Hope and Homes for Children România este o organizaţie
neguvernamentală non-profit, filiala organizaţiei britanice Hope
and Homes for Children UK, care lucrează de 10 ani în România
cu cei mai vulnerabili copii, orfani şi abandonaţi.

www.hhc.ro

Tel +40 (262) 227419
Bd.Bucureşti nr.2A
+40 (362) 805544
Baia Mare, jud.Maramureş
Fax
+40 (262)227419
România

Hope and Homes for Children România este înregistrată la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr.1/23.01.2001

Raport anual
România

2009

Misiunea noastră

Să construim o lume în care fiecare copil să fie iubit într-o familie

Viziunea noastră este aceea a unei Românii fără instituţii pentru copii, o

Românie în care toţi copiii aflaţi în grija statului să aibă parte de o copilărie
într-un mediu cât mai apropiat de cel familial.
De ce

Familiile 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 a aparţine cuiva 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.

Ce facem

- Le oferim copiilor o viaţă în familie în
locul unei vieţi în instituţii.
- Închidem instituţiile de stat de tip vechi
şi plasăm copiii în medii familiale.
- Dezvoltăm capacitatea autorităţilor
statale din protecţia copilului, prin crearea
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unei infrastructuri de case de tip
familial, centre de zi, centre de primire
în regim de urgenţă, centre maternale
şi centre de consiliere.
- Sprijinim tinerii care ies din protecţia
statului, împuternicindu-i să trăiască o
viaţă independentă.
- Creăm instrumente profesionale,
ghiduri
şi
manuale
pentru
îmbunătăţirea practicii profesioniştilor
din domeniu.

Unde

Am participat la închiderea a 26 de
instituţii şi am deschis 87 de servicii
de tip familial, în judeţele Alba, Bihor,
Hunedoara, Bacău, Maramureş şi Satu
Mare. Am continuat eforturile pentru
asigurarea unor standarde de îngrijire
cât mai înalte în cadrul acestor servicii.
Acest lucru a inclus nu doar îngrijirea
acordată copiilor, ci şi mediul fizic din

casele de tip familial. Ne-am implicat activ
în renovarea caselor de tip familial pentru
a asigura un mediu fizic corespunzător
pentru copii şi tineri, oferind în acest fel
un sprijin important autorităţilor locale
cu care lucrăm în parteneriat în fiecare
judeţ.

Programe naţionale

Modelul de dezinstituţionalizare al
HHC a fost implementat cu succes la o
scară mare şi a obţinut recunoaştere de
la autorităţile naţionale române, de la
UNICEF şi OMS. Am contribuit la stabilirea
standardelor pentru dezinstituţionalizare
în România şi am influenţat dezvoltarea
unei noi legislaţii de protecţie a copilului,
concentrată pe copii şi pe familiile lor, pe
oferirea îngrijirii bazate pe familie tuturor
copiilor aflaţi în imposibilitatea de a trăi
cu părinţii lor.

Impactul nostru creşte prin...
Transformarea
vieţilor a mii
de copii

Menţinerea
familiilor
unite

Îmbunătăţim capacitatea
profesională a personalului din
sistemul de protecţie a copilului

Menţinerea
familiilor unite

Influenţarea
politicilor şi
dezvoltarea
parteneriatelor cu
autorităţile
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Copiii merită o familie
140 de instituţii există încă.
17 dintre acestea au, fiecare, peste 100 de copii.
Aproape 9,000 de copii supravieţuiesc încă în instituţii
Din 1989, aproape 80.000 de copii au ieşit
din instituţiile de stat. Misiunea clară a
Hope and Homes for Children Romania a
jucat un rol vital în reformarea sistemului
de îngrijire a copilului, de la un sistem
bazat pe instituţii la un sistem bazat pe
copil, familie şi comunitate.
Credem că cel mai bun loc pentru
dezvoltarea şi creşterea unui copil este
într-o familie şi ca parte a comunităţii.
Cercetări îndelungate au dovedit că viaţa
în instituţii are un efect profund distructiv
asupra dezvoltării copiilor şi asupra vieţii
lor, o dată ce aceştia vor părăsi instituţia,
ca şi tineri.
Din acest motiv suntem hotărâţi, în
colaborare cu autorităţile statului, să
stopăm fenomenul de instituţionalizare a
copiilor în România până în 2020 şi să ne
asigurăm că nici un copil nu rămâne în
instituţii.

Dezinstituţionalizare
Din 1998, am fost implicaţi în închiderea a
37 de instituţii în România.
Reintegrare
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Reintegrarea copiilor înseamnă reunirea
acestora cu familiile lor naturale şi
sprijinirea familiilor. Lucrând cu fiecare
copil în parte, găsim cea mai bună soluţie
permanentă pentru copii după închiderea
instituţiilor.

Prevenirea separării copilului de familie
În
strânsă
legătură
cu
dezinstituţionalizarea sunt serviciile de
prevenire pentru menţinerea copiilor în
cadrul familiilor.

Parteneriate cu autorităţi publice
O importantă parte a activităţii noastre
este oferirea de fonduri şi cursuri de
pregătire pentru personalul din cadrul
serviciilor statului, în scopul maximizării
competenţelor acestora. În paralel, avem
un sistem strict de monitorizare a calităţii
în cadrul serviciilor pentru menţinerea
nivelului înalt al serviciilor de îngrijire
oferite copiilor.
Tinerii care ies din sistem
Tinerii care părăsesc instituţiile sunt un

grup problematic în România. Şomajul,
lipsa locuinţelor sau problemele de
sănătate sunt câteva dintre problemele
cu care aceştia se confruntă extrem de
des. Sprijinul nostru pentru tinerii care
părăsesc sistemul instituţional este
esenţial în vederea tranziţiei lor spre viaţa
independentă.

