
reintegrarea în familie și asistența maternală nu sunt posibile
sunt mutați în case de tip familial.
Casa de tip familial este un serviciu care oferă copiilor și
tinerilor un mediu apropiat de cel familial. În aceste case
trăiesc cel mult 10–12 copii. Aici primesc găzduire, îngrijire,
educație, sprijin emoțional și consiliere pentru dezvoltarea
deprinderilor necesare unui trai independent.
Casele au curte și se află întotdeauna pe o stradă oarecare,
sunt perfect integrate în comunitate, iar copiii sunt implicați în
activitățile gospodărești, exact ca într-o familie, au prieteni pe
strada lor și merg împreună la școală.
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Casa de tip familial
„Cavalerii”
În iulie 2018, Hope and Homes for Children, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din Sectorul 4
al Capitalei și Holcim România au dat startul lucrărilor de
construcție a casei de tip familial „Cavalerii”. Numele casei de tip
familial a fost ales chiar de copiii care urmau să se mute în ea.
Această casă de tip familial a fost dezvoltată de
Hope and Homes for Children în cadrul procesului de închidere
a Centrului de Plasament „Robin Hood” din București, Sectorul 4.
Procesul de închidere a Centrului de Plasament „Robin Hood”
a demarat la începutul anului 2017, prin semnarea unui parteneriat
între Hope and Homes for Children și DGASPC Sector 4. Atunci, în
centru, erau 49 de copii, fiecare dintre ei fiind evaluat individual de
către specialiști ai Fundației și ai DGASPC Sector 4 în încercarea
de a găsi soluțiile cele mai potrivite pentru ei odată cu închiderea
centrului. O parte din ei au părăsit centrul, fie prin integrare
socio-profesională, fie prin plasament în asistență maternală sau
transfer la alte case sau apartamente de tip familial.
În 2019, 12 copii cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani se vor muta în
casa de tip familial „Cavalerii”, iar alți 12 într-o altă casă care
urmează a fi dezvoltată de Fundație în Sectorul 4.
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Fondurile pentru construcția casei de tip familial „Cavalerii”
au fost strânse prin intermediul campaniei „Construiește o casă,
dăruiește o acasă!” derulată de Holcim România în beneficiul
Hope and Homes for Children în perioada iulie–septembrie
2017. În urma campaniei s-au strâns 300.000 de euro, bani
folosiți pentru construcția a două case de tip familial ca parte a
procesului de închidere a centrelor de plasament „Robin Hood”
(București, Sectorul 4) și „Elena Doamna” (Piatra-Neamț).
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REINTEGRAREA
FAMILIALĂ
Programul de reintegrare familială este parte componentă
a procesului de dezinstituţionalizare derulat de
Hope and Homes for Children. Reintegrarea familială reprezintă
un proces complex, susţinut de un pachet de măsuri de îngrijire
pentru copii / tineri şi familii, care are ca scop reunirea copiilor
/ tinerilor cu familiile lor naturale ori extinse, fie includerea lor
în structuri familiale deja existente.
Formele de sprijin și intervenție oferite de
Hope and Homes for Children în cadrul programului de
reintegrare familială sunt: consiliere pentru copii și familiile
acestora cu focus pe nevoile identificate, sprijin material,
mediere și sprijin pentru accesarea serviciilor sociale,
medicale și comunitare, sprijin pentru accesarea unui loc de
muncă și formarea profesională, monitorizare etc.
Fiecare intervenție (plan de reintegrare a unui copil sau tânăr în
familia naturală sau extinsă sau în structuri familiale existente)
are în vedere bunăstarea copilului / tânărului, astfel încât
reintegrarea să fie sustenabilă pe termen lung. Cele mai fericite
proiecte încheiate sunt acelea în care copiii scoși din instituţii se
întorc în familiile lor și rămân acolo, unde le este locul.
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Frații Albu s-au întors
alături de mama lor
În urmă cu câțiva ani, Elvira, Marinela și David (15, 13 și 10 ani)
au rămas în grija bunicii materne, după ce mama a plecat să
muncească în străinătate. Bunica nu a reușit să aibă grijă de ei,
copiii ajungând în grija statului, inițial într-un centru de primire
în regim de urgență, iar apoi în Centrul de Plasament
„Ion Holban” din Iași, instituție în curs de închidere de către
Hope and Homes for Children.
Când mama copiilor a revenit în țară pentru a fi alături de ei,
nu mai avea locuință. A făcut tot ce i-a stat în putință să arate
autorităților că vrea să își recupereze copiii: a improvizat un
adăpost într-o clădire dezafectată fără acces la utilități, unde
copiii veneau în vizită și petreceau timp împreună. Triști că nu
sunt cu ea, copiii au început să absenteze de la școală.
În 2018, Hope and Homes for Children a realizat un plan de
intervenție pentru a-i ajuta să fie împreună. Primul demers a
fost închirierea unei locuințe care să le ofere condiții bune de
trai. Hope and Homes for Children a asigurat plata chiriei și
cheltuielile de întreținere (apă, energie electrică, gaz, salubritate)
timp de un an. În plus, i-a susținut și cu alimente, îmbrăcăminte,
încălțăminte, rechizite și cele necesare pentru amenajarea noii
locuințe. Un alt demers important a fost încadrarea și menținerea
mamei în câmpul muncii și obținerea ajutorului social, a alocațiilor
pentru copii și a altor ajutoare de urgență.

