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România

Am dori să mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit:

Mulţumiri
Misiunea noastră

este să construim o lume în care
toţi copiii să fie iubiţi într-o familie

Evoluţii însemnate în 2008
Pentru Hope and Homes for Children, anul 2008 a reprezentat un an strategic, de analiză
retrospectivă a rezultatelor în cele 10 programe naţionale şi de planificare a strategiei
viitoare. Programul din România reprezintă pentru noi un barometru al transformării, cel
mai complex program naţional, cel mai de succes parteneriat cu autorităţile naţionale şi
locale implicate în protecţia copilului. Este programul în care un model unic de intervenţie
utilizat pentru închiderea de instituţii a fost conceput şi apoi implementat cu succes
de-a lungul anilor. Acest program de dezinstituţionalizare stă la baza succesului nostru
internaţional în închiderea de instituţii şi în reforma sistemului de protecţie a copilului.
Pe baza experienţei acumulate în Romania, Hope and Homes for Children, în perioada
2004-2008, în toate cele 10 ţări în care avem o prezenţă activă, a reuşit să
transforme în mod radical vieţile a peste 3.500 de copii şi tineri din 17 instituţii,
toate acum închise pentru totdeauna. Am pregătit şi sprijinit în activitatea Delia Pop - Director Programe
profesională peste 3.800 de asistenţi sociali, psihologi, educatori care
Hope and Homes for Children UK
acum lucrează în comunităţi, în servicii alternative de tip familial şi care vor
schimba la rândul lor vieţile altor copii care nu vor mai fi nevoiţi să trăiască
în instituţii. Am dezvoltat 15 servicii alternative de tip familial şi am influenţat
închiderea altor 25 de instituţii de către autorităţi locale care au utilizat modelul nostru de intervenţie.
La nivelul comunităţilor în care lucrăm, în Europa Centrala şi de Est, dar şi în Africa, am reuşit să prevenim
separarea de familie a peste 9.600 de copii, am dezvoltat 11 servicii de prevenţie şi sprijin al familiei, am recrutat
şi pregătit peste 600 de voluntari şi peste 4.900 de lucrători sociali şi comunitari a căror obiectiv principal este
să sprijine copiii şi familiile vulnerabile.
Succesul programului nostru ne oferă posibilitatea să continuăm munca noastră cu aceeaşi determinare pentru
o Românie fără instituţii şi o Europă de Est în care tuturor copiilor li se acordă dreptul inalienabil la o viaţă în
familie.

Proiecte de viitor

Închiderea tuturor instituţiilor pentru copii.

F

amiliile dau rădăcini copiilor, astfel încât aceştia să se poată dezvolta şi
să poată creşte, bucurându-se de ceea ce le oferă viaţa. Oferindu-le copiilor
sentimentul de apartenenţă şi o identitate unică, familiile sunt surse de
sprijin emoţional, de căldură, protecţie şi siguranţă. Dacă nu cresc într-o
familie, copiii au şanse reduse de reuşită în viaţă.
Azi, mulţi copii trăiesc încă în instituţii, refuzându-li-se dreptul la o familie.
Credem că fiecare copil trebuie să trăiască într-un mediu familial protector.

Încă sunt aproape 150 de instituţii, cu 11.000 de copii în ele. Toţi aceşti
copii trebuie să ajungă în alternative familiale.

Crearea unei reţele de servicii de prevenire.
Este nevoie de centre de zi, centre de consiliere, de expertiză în
comunităti, astfel încât familiile vulnerabile să poată rămâne alături de
copiii lor.

Formarea profesională , cu scopul îmbunătăţirii resurselor
umane din protecţia copilului, prin formare profesională directă şi prin
publicarea de bune practici .