Reformă sistemică
Reforma sistemului de protecţie a copilului
a înregistrat progrese în România, dar
noi vom continua să lucrăm cu cei mai
vulnerabili copii şi să le promovăm
drepturile până în momentul în care vom
putea spune că toţi copiii au primit şansa
de a creşte într-un mediu familial, plin de
dragoste.
Ştefan Dărăbuş, Ph.D., Director Naţional,
Hope and Homes for Children România

Judeţele în care am închis instituţii şi s-au înregistrat progrese semnificative în reforma
sistemului de protecţie a copiilor

HHC & ARK : Un parteneriat strategic
“Hope and
Homes for
Children şi
Absolute Return
for Kids au
transformat în
ultimii şapte ani
vieţile a peste
4.000 de copii în
România.”

Parteneriatele de lungă durată sunt cele care pot schimba
cu adevărat sisteme. Cel dintre ARK şi HHC este un astfel
de parteneriat: zeci de instituţii închise, în şase judeţe din
România, dezvoltarea unor sisteme coerente de prevenire
a separării copilului de familie, precum şi consolidarea
proiectelor de reintegrare în famlia naturală. Concentrarea pe
creşterea capacităţii autorităţilor statului a dus la dezvoltarea
unor practici care vizează sustenabilitatea serviciilor create
prin finanţarea şi implementarea comună.
Angajamentul de lungă durată al Absolute Return for Kids faţă
de România este demonstrat de cei şapte ani de construcţie
şi reformă sistemică în protecţia copilului în această ţară.
Planurile de viitor pentru parteneriate comune vizează ţinte
greu de atins şi aproape imposibil de conceput, dintre care
cea mai importantă este aceea a închiderii tuturor instituţiilor
de tip clasic în următorii zece ani. Angajamentul ARK faţă de
programul din România a permis dezvoltarea sustenabilă şi
scalabilitatea proiectelor de pe urma cărora beneficiază atâtea
mii de copii şi familiile acestora. Pentru că locul fiecărui copil e
într-o familie.

Dr. Delia Pop
Director de Programe
Hope and Homes for Children UK
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Transformarea vieţilor a
mii de copii
Numai anul acesta un număr de 102 de copii şi tineri din 6 de
instituţii din judeţele Maramureş, Alba, Bacău, Bihor şi Hunedoara
au fost reintegraţi în familiile lor naturale sau extinse în cadrul
proiectelor de dezinstituţionalizare derulate

Impactul activităţilor noastre în 2009
în domeniul dezinstituţionalizării s-a
făcut resimţit în judeţele Hunedoara,
Maramureş şi Bacău, prin finalizarea
închiderii a încă două instituţii şi
oferirea de alternative familiale
copiilor din instituţii.
Hunedoara
În iulie 2009, am mutat toţi copiii
din ultimele două instituţii din
Hunedoara. 44 copii dintre 69 grupul iniţial - s-au întors acasă la
părinţii lor sau la familiile extinse,
urmând ca acestea să fie monitorizate
şi asistate. 18 copii au fost susţinuţi
pentru tranziţia în alternative bazate
pe modelul familial, mai aproape de
casa şi de comunităţile lor.
Am prevenit instituţionalizarea a
14 copii, susţinându-le familiile.
Câţiva tineri din aceste instituţii au
fost asistaţi să se mute în plasament
simplu, în familii cu care aveau
legături.
Maramureş
În faza finală se află proiectele de
închidere a două instituţii din judeţul
Maramureş, respectiv Centrul de Plasament Ocna Şugatag şi Centrul de
Plasament Barbu Delavrancea din
Baia Mare.
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Am efectuat consilierea individuală
şi de grup a copiilor în vederea
consolidării relaţiilor dintre ei, am
desfăşurat activităţi specifice pentru pregătirea şi mutarea lor în serviciile nou create.
De asemenea, continuăm programul de sprijin financiar al familiilor
cu copii reintegraţi şi monitorizăm
situaţia acestora. Pentru tinerii care
au peste 18 ani, am continuat procesul de identificare de locuri de
muncă şi acordarea unui sprijin în
vederea inserţiei socio-profesionale. S-au finalizat toate pregătirile
pentru închiderea instituţiei şi mutarea copiilor în casele de tip familial.
Bacău
În proiectele începute în judeţul
Bacău, am finalizat lucrările de
amenajare şi renovare a trei case
de tip familial, pe proiectul de
închidere a Centrului Rezidenţial

Pietricica din Comăneşti. S-a
efectuat pregătirea grupurilor de
copii pentru mutarea în case. Un
grup de cinci fraţi au fost sprijiniţi
în vederea reintegrării alături de
ceilalţi patru fraţi, rămaşi cu familia,
prin achiziţionarea şi donarea unei
case.
Tot în judeţul Bacău, am început un
proiect pentru închiderea Centrului
de Plasament Ghiocelul, pentru
copii cu nevoi speciale. Echipa de
proiect a lucrat pe consolidarea
grupurilor de copii, dezvoltarea
relaţiilor între copii şi pregătirea
pentru mutare în case de tip
familial.
Sunt în curs de soluţionare
reintegrările copiilor ai căror familii
au posibilităţi să-i îngrijească. S-au
achiziţionat cinci case ce urmează
a fi amenajate şi renovate pentru
crearea reţelei de servicii de tip
rezidenţial.