După o perioadă de monitorizare în care copiii își vizitau mama
pe baza unor învoiri și sub supravegherea specialiștilor, s-a decis
mutarea definitivă în noua locuință. În urma mutării, s-a constatat
o îmbunătățire a performanțelor școlare ale copiilor,
reducându-se considerabil și absenteismul școlar. Dar mai ales
starea copiilor s-a îmbunătățit – erau fericiți că sunt alături de
mama lor, cel mai important om din viața lor.

Această intervenție face parte din programul de închidere a
instituțiilor de tip vechi susținut de City Insurance.
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PREVENIREA
SEPARĂRII COPILULUI
DE FAMILIE
31.580 de copii au rămas
împreună cu familiile lor.

Am deschis
2 centre maternale
și 7 centre de zi.

1 din 3 copii din România trăiește în condiții de sărăcie, nu are
haine și încălțăminte, nu frecventează grădinița sau școala și,
în unele zile, nu are ce mânca. De aceea, de multe ori, părinții
aleg să își lase copiii în grija statului, în orfelinate, unde vor primi
mâncare. Dar vor fi privați de afecțiune.
Noi credem că familia este prioritară pentru copil. De aceea
sprijinim menținerea copiilor alături de părinții lor printr-o
abordare diversificată a asistenței oferite. Fie că vorbim de
consiliere sau de sprijin material, intervenția se axează pe
nevoile individuale ale familiei respective, iar decizia de sprijin
e luată de o echipă de specialiști (asistenți sociali, psihologi,
educatori) care decid ce intervenții sunt necesare pentru
prevenirea separării copiilor de familie.
Programul de prevenire a separării copilului de familie este
complementar programului de închidere a orfelinatelor
deoarece, pe măsură ce copiii sunt scoși din orfelinate, este
important ca alți copii să nu le ia locul.
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Condiții sigure de locuit
pentru copiii familiei Pop
Daniel și Doina au nouă copii. Șapte dintre ei le sunt alături, iar
doi sunt în sistemul de protecție de peste 13 ani. Oameni simpli
și muncitori, cei doi soți au o casă pe care au construit-o de-a
lungul anilor. Imobilul nu prezenta siguranță din cauza lucrărilor de
construcție de proastă calitate. Peretele din față a început să se
deplaseze, trăgând după el și acoperișul. Netencuiți, pereții s-au
crăpat în timp din cauza umezelii. Astfel, spațiul și așa insuficient,
era din ce în ce mai nesigur. Îngrijorarea familiei creștea și mai mult
înainte de sosirea fiecărei ierni.
Aflând despre situația familiei, în 2018,
Hope and Homes for Children a început demersurile pentru
a-i sprijini să aibă condiții mai bune de locuit și, astfel, să
rămână împreună.
În parteneriat cu reprezentanții DGASPC Iași și autoritățile comunei
în care locuiește familia, specialiștii Hope and Homes for Children
au realizat un plan de intervenție care a cuprins consolidarea și
renovarea casei, în primul rând. Fundația a oferit materialele de
construcție necesare, iar primăria a asigurat manopera lucrărilor.
În scurt timp, pereții casei au fost consolidați, tencuiți și zugrăviți,
tavanele au fost refăcute, s-au turnat pardoseli de beton. Au fost
înlocuite geamurile și ușile, iar locuința a fost dotată cu mobilier
și electrocasnice care să corespundă nevoilor familiei: canapele,
dulapuri pentru haine, masă, scaune pentru bucătărie, birou,
frigider și mașină de spălat.
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Părinții și copiii au intrat într-un program de informare, consiliere
și asistare în vederea dezvoltării abilităților parentale, prevenirii
abandonului școlar și creșterii responsabilității pentru educație.
În plus, s-a reîncercat reînnodarea legăturilor cu cei doi copii care
trăiesc în orfelinat pentru a reîntregi familia.