Creşterea capacităţii autorităţilor statale prin
asistenţă tehnică, cu scopul dezvoltării şi diversificării metodelor de
intervenţie timpurie în situaţiile cu risc de abandon.
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Realizări în

Activitatea noastră în România

71 de copii au fost reuniţi cu
părinţii lor

134 de copii au ieşit din

instituţii şi au ajuns în medii
familiale.

“Am trăit atâţia ani respingând şi încercând să
uit că mai am o fetiţă într-o instituţie. Mi-era
ruşine şi frică pentru că n-o văzusem de mulţi

“Ne dorim ca împreună să identificăm
resursele necesare pentru crearea
serviciilor pentru susţinerea copiilor
şi familiilor lor, iar implicarea activă a
autorităţilor locale să aibă drept rezultat
reducerea numărului de copii neglijaţi,
abuzaţi sau abandonaţi.”
Sorin Braşoveanu, director DGASPC Bacău

ani. Andrea mă aştepta cu drag şi multă emoţie
...Mi-am spus atunci că pentru o viaţă niciodată
nu e prea târziu.
Acum trăim împreună. ..Am luat-o cu mine .“

Liliana, 37 ani, Bacău

E mai bine pentru un copil să crească într-o familie, sau
într-o instituţie? Deşi răspunsul pare evident, sunt încă
11.000 de copii care supravieţuiesc în 152 de instituţii în
România. Luptăm pentru închiderea instituţiilor de un
deceniu. În acest timp, am dezvoltat şi am implementat
un model de închidere de instituţii care se bazează nu
doar pe convingerea că locul copiilor e în familie, ci şi pe
experienţa noastră deosebită în domeniu.
In 2008, am început o serie de activităţi menite să
schimbe percepţiile vechi privind îngrijirea instituţională.
De la conferinţe naţionale la demonstraţii practice, de la
interviuri şi prezenţă activă în media la workshop-uri, am
făcut toate eforturile pentru a ne asigura că cei care au
puterea de decizie vor auzi ceea ce avem de spus şi vor
vedea munca noastră. Eforturile noastre au dat roade.
Am asistat la proiecte de dezinstituţionalizare
implementate în întreaga ţară, folosind modelul
nostru, am reuşit să influenţăm schimbări legislative
care promovează îngrijirea de tip familial, şi, poate cel
mai important lucru, am reuşit să aducem schimbări
semnificative în atitudinea factorilor de decizie de la
nivel central şi local. Aceste schimbări ne dau siguranţa că din ce în ce mai mulţi copii vor putea creşte, de
acum încolo, într-un mediu familial care să le ofere căldură şi protecţie.

Ne asigurăm că familiile rămân împreună

622 de copii şi familii au beneficiat de programul
de prevenire a separării copilului de familie

Impactul nostru creşte

24 de instituţii de tip clasic

“Copiii mei au luat premii la şcoală, dar au învăţat ani de zile la
lumânare. Eu, singură fiind, nu am reuşit să leg casa la curent
electric. Din banii puţini pe care-i câştigam, am încercat să nu-i las
flămânzi. Ne faceţi aşa un cadou nesperat, aducându-ne lumină în
casa noastră. Acum şi copiii mei vor putea învăţa ca şi colegii lor de
la şcoală..”

au fost închise prin participarea
noastră, directă sau indirectă.

Am organizat câteva conferinţe internaţionale,
la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor
statale şi profesionişti în protecţia copilului.

“Puterea influenţării prin exemplu a avut un
efect de domino în România. Prin formările
profesionale oferite de noi, dar şi prin
asistenţa tehnică, autorităţile judeţene au
fost sprijinite să implementeze propriile
proiecte de dezinstituţionalizare.”

Ana, 36 de ani, mamă a 3 copii
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Am facilitat accesul a
de copii la serviciile centrelor
de zi, a centrelor maternale şi
a centrelor de primire în regim
de urgenţă.