52 de tineri au fost sprijiniţi în 2009
în vederea dezvoltării abilităţilor de trai
independent şi inserţiei
socio-profesionale
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Îmi doresc o familie

Educatorii îl
prezintă pe Ionel
în cuvinte de
laudă, fiind
considerat un
copil cuminte,
deschis,
comunicativ,
înţelegător

Ionel a petrecut o parte a copilăriei în
instituţia Barbu Delavrancea din Baia
Mare. Din cauza problemelor medicale
grave ale mamei, copilul a ajuns în
grija bunicilor materni. În septembrie
2004, bunicii au solicitat plasamentul
nepotului în instituţie din cauza situaţiei
materiale extrem de dificile.
Din evaluările iniţiale, am aflat că Ionel
păstrează de mult timp legătura cu
o familie din Tăuţii Măgherăuş, pe
care o vizitează în fiecare sfârşit de
săptămână. El ne-a mărturisit că este
foarte ataşat de ei şi îşi doreşte foarte
mult o familie. Am constatat că există o
legătură specială cu această familie. Am
observat relaţia copilului cu membrii
familiei, ataşamentul format în timp cu
familia, evoluţia pozitivă a copilului.
Ionel îşi petrece şi sărbătorile acolo şi
este considerat membru al familiei.
Cunoscând situaţia lui, familia a deschis
un cont la bancă şi depune lunar o
sumă de bani pentru el, astfel încât la

terminarea studiilor, Ionel să dispună de
ei pentru cheltuielile necesare.
În ciuda impedimentelor sistemului
pentru realizarea plasamentului lui Ionel,
familia a continuat să-şi susţină dorinţa
de a-l creşte ca şi pe propriul lor copil.
L-au dorit în familia lor şi sentimentul a
fost reciproc. Ionel a fost foarte bucuros
că este acceptat, are camera lui, lucrurile
lui şi calculatorul lui. În plus, este apropiat
şi de familia lărgită cu care are contact,
deoarece locuiesc în acelaşi oraş.
Ionel este o fire foarte energică, îi place
fotbalul, a participat la diverse competiţii
şcolare şi face parte din echipa de fotbal
a şcolii. Se orientează cu uşurinţă,
cunoaşte bine drumul spre casă şi stie să
meargă singur „acasă”.
“Este un copil pe care te poţi baza,
înţelege când face greşeli şi reuşeşte
să le corecteze prin discuţii, preferând
adevărul şi dreptatea”, ne-a povestit
doamna.

Ionel a mărturisit doamnei că ar fi foarte afectat dacă ar fi lăsat în
instituţie. Doamna l-a asigurat că aşa ceva nu se va întâmpla.
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Reunirea a nouă fraţi
Matei, Elvira, Nicuşor, Rareş, Dragoş,
Călin, Angela, Flavia şi Petrişor sunt
nouă fraţi care trăiau separaţi unii de
alţii. Cinci dintre ei locuiau de patru
ani în instituţia din Comăneşti, iar
ceilalţi erau în grija mamei. Copiii au
rămas orfani de tată, iar mama lor a
fost o perioada şi fără locuinţă. Astfel,
mama nu a mai avut posibilitatea să-i
crească pe toţi împreună. Ea vizita
însă periodic copiii din instituţie şi se
îngrijea de situaţia lor.
După o vreme mama copiilor s-a
recăsătorit şi a obţinut o locuinţă
socială foarte mică, în care abia reuşea
să trăiască împreună cu cei patru copii
mai mici. Cu toate acestea, îşi dorea
foarte mult să trăiască împreună cu toţi
copiii ei, dar acest lucru se întâmpla
doar de sărbători, când pentru câteva
ore îi aducea şi pe copiii din instituţie
acasă să mănânce împreună.

Autorităţile locale au încercat să
găsească o locuinţă socială mai
mare, dar toate apartamentele
erau cu o singură cameră.
Urmând să se închidă instituţia
din Comăneşti, am achizitionat
o căsuţă la ţară, unde vor putea
locui toţi copiii, alături de
mama lor.
Casa a fost renovată de
membrii familiei, adulţi şi
copii, aşteptând cu nerăbdare
să se mute. Aici vor putea să
îngrijească animale şi să cultive
pământul. Copiii îşi doresc
foarte mult să se ocupe de
văcuţă şi de păsările de curte.

Matei, Elvira, Rareş,
Dragoş, Călin,
Angela, Elvira,
Flavia şi Petrişor
sunt acum
împreună şi se
bucură de sprijinul
şi căldura căminului
familial
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Menţinem
familiile unite
Foarte mulţi copii riscă separarea de familie datorită sărăciei
extreme, a lipsei acute a locuinţelor sociale, a condiţiilor de trai
precare, a nivelului scăzut de educaţie al părinţilor. Ei pot fi ajutaţi
să rămână în familie.
Programul de prevenire a
separării copilului de familiei
este strâns legat de programul
de dezinstituţionalizare. Prin
funcţia sa principală, aceea de a
menţine copiii în cadrul familiilor
naturale, programul contribuie
la scăderea numărului de copii
din instituţii şi combate cauzele
instituţionalizării.
Criza economică, lipsa locurilor
de muncă şi a perspectivelor de
angajare, precum şi creşterea
numărului de persoane în
dificultate care apelează la
prestaţii sociale din partea statului
- au dus la o creştere a solicitărilor
de sprijin. Acestea constau
în
suplimentarea
resurselor
alimentare,
îmbrăcăminte
şi
încălţăminte, produse de igienă,
rechizite şcolare, acoperirea unor
taxe pentru locuinţe, chirie, taxe
de întreţinere, acordarea unor
resurse pentru încălzirea locuinţei:
sobe, lemne; acordarea unor
materiale de construcţie pentru
consolidarea/ igienizarea propriilor
locuinţe, acordarea unor articole
indispensabile necesare îngrijirii
copiilor sugari, achiziţionarea şi
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donarea unor tratamente medicale
pentru copiii aflaţi în situaţii de
urgenţă.
Munca
de
prevenire
a
instituţionalizării a avut un impact
important în ceea ce priveşte
numărul total de copii din instituţiile
de tip clasic. Prin intervenţii directe,
individualizate pe nevoile fiecărei
familii în parte, identificate în urma
evaluărilor şi apoi a planurilor de
intervenţie întocmite, am sprijinit
copii aflaţi în situaţii cu risc de
abandon. Formele de sprijin au
fost foarte diverse, incluzând
ajutor alimentar ori material,
cheltuieli legate de educaţie, plata
taxelor restante ori a chiriei pe o
perioadă determinată, pentru a
evita evacuarea din locuinţă, ajutor
privind îmbunătăţirea condiţiilor de
igienă din locuinţă pentru crearea
unui mediu sigur pentru copii.