Într-un timp relativ scurt viața membrilor familiei s-a schimbat
enorm. Acum, copiii merg zilnic la școală, iar în timpul liber
își ajută părinții în gospodărie. Starea de spirit a părinților
s-a schimbat, deznădejdea și neputința au fost înlocuite de
recunoștință și încredere. Toate acestea au fost posibile cu
sprijinul financiar al City Insurance.
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INTEGRAREA
SOCIO-PROFESIONALĂ A
TINERILOR CARE PĂRĂSESC
SISTEMUL DE PROTECȚIE
În fiecare an, aproximativ 3.000 de tineri cu vârste cuprinse între
18 și 27 de ani părăsesc sistemul de protecție a copilului fără a
fi pregătiți pentru o viață independentă sau având o pregătire
extrem de limitată. Iar personalul care interacționează cu ei este
rareori instruit să îi ajute în acest sens.
Ajunși pe cont propriu după o viață petrecută în instituție,
tinerii nu sunt capabili să facă față sarcinilor de zi cu zi, să
își asume responsabilități și să privească cu încredere spre
viitor. Au abilități de comunicare slab dezvoltate, stimă de sine
redusă, probleme de comportament și atitudine, întâmpină
dificultăți în formarea de relații semnificative – toate acestea
îi fac vulnerabili, se simt singuri, izolați, într-o lume străină. În
plus, riscă să fie exploatați. Uneori, tinerii rămân în sistemul de
protecție pentru tot restul vieții, deoarece li se atribuie în mod
incorect dizabilități care nu le permit să aibă un trai independent
sau nu li se oferă suportul necesar pentru a avea un trai
semi-independent.

Am sprijinit 1.168 de tineri
pentru integrarea cu
succes în societate.

Din 2003, lucrăm cu tinerii care părăsesc sistemul de protecție.
Integrarea socială și profesională a acestor tineri cu sprijinul
Hope and Homes for Children înseamnă îmbunătățirea abilităților
de trai independent (prin consiliere și sprijin material), crearea
premiselor pentru integrarea lor pe piața muncii (prin consiliere,
mediere, recomandări) și asigurarea unei locuințe, cu implicarea
autorităților locale.
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„Am plâns de nenumărate ori cu gândul
că nu e normal ca un copil să fie
abandonat de cei care i-au dat viață”