“Dăruire şi muncă continuă în ducerea unor iniţiative excelente la
bun sfârşit.” Baronesa Emma Nicholson
“Centrul de Perfecţionare în servicii sociale - standarde înalte de
profesionalism şi competenţă.“ Prinţesa Marina Sturdza

Ştefan Dărăbus, Director Naţional, HHC

“Prezenţa noastră aici o datorăm acestor modele de practică şi
experienţă pe care colegii noştri din România le-au acumulat şi
acum ni le pot împărtăşi şi nouă.”
Hasim Haroun - Ministrul Protecţiei Sociale,
Bunăstării şi Familiei din Sudan

România

Dincolo de 2008
Îi ajutăm pe copii să-şi folosească potenţialul propriu
şi împuternicim familiile să devină independente.
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Am asistat
de membri de personal din serviciile
publice specializate în protecţia copilului, prin cursuri
de formare profesională specifice mediului lor de lucru,
în judeţele Maramureş, Mureş, Bihor, Bacău, Alba, Satu
Mare şi Sălaj.
“Cred că ideile şi informaţiile primite vor îmbunătăţi munca noastră cu
copiii, cu care vom avea o relaţie mai bună şi vom comunica mai mult.”
Cristina, asistent social, jud.Mureş

Voluntariat
Olimpiada Specială

În total
nostru.

83 de tineri au fost sprijiniţi să

părăsească sistemul de protecţie a
copilului şi să trăiască independent.
“Am trăit 18 ani în câteva instituţii din judeţ. Am
terminat şcoala profesională anul acesta. Mi-am
găsit loc de muncă singur, dar nu ştiam unde
să locuiesc. Riscam astfel pierderea locului de
muncă pe care l-am câştigat.
Am fost norocos să găsesc înţelegere la fundaţia
HHC, care a fost de acord să-mi caute locuinţă
şi să plătească chiria pentru 10 luni. Astfel, am
posibilitatea să-mi acopăr restul cheltuielilor
(de întreţinere, hrană şi îmbrăcăminte) din banii
din salariu. Reuşesc aproape lunar să fac mici
economii pe care le depun într-un cont la bancă.”
Claudiu, 20 ani, Maramureş

În urmă cu cinci ani, Fundaţia Hope
and Homes for Children România, în
colaborare cu voluntarii organizaţiei
Peace Corps din Statele Unite ale
Americii, a organizat prima ediţie locală a
Olimpiadei Speciale, pentru promovarea
imaginii şi drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi din judeţul nostru. Datorită
entuziasmului manifestat de copii, am
continuat să organizăm an de an diverse
ediţii ale olimpiadei speciale, sub egida
Special Olympics din România, sloganul
manifestării fiind: „Dacă nu voi câştiga, “Dacă nu voi câştiga, voi fi brav în
voi fi brav în încercarea mea”.
încercarea mea.”
Anul acesta a avut loc a 7-a ediţie a
Olimpiadei Speciale în Maramureş, cu
participarea a 100 de copii şi tineri din judeţul Maramureş şi 7 tineri cu nevoi speciale din Anglia, care
au venit să ia parte la competiţia noastră şi să se bucure de zăpadă alături de tinerii din Baia Mare
şi Sighet. Ei au participat cu entuziasm la toate probele, s-au împrietenit cu tinerii din România, s-au
încurajat şi s-au susţinut reciproc şi fiecare s-a bucurat de reuşita celuilalt. Deoarece vizita grupului a
durat o săptămână, tinerii au avut timp să se cunoască mai bine, să socializeze, să facă schimb de idei,
să povestească despre activităţile pe care le desfăşoară în case, despre ieşirile în aer liber, despre hobbyurile fiecăruia, au aflat de asemenea multe lucruri noi despre o altă cultură.
Olimpiada Specială este un eveniment prin care organizaţia încearcă să schimbe mentalităţi păguboase,
să promoveze ca valoare fundamentală acceptarea diversităţii şi promovarea egalităţii.