în Regim de Urgenţă, Centrul
de Consiliere. Acestea au avut
şi ele un impact considerabil
în scăderea numărului de copii
instituţionalizaţi în judeţ şi în
ţară. Astfel, numai în anul 2009,
au accesat serviciile Centrelor
Maternale 28 de mame, beneficiind
de sprijin şi consiliere în vederea
îmbunătăţirii abilităţilor parentale
şi cazare pe perioada de tranziţie
către un trai independent. 193 de
copii au fost înscrişi în Centre de
Zi, pentru educaţie nonformală.

Asigurarea accesului la servicii şi
consiliere este o altă componentă
a programului de prevenire, având
ca rezultat facilitarea accesului
a peste 70 de copii împreună cu
părinţii lor la serviciile necesare.
Familiile au fost îndrumate înspre
Centrul de Zi, Centrul de Primire

Accesul la servicii medicale gratuite
a fost încurajat prin consilierea
pentru înscrierea pe listele
medicilor de familie. Aceasta a
avut ca rezultat înscrierea a 108
copii şi tineri la medici de familie,
beneficiind astfel de servicii
medicale gratuite.

O altă categorie de servicii pe care
familiile au fost îndrumate să le
acceseze sunt cele educaţionale
(grădiniţe şi şcoli de stat), precum
şi prestaţiile sociale oferite de stat
(alocaţii, burse), în urma cărora au
fost înscrişi la diverse forme de
învăţământ 1.084 de copii.

În 2009, am prevenit
separarea a 602 copii de
familiile lor prin programul de
prevenire a separării copilului
de familie
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Şi pentru noi există o casă...

Cazul familiei Crainic a intrat în atenţia
noastră în 2007 din mai multe motive:
lipsa unei locuinţe, capacitatea limitată
de îngrijire a copiilor (mama fiind cu nevoi
speciale) şi lipsa suficientă a resurselor
de bază (mâncare, produse de igienă,
îmbrăcăminte pentru copii).
Familia avea doi copii (Mihai - de 3 ani şi
nou-născutul Adrian) şi locuia într-o casă
cu o cameră, în curtea din spate a unor
rude. Ei nu erau bine toleraţi de către
familia extinsă şi aveau relaţii tensionate
cu aceasta. Bugetul familiei era foarte mic
(sub 60 de Euro/lună), insuficient pentru
nevoile de bază. Părinţii nu îşi cunoşteau
bine drepturile legale - alocaţii, dreptul
la concesionarea unui teren în comuna
de reşedinţă, un salariu pentru îngrijirea
persoanei cu nevoi speciale, accesul la
educaţie preşcolară pentru copiii lor.
Iniţial, am ajutat familia cu provizii de
hrană, produse de igienă şi haine pentru
copii pentru o perioadă de şase luni. În
acelaşi timp, asistentul social a raportat

cazul autorităţilor locale pentru obţinerea
alocaţiilor. În două luni, familia a fost
inclusă în programul de ajutorare şi a
primit alocaţii pentru creşterea copiilor,
suplimentându-şi venitul cu aproximativ
50 de euro. În urma demersurilor
întreprinse de noi, primăria a alocat un
teren pe care se putea construi o casă.
Conform legislaţiei, familia putea obţine
teren, doar cu condiţia să construiască
casă pe el, în decursul unui an. Atunci am
luat decizia să îi ajutăm să construiască
casa.
După obţinerea pământului, familia a vrut
să se mute de la rude, deoarece situaţia a
devenit extrem de încordată. Cu ajutorul
bisericii, familia a improvizat o mică
locuinţă (aproximativ 15 mp) pe pământul
recent obţinut, în care s-a mutat în 2008.
Din cauza problemelor de sănătate,
mama avea nevoie de ajutorul constant al
soţului, care nu putea să aibă un serviciu şi
să asigure un venit pentru familie. În urma
consilierii acordate, tatăl a fost angajat

legal. Astfel, s-au mai adăugat încă 110
euro pe lună la bugetul familiei.
În 2009 s-a născut al treilea copil, ceea
ce a determinat şi mai mult familia să se
implice pentru începerea lucrărilor de
construcţie. Construirea noii case a început
în februarie 2009, fondurile fiind asigurate
de către HelpAlliance/Lufthansa. Casa cu
două camere, o bucătărie, o cămară şi o
baie, a fost terminată în noiembrie 2009.
Odată ce finisajele interioare au fost făcute,
casa a fost utilată cu aragaz, maşină de
spălat, frigider, televizor, perdele şi covoare.
Acestea au transformat-o într-un cămin
cald, care oferea nu numai confort, ci şi un
mediu sigur şi sănătos pentru dezvoltarea
copiilor.
Copiii au crescut, Adrian este acum la
grădiniţă. Cei trei micuţi împart o cameră
şi băieţii sunt bucuroşi să aibă grijă de sora
lor, ca fraţi mai mari. Mândri că au un loc pe
care să-l numească al lor, băieţii îşi invită
prietenii în vizită, să se joace sau să le arate
casa.