„

Viața mea a fost cu de toate. De la fericire, la extaz, agonie, furii.
Și mii de întrebări la care nu am primit răspuns. Despre familia
mea nu știu nimic, nu am crescut cu ei. Am plâns de nenumărate
ori cu gândul că nu e normal ca un copil să fie abandonat de cei
care i-au dat viață. Apoi am înțeles că toți avem un trecut și m-am
împăcat cu ideea că trecutul părinților mei nu a fost unul roz și nu
îi judec. Mă bucur că sunt sănătos.
Drumul meu a prins culoare atunci când am fost primit cu brațele
deschise de către Hope and Homes for Children în căsuța din
Beclean, unde am avut parte de cele mai frumoase momente.
Îmi aduc aminte când ne duceau educatorii la iarbă verde și la
râul din apropiere. Am stat acolo șase ani, după care lumea mea
a devenit cu totul diferită. S-a decis mutarea mea într-o casă
din Baia Mare, deschisă tot de Hope and Homes for Children.
Eram puțin speriat că mă despart de colegii și de viața mea din
Beclean. În primele 3 luni nu mă regăseam, dar m-am acomodat
încet. În timp m-am atașat de colegii mei, cu care sunt și
azi prieten.

„
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„

Hope and Homes for Children mi-a întins o mână de ajutor și
după ce am ieșit din sistemul de protecție, la terminarea liceului,
oferindu-mi șansa să stau în Centrul de Tranzit*. Aici am învățat
și învăț în continuare să mă gospodăresc de unul singur, să îmi
gestionez fiecare salariu de când am reușit să mă angajez. Sunt
foarte bucuros și recunoscător că i-am întâlnit, că au avut și au
și acum grijă de mine. Așadar, pot să strig în gura mare că am
devenit un tânăr reușit. Și spun asta pentru că, din păcate, mulți
dintre cei care sunt din instituții se pierd. Eu am fost salvat de
această organizație minunată și le sunt recunoscător.
Claudiu (21 ani)

„

*Centrul de Tranzit din Baia Mare a fost deschis
în 2016 cu sprijinul financiar al Kaufland România.
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FORMAREA
PROFESIONALĂ
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10.798 de copii au
beneficiat de servicii
de îngrijire mai bune.

În anul 2002, Hope and Homes for Children a început să
pregătească personalul din instituțiile care urmau să fie închise,
un lucru unic pentru România la acel moment.

8.998 de profesioniști
au participat la
programele de instruire.

Am dezvoltat o programă educațională proprie și am construit un
centru de formare în Baia Mare. Am oferit programe de asistență
tehnică pentru servicii publice specializate în protecția copilului
din Bosnia, Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Kosovo, Albania,
Rwanda, Sudan, Azerbaidjan și Georgia, precum și în America
Latină (Argentina, Uruguay și Mexic).

De atunci, Hope and Homes for Children a devenit furnizor
de astfel de servicii și oferă programe de pregătire care se
adresează atât personalului de îngrijire direct, cât și managerilor
de servicii.
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În cei 21 de ani de activitate
în România, am lucrat în 24
de județe din cele 41 ale țării
și în București.
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SUSȚINĂTOR PRINCIPAL

PARTENERI

PARTENERI STRATEGICI

GP_HTL_CMYK_C.eps

aproape de tine

FINANȚĂRI INTERNAȚIONALE

5RPDQLD
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PARTENER MEDIA PRINCIPAL

PARTENERI MEDIA
Europa FM
Adevărul
Click!
Agerpres
Cațavencii
Șapte Seri
Business 24
Life.ro

CSR Media
Ziare.com
Dilema Veche
Observator Cultural
Parents
Nine O’Clock
Cariere
HotNews.ro

News.ro
Profit.ro
Dela0.ro
Qbebe
Shape
Burda România
Radio România Cultural
Radio România Muzical