Tabăra Socială de Artă şi Solidaritate Hoteni
A patra ediţie a Taberei Sociale de Artă de la Hoteni,
care are loc în satul cu acelaşi nume, în organizarea
Parohiei Hoteni şi a preotului Ioan Ardelean, a întrunit
24 de copii din sistemul de protecţie a copilului din
Maramureş, sub îndrumarea a 20 de artişti pictori.
Tabăra se bazează pe o formă de voluntariat artistic,
care îşi propune să sprijine copiii. Iubind în egală
măsură peisajul, focul de tabără, scăldatul, precum
şi dulciurile pregătite de sătence, copiii se întorc cu
amintiri de pus în ramă...

1.274 copii au primit sprijinul

Aceşti copii ar fi ajuns în instituţii, dacă nu
ar fi avut parte de ajutor. Prin respect, grijă
şi atenţie, vor putea trăi o copilărie fericită .

mii

În plus,
de alţi copii şi familiile lor au beneficiat indirect
de consecinţele muncii noastre.
“În toate proiectele noastre, am creat servicii folositoare pentru comunităţi
întregi. Serviciile sunt deschise pentru toţi cei care au nevoie de ele, nu doar
pentru copiii şi familiile pe care le sprijinim în mod direct. Această abordare
întăreşte comunităţile şi creşte şi mai mult impactul.”
Delia Pop, Director Programe, Hope and Homes for Children UK

SĂ TRĂIEŞTI APROAPE 40 DE ANI FĂRĂ IDENTITATE
Înainte să aflaţi povestea Sandei, faceţi un exerciţiu de imaginaţie: Câte zile
te poţi descurca fără certificat de naştere? Câte zile rezişti fără buletin de
identitate? Ai acces la şcoală fără acte? Ce se întâmplă când te îmbolnăveşti
şi n-ai asigurare medicală şi nici medic de familie? Dar ce se întâmplă dacă
naşti un copil, dar tu, ca mamă, în acte nu exişti?
“Mă numesc Dana şi am 39 de ani. Pot spune simplu acest lucru şi am făcut-o
de o viaţă. “ Pentru Sanda nu a fost aşa. S-a născut din părinţi care la rândul
lor nu aveau acte de identitate şi din acest motiv aceştia nu au reuşit să o
recunoască drept fiică. Părinţii Sandei au renunţat să obţină identitatea fetei.
Nu ştiau unde, cum, la cine să apeleze. Sanda a primit numele mamei şi a fost
părăsită de către aceasta. Pentru Sanda viaţa a început greu şi a continuat
în acelaşi ton, lucrurile chiar s-au complicat odată cu trecerea timpului.
N-a putut merge la şcoală, nu s-a putut căsători, a devenit mamă şi nu şi-a
putut recunoaşte în acte copiii. Doi dintre cei patru copii au fost recunoscuţi
de către surorile Sandei, şi astfel, măcar ei au acte de identitate, care nu
Sanda, 40 ani, Baia Mare
reflectă realitatea, ce-i drept. Sanda locuieşte cu familia lărgită, formată
din 24 de persoane într-o
casă din oraş. Trăieşte
în mizerie şi în sărăcie, În această situaţie de viaţă, Sanda a intrat în contact cu fundaţia noastră.
are relaţii tensionate cu Eforturile susţinute ale asistentului social au avut succes. După aproape 2 ani
familia din cauza banilor. de drumuri, înfăţişări la tribunal, citaţii, repuneri pe rol, fundaţia noastră a
Mărturiseşte că singurul reuşit să obţină certificatul de naştere a Sandei. O primă victorie. Lucrurile
lucru care o ţine-n viaţă nu se opresc aici: în prezent sunt pe rol înregistrările tardive ale celor doi
e reprezentat de copiii ei, copii, care nu au certificate de naştere. Ne străduim să facem lumină în viaţa
cărora le doreşte o viaţă atât de întunecată a Sandei.
mai bună.