Mulţumită sprijinului HelpAlliance/Lufthansa, familia Crainic
are acum un loc pe care îl pot numi casa lor
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Implicarea socială
a HelpAlliance/
Lufthansa pentru
prevenirea
separării copiilor
de familie

Vom continua să
sprijinim familiile,
să le acordăm sprijin
material şi emoţional,
întărindu-le
capacitatea de
gestionare a
resurselor disponibile

Colaborarea între Hope and
Homes for Children România
şi
HelpAlliance/Lufthansa
a
început în urmă cu un an, datorită
valorilor comune
–
etică,
profesionalism, responsabilitate şi
sustenabilitate.
În cadrul conferinţei de presă
organizate cu ocazia finalizării
proiectului comun, Managerul
General pentru Europa Centrală
al companiei aeriene Lufthansa Tamur Goudarzi-Pour a precizat:
“Am avut încredere în Hope and
Homes for Children România,
având în vedere că lucrează în
acest domeniu de 10 ani şi avem
siguranţa că fiecare bănuţ va fi
direcţionat către copii.
Am identificat România ca o
ţară unde am putea ajuta şi
acţiona ca mediatori, facilitatori
şi multiplicatori. Nu facem doar
business, ci ne îndeplinim şi
îndatoririle noastre de cetăţeni,
oriunde lucrăm.”

“Scopul nostru este să implicăm
organizaţii capabile, iar împreună
cu ei să oferim baze viabile pentru
execuţia unor proiecte în care se
pot vedea rezultate. Credem că
acest lucru ne duce pe un drum
sustenabil“ - a declarat Stefan
Versemann, Director General
Lufthansa pentru România şi
Republica Moldova.
Prin modul de implementare
şi rezultatul final, proiectul se
dovedeşte sustenabil pe termen
lung şi posibil de replicat în
colaborare şi cu alte organizaţii
în alte zone din România.
Succesul proiectului “Şi pentru
noi există o casă…” ne oferă
posibilitatea să continuăm
munca astfel încât toţi copiii săşi realizeze dreptul lor inalienabil
la o viaţă în familie.
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De-a lungul activităţilor programelor
derulate am avut o colaborare bună
cu autorităţile statale de protecţie
a copilului, cu primării şi consilii în
judeţele în care am implementat
proiectele noastre
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Implicarea comunităţilor şi
parteneriatul cu autorităţile
- prin reforma susţinută a sistemului de protecţie a copilului, incluzând închiderile
directe de instituţii, închiderile indirecte, formare profesională şi dezvoltarea
programelor de prevenire a separării copilului de familie.

Unul dintre principiile noastre de lucru este
munca în parteneriat cu autorităţile locale
şi încurajarea acestora pentru preluarea
serviciilor, pentru asigurarea sustenabilităţii
acestora pe termen lung.
Pe parcursul anului 2009, am colaborat cu
servicii publice specializate în protecţia
copilului, cu primării şi consilii judeţene din
zonele în care am implementat proiectele
de dezinstituţionalizare, formare de resurse
umane sau prevenirea abandonului.
Am cooperat cu Direcţiile de Protecţie a
Copilului din 41 judeţe din România, în
vederea centralizării informaţiilor pentru
realizarea unei situaţii cât mai clare şi
actualizate asupra numărului de instituţii
în fiecare judeţ, numărului de copii
instituţionalizaţi, nevoilor de formare şi
programelor de prevenire. Pe baza acestei
centralizări, vom concepe strategia pe
următorii ani.
Pe parcursul anului 2009, HHC România a
cooperat cu Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), pe
mai multe direcţii: contractul din iunie 2009
pentru continuarea dezinstituţionalizării, şi
reformă, precum şi protocolul care vizează
dezvoltarea unei Strategii Naţionale de
Formare Profesională pentru resursele umane
din sistemul de protecţie a copilului.
În plus, am colaborat îndeaproape cu ANPDC
în timpul programului de formare în Mureş
(PIN4), care a fost finanţat de către ANPDC
şi care a avut ca rezultat 196 de membri de

personal instruiţi din serviciile rezidenţiale
din judeţul Mureş.
Am fost invitaţi de către ANPDC, în calitate de
experţi, în cadrul unei conferinţe naţionale
pe tema perfecţionării personalului care
lucrează cu copii cu nevoi speciale în
servicii rezidenţiale, conferinţă desfăşurată
sub patronajul Ambasadei Marii Britanii în
România.
La nivel judeţean, am demarat o campanie de
conştientizare a autorităţilor locale cu privire
la importanţa prevenţiei la nivel local şi
necesitatea intervenţiilor primare întreprinse
la nivelul autorităţilor locale, intervenţii care
pot preveni adâncirea problemelor care, în
multe situaţii, conduc la instituţionalizare.
Această campanie a fost demarată în judeţul
Bacău în 2009, printr-o serie de întâlniri cu
primari şi membri ai seviciilor sociale la nivel
local, iar efectul a fost vizibil prin numărul
ridicat de cazuri soluţionate la nivel local,
prin implicarea factorilor cu atribuţii de
asistenţă socială.
Profesioniştii din regiune şi de mai departe,
din Bosnia până în Ucraina şi Sudan, au primit
asistenţă tehnică de la echipa noastră din
România, prin schimburi de vizite, programe
de formare profesională şi susţinere directă.
În ultimii doi ani, echipa de formatori a fost
delegată să ofere asistenţă tehnică în ţările
din afara portofoliului nostru existent Azerbaidjan şi Georgia.
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În 2009 am implementat programe de
formare pentru un număr total de 914 de
angajaţi din servicii rezidenţiale pentru
copii şi 66 de manageri au beneficiat de
asistenţă tehnică
14 Hope and Homes for Children România

Îmbunătăţim capacitatea
profesională a personalului din
sistemul de protecţie a copilului
prin programe de formare
profesională
Programele de asistenţă tehnică implementate au ca scop implementarea unui
nou sistem de servicii sociale de tip calitativ, specializat, pentru asigurarea
coerenţei sistemului în beneficiul persoanei ori familiei aflate în situaţii de risc
de excludere socială.