SUSȚINĂTORI
Turbomecanica
Atlas Team Logistics
Global Education Center
Romtal Invest
Euler Hermes
Vlacov
Mons Medius
Mig Vas Distribuție
Tekfinity
Ropeco București
Eurosiloz
Agrimex
Ca Immo
Ameris Pharma
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Grasstech
Mistio Impex
Pick Me Academy
Sorocam
Image Quality Control
Modulo Decorative Solutions
Biroul De Credit
Ex Studio
Tuboscope
Godmother
Hawle H
Bursa Română de Mărfuri
Macon
Rolmis

Gedis Beverages
RSM România
Cfs-Components For Shoes
Valsi
Cereal Constantin
Arta Grafică
Société Générale European Business Services
Benvenuti
Wood-Mizer
Construcții SRL
Yondclima
Maurice Ward And Co
Ivagri
High-Tech Clima
Bremen Inspiration
Ortoprofil Prod România
Neomed
Vitafoam
Schubert Music Publishing
Acadtest Auto Brand
TPA Audit Advisory
Soundmasters
Electronic Security Systems
Win Impex
CCS Trading
Earthlink
United Media
Casa Mediterană Import
Uni Glass
Mergeani
Technofrig Ionescu
Transemnal
Banesto
Areon Impex
David & Gabi
Roton Publishing Media
Comerpan
Sartorom
Dentotal Protect
Danson
Grup Nico Trans Construct
Agrimat Matca
Multi Game
All 4 Ventilation

Astoria Travel
Lampart Trade
Play System Gaming
Librărie.Net
Brial Nav Construct
Prod Zob Construcții
Smart Heat Control
Taverna Sasului
Souls & Projects
Criomec
Logitrade
Vasco Forest
Blume
Tudia
Priscom
Regency Delta Grup Tyres
JRA Mivo Instal Consulting
Eurasia
Intercars / Trafic Business
Line Construct Consulting
Alin For You
E-Boda
Fitio
Electroprecizia
AMG Software Solutions
Ecobric Producție
Reconstrucția
Zuma Land
Tottal Cont Expert
Victoria Invest România
Constantin Entertainment
Exclusiv Telecomunication Solution
Acceess - Asociația Centrul Pentru
Cercetare
Mecanica Sighetu SA
Quartz Media Production
Five’s
Filarmonica „George Enescu”
OVE
Gitana
Aqua Carpatica
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6.315
18.855
2.230
1.771

42

1

Eliminarea instituționalizării copilului în România
și participarea la închiderea tuturor instituțiilor
de tip vechi din țară.

2

Implementarea unui cadru legislativ care să
permită intervenții concrete și finanțarea în scopul
prevenirii separării copilului de familie.

3

Crearea și implementarea unui cadru legislativ care
să permită dezvoltarea stocului de locuințe sociale
pentru cele mai vulnerabile dintre familii și pentru
tinerii care ies din sistemul de protecție specială.

18.220

de copii vor părăsi instituțiile care
vor fi închise
de copii vor fi sprijiniți pentru
a rămâne alături de familiile lor
de manageri în serviciile sociale și
membri de personal din sistemul de
protecție a copilului vor parcurge
programe de formare profesională
datorită Hope and Homes for Children
de tineri care ies din sistemul
de protecție specială vor fi
sprijiniți pentru a începe o viață
independentă
de copii din serviciile alternative
deja existente vor primi servicii de
mai bună calitate
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SCOPUL NOSTRU
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CONTACT
SEDIUL CENTRAL
Bd. București nr. 2A
430281 Baia Mare, Maramureș
+40 262 227 419
+40 722 111 442
+40 0362 805 544
office@hopeandhomes.ro

DEPARTAMENTUL
FUNDRAISING ȘI COMUNICARE
Str. Soldat Neagu Florea nr. 7, ap. 3
Sector 2, 020185 București
+40 312 296 282
bucuresti@hopeandhomes.ro

www.hopeandhomes.ro
Hârtia pe care a fost tipărită această broșură
provine din păduri administrate responsabil.
Detalii pe www.antalis.ro.