Parteneriatul cu Open Society
Institute Mental Health Initiative
pentru
cursuri
de
formare
profesională a echipei desemnate
în proiectul de dezinstituţionalizare
a adulţilor cu dizabilităţi din trei
instituţii din judeţul Giurgiu.
Am fost contractaţi pentru desfăşurarea
unor cursuri de instruire a echipei
desemnate să desfăşoare evaluarea
iniţială a adulţilor cu dizabilităţi din trei
instituţii rezidenţiale, însumând peste
300 de adulţi din judeţul Giurgiu.
Avem un model bine testat de
evaluare iniţială folosit în programele
de dezinstituţionalizare. Procesul de
evaluare iniţială este vital în proiectele
de
dezinstituţionalizare
fiindcă
identifică nevoile şi este premergător
designului de servicii ce urmează a fi
dezvoltate.

Open Society Institute Mental Health
Initiative ne-a selectat datorită
experienţei în dezinstituţionalizare
şi în dezvoltarea de instrumente în
acest domeniu. Formatorii noştri au
dezvoltat un pachet de curs axat pe
procesul de evaluare, au prezentat
instrumentele folosite şi au oferit
cadrul pentru dezvoltarea, împreună
cu participanţii la curs, a unui pachet
de instrumente specifice protecţiei
persoanei adulte.

Scopul urmărit este începerea evaluării
tuturor adulţilor din cele trei instituţii
vizate pentru închidere.

În noiembrie 2009 am finalizat
o serie de şapte cursuri pentru
personalul
din
serviciile
rezidenţiale pentru copii din
judeţul Mureş.
Cursurile au fost oferite în cadrul unui
Program de Interes Naţional finanţat
de către Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului.
Proiectul a fost implementat pe
parcursul a şase luni şi a cuprins
aproape 40% din totalul personalului
angajat al DGASPC Mureş în serviciile
rezidenţiale, adică peste 200 de
persoane.
Pe parcursul proiectului au fost create
şi aplicate peste 200 de proiecte
individuale care au dus la programe
de îngrijire îmbunătăţite în serviciile
rezidenţiale pentru copii. Pe baza
evaluărilor pe parcurs, s-a constatat o
creştere medie de 4 puncte pe sesiune
de cursanţi, ceea ce se traduce printr-o
creştere calitativă de cel puţin 50%
pentru fiecare participant.
Conferinţa „Metodologii şi proceduri pentru profesioniştii care
lucrează cu copii cu dizabilităţi’’
Desfăşurat sub patronajul Ambasadei

Marii Britanii la Sibiu în octombrie 2009, evenimentul a adunat 4
experţi, doi din Marea Britanie şi
doi din România, dintre care unul
din organizaţia noastră. Aceştia au
transmis un mesaj axat pe metode
non-invazive de intervenţie şi pe
suport pozitiv oferit copiilor cu comportamente dificile.
Experţii au insistat asupra metodelor proprii de lucru utilizate în serviciile dezvoltate în protecţia copilului şi asupra necesităţii elaborării
unor standarde clare în privinţa
intervenţiei în comportamentele dificile. Ei au propus editarea comună
a unui ghid de bune practici în ceea
ce priveşte abordarea comportamentelor dificile.
În
prezent,
suntem
singura
organizaţie din ţară care are un
program concret şi structurat de
intervenţie în cazul comportamentelor dificile la copiii cu nevoi speciale. Acest program a fost preluat
de la partenerii noştri de la Autistic
Services, Inc., SUA, care au fost tutori
şi mentori pentru echipa noastră,
instruită în folosirea metodelor
non-invazive de intervenţie. Sugestiile privind elaborarea unui ghid
de bune practici şi a standardizării
principiilor de intervenţie în cazul
comportamentelor dificile la copii
cu nevoi speciale au fost bine primite, participanţii propunându-şi să
identifice surse de finanţare pentru
acest proiect.
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2009
Financiar

Veniturile noastre din 2009 au fost mai mari faţă de 2008, datorită fazei de implementare a serviciilor
rezidenţiale care s-a derulat în anul în curs, în parteneriat cu Trustul ARK.
Am generat proiecte însumând 88% din procentul de venituri generale ale organizaţiei. Un alt
segment - cheltuielile pe programe de prevenire a separării copilului de familie - a totalizat aproape
7% din venituri, iar formarea profesională şi asistenţa tehnică - mai mult de 1% din venituri, formarea
profesională fiind un domeniu în dezvoltare în cadrul organizaţiei.
Deşi la ora actuală veniturile provin în proporţie de 98% din Marea Britanie, de la organizaţia - mamă,
strategia noastră este să dezvoltăm componenta de strângere de fonduri în ţară, prin capacitarea
unor companii din ţară şi crearea de parteneriate cu acestea. Un alt segment relevant pentru strategia
noastră de viitor este reprezentat de finanţările nerambursabile şi fondurile structurale, pentru care
vom aloca resurse umane şi financiare, astfel încât veniturile din aceste surse să crească în următorii
ani, constant.
Împreună cu finanţatorul nostru principal (HHC UK) am realizat un plan de protecţie a organizaţiei faţă
de pericolul reprezentat de criza financiară internaţională, prin proiecte sustenabile, prin consolidare
şi acţiuni de creştere a numărului de finanţatori şi de diversificare a acestora. Am stabilit sisteme noi de
monitorizare şi raportare, prin care să ne optimizăm managementul financiar intern, în strânsă corelare
cu programele.

Venituri

(EUR)		

HHC UK
Fonduri europene
Sponsorizări
Donaţii
Venituri financiare
Venituri din cedarea activelor
Venituri din diferenţe de curs valutar
Total venituri

2,773,636		
25,328		
18,745		
3,505		
1,277		
7,005		
18		
2,828,007

%
98.08
0.90
0.65
0.12
0.01
0.25
0.01

Surse de venituri

0,90%

0,01%
0,25%

1,92%

98,08%

0,00%
0,12%

0,65%

Cheltuieli

(EUR)		

Cheltuieli proiecte de dezinstituţionalizare
Cheltuieli proiecte prevenţie
Cheltuieli proiecte formare profesională
Cheltuieli administrative
Total cheltuieli

2,465,842		
193.187		
30,249		
105,635		
2,794,913

Categorii de cheltuieli

88,23%
1,08%
6,91%
3,78%
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%
88.23
6.91
1.08
3.78

Extras din bilanţul contabil la 31.12.2009
			
		
					

lei

Active imobilizate			 19,399,797
- imobilizări corporale			 19,399,797
Active circulante			

1,124,991

- Stocuri			

661,663

- Creanţe			

347,752

- Casa şi conturi la bănci			

115,576

Cheltuieli în avans			

3,844

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an			

252,367

Datorii curente nete			

876,468

Total active minus datorii curente			 20,276,265
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an			

121,182

Provizioane			

0

Venituri în avans			

0

Capital şi rezerve			
- rezultatul reportat			 14,683,437
- excedentul activităţii fără scop patrimonial			

5,471,646

Capitaluri proprii total			 20,155,083
Capitaluri total			 20,155,083
Indicatori din contul rezultatului exerciţiului
Veniturile din activităţile fără scop patrimonial			 11,956,170
Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial			

6,484,524

Excedent din activităţile fără scop patrimonial			

5,471,646

Informaţiile prezentate în aceste pagini reprezintă un extras din bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2009. Bilanţul
contabil complet îl puteţi găsi publicat pe site-ul www.mfinante.ro, fiind înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Maramureş la data de 30.04.2010.
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Acţiuni sociale
Pe lângă programele complexe, derulate în toată ţara, păstrăm tradiţia unor
evenimente anuale, care au în prim-plan copiii cu care lucrăm. Prin sprijinul
partenerilor noştri finanţatori, aceste acţiuni au devenit obiceiuri.

Cadouri de Crăciun de la
Fundaţia Edmond J. Safra
54 de copii din instituţia din
Comăneşti au primit cadouri de
Crăciun, datorită donaţiei primite
de la Fundaţia Edmond J. Safra.
Cadourile au fost alese chiar
de copii, iar cumpărăturile au
fost un prilej de socializare şi de
pregătire pentru un Crăciun plin
de bucurii.
Pe lângă cadourile individuale
primite, jocurile cumpărate
pentru activităţi în grup au fost o
surpriză plăcută.
Sărbătoarea Crăciunului nu ar fi
fost completă fără o petrecere
şi fără dulciuri în seara de Ajun.
Pentru aceasta s-au cumpărat
dulciuri, fructe, decoraţiuni de
brad şi materiale din care copiii
şi-au putut confecţiona propriile
decoraţiuni.

Vacanţă la mare pentru copiii
din Hunedoara, finanţată de
Fundaţia Edmond J. Safra
La sfârşitul lunii iunie, un grup
de 88 copii şi tineri din serviciile
rezidenţiale pentru copii din
judeţele Alba şi Hunedoara s-au
bucurat de un sejur de 7 zile pe
litoralul Mării Negre din România.
Tabara la mare este deja o tradiţie
a finanţatorului nostru de a le
asigura în fiecare an copiilor din
aceste servicii o vacanţă la mare,
aceasta fiind deja a treia. Copiii
sunt foarte încântaţi de zilele de
vacanţă, descoperind de fiecare
dată lucruri noi de făcut, jocuri
în apă, concursuri de construit
castele de nisip. Ei au vizitat Satul
de Vacanţă al Copiilor şi Delfinariul
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din Constanţa. Serile petrecute la
mare au fost pline de distracţie,
copiii participând la petreceri
organizate special pentru ei în aer
liber şi la spectacole de muzica şi
dans, unde au avut ocazia să-şi
vadă artiştii preferaţi. Vacanţa s-a
încheiat cu o plimbare pe valurile
mării cu vaporaşul L’Ozana.

Moş Craciun a ajuns şi la
copii din casele “Cerbului” şi
“Carpaţi“ din Vişeu
9 copiii din serviciile rezidenţiale
din Vişeu s-au bucurat de cadouri
de Crăciun datorită
unei
generoase donaţii din partea
domnului David Allard.
După cum au scris la Moş Craciun,
copiii au primit cadourile dorite
- biciclete, MP3 playere, jucării şi
jocuri, după preferinţe. Pasionaţii
de fotbal au primit echipament
sportiv de la cluburile de fotbal
favorite, iar o fetiţă a primit un leu
de pluş şi un joc puzzle.
Un cadou comun pentru toţi copiii
din casă a fost un computer şi o
imprimantă, care vor fi folosite
pentru teme, proiecte şcolare, dar
şi pentru activităţi educative. De
asemenea, un cadou binevenit a
fost un set de DVD-uri cu desene
animate pentru copii, pe care
aceştia le pot viziona pe computer
sau pe DVD player.
Momentele deosebite din casă
(zile de naştere, petreceri, ocazii
speciale) vor putea de acum să
fie imortalizate, cu ajutorul unui
aparat foto digital primit cadou de
la generosul Moş Crăciun.
SPECIAL OLYMPICS - a VIII-a ediţie
Sponsor principal al evenimentului
- Autistic Services Inc.

Ediţia de iarnă a acestei competiţii
s-a desfăşurat pe pârtia Cavnic
din judeţul Maramureş. Concursul
dedicat persoanelor cu nevoi
speciale a adunat anul acesta
tinerii din casele de tip familial
şi Centrele de Zi din Baia Mare,
persoanele vârstnice din căminul
de bătrâni din Sighetu Marmaţiei
şi casa rezidenţială Axa. Pe durata
concursului, participanţii au
trecut diferite probe, prin rotaţie:
concurs de săniuţe - coborâre,
trasul frânghiei, fotbal pe zăpadă,
săritură cu sacii, pictură pe faţă,
hulla hoop baschet, frisbee, dans.
La final, după festivitatea de
premiere şi decernarea de
diplome, tinerii au servit o gustare,
ceai cald şi dulciuri. Participanţii
s-au bucurat de prilejul de a
socializa şi împărţi impresii şi
emoţii cu ocazia revederii la acest
eveniment anual.
Motto-ul concursului este acelaşi:
“VREAU SĂ CÂŞTIG, DAR DACĂ
NU VOI CÂŞTIGA, VOI FI BRAV ÎN
ÎNCERCAREA MEA!”

Teamwork

Amazing fun
Support
Initiative
Success

Anul acesta elevii şcolii americane
însoţiţi de profesori s-au implicat în
activităţi de socializare şi artistice
împreună cu copiii de la casele
de tip familial Sf. Ana şi Sf. Maria,
Centrul de zi din Alba Iulia, Centrul
de Primire în Regim de Urgenţă,
Centrul Maternal din Sighetul
Marmaţiei. Pe lângă munca de
voluntariat, ei au facut şi donaţii
constând în îmbrăcăminte pentru
copii şi adulţi, produse cosmetice
şi jucării.
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Mulţumiri
Munca noastră nu ar fi posibilă fără sprijinul extraordinar al unor oameni, al unor
companii şi organizaţii. Sprijinul acestora a transformat vieţi, a schimbat radical
sisteme. Mii de copii şi familiile lor sunt împreună datorită acestui sprijin. Alte
sute de copii sunt acum într-un mediu familial, spunând adio pentru totdeauna
instituţiilor în care au supravieţuit atâta vreme.
Pentru că aţi făcut ca toate acestea să fie posibile, vă mulţumim.

Dorim să mulţumim în mod special sponsorilor noştri care au adus o contribuţie
importantă şi au făcut posibilă atingerea obiectivelor propuse pe anul 2009:
Absolute Return for Kids (ARK)
Autistic Services Inc
David Allard
Goldman Sachs
Help Alliance / Lufthansa German Airlines
Hope and Homes for Children UK
J.P. Morgan Chase
Mrs. Lily Safra and the Edmond J. Safra Foundation
Rotary International for Great Britain and Ireland
St. James’ Place Foundation
Sofronie Foundation
TASIS School
Zurich Financial Services UK

În 2009, dorim să le mulţumim
tuturor partenerilor şi sponsorilor
ce au ales să fie alături de noi,
pentru ca fiecare copil să aibă
parte de o copilărie într-un mediu
familial.
‘
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Sofronie Foundation: programe diverse şi copii aduşi în familii
Sprijinul pentru dezvoltarea caselor de tip familial, precum şi pentru echipele de asistenţi sociali, profesori şi psihologi
care fac munca de evaluare şi investigare pe teren, în familii şi în comunităţi, este oferit cu multă deschidere de Sofronie
Foundation, în funcţie de zonele de acţiune pe care le selectăm de la un an la altul. Parteneriatul cu organizaţii precum
Sofronie conferă sustenabilitate şi încredere programelor noastre şi colaboratorilor din ţară. Cei care beneficiază cel mai
mult sunt copiii, ale căror vieţi sunt total schimbate datorită proiectelor finanţate în România.
Plus-valoarea adusă de parteneriatul cu Sofronie stă în flexibilitatea sprijinului lor: de comun acord, stabilim plasarea
finanţării acolo unde e mai mare nevoie de intervenţie, astfel încât să beneficieze cât mai mulţi copii de colaborarea
noastră. De la an la an, tot mai mulţi copii sunt scoşi din instituţii şi tot mai multe instituţii de tip clasic sunt închise prin
finanţarea Sofronie Foundation în România. Pentru aceasta, le mulţumim.

Fondation Philantropique Edmond J. Safra:
Sprijin continuu pentru dezinstituţionalizare şi dezvoltare de servicii
Nu am putea fi unde suntem astăzi fără
oameni care cred în ceea ce facem.
Madame Lily Safra, prin organizaţia
domniei sale, este un astfel de om.
Am învăţat, prin experienţă, cum să
oferim un mediu familial copiilor care
nu au avut parte de familie, sau cum
să prevenim separarea altor copii de
familiile lor. În acest demers. Madame
Lily Safra a crezut şi ne-a susţinut ani
şi ani de zile şi continuă să o facă şi la
momentul actual.

Credem, de asemenea, în calitatea
programelor pe care le dezvoltăm
alături de partenerii noştri. Iar
calitatea umană a partenerului nostru
este dovedită prin interesul faţă
de copii, faţă de trăirile şi dorinţele
acestora. Madame Lily Safra, pe
lângă sume alocate dezvoltării de
servicii, de centre de zi sau de case
de tip familial, acoperă excursii la
mare, petreceri de Crăciun, achiziţii
de haine, de cadouri pe care, altfel,
copiii cu care lucrăm nu le-ar avea.

Vrem să le mulţumim celor din
Fondation Philantropique Edmond J.
Safra, pentru că au încredere în noi.
Împreună, putem fi mândri de copiii
pe care îi ajutăm şi de sistemele pe
care le dezvoltăm.

Echipa HHC România
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