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Grup țintă:  

 

- Copiii și tinerii din centrele de plasament clasice; 

- Familii aflate în situații de vulnerabilitate, în pericol de separare de copiii lor; 

- Tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului și necesită sprijin pentru tranziția în 

viața independentă; 

- Membrii de personal care lucrează cu copiii din sistemul de protecție a copilului, asistenți 

sociali, psihologi și alte tipuri de profesioniști pentru care oferim formare profesională. 
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Cine suntem? 

 

Fundația Hope and Homes for Children activează în reforma sistemului de protecție a 

copilului la nivel național sprijinind autoritățile în oferirea de programe de prevenire a separării 

copilului de familie, în oferirea de îngrijire bazată pe conceptul familial, în tranziția copiilor în 

familiile lor și a tinerilor în viață independentă. 

Fundația desfășoară activități de advocacy la nivel național pentru menținerea reformei ca 

prioritate pe agenda autorităților, schimbarea cadrului legislativ și alocarea de fonduri pentru 

implementarea reformei. Pe plan internațional, activitatea de advocacy se axează pe alocarea de 

fonduri europene pentru finanțarea reformei în protecția copilului. 

 

Activități desfășurate în anul 2022 

 

Fundația Hope and Homes for children România a întreprins următoarele activități: 

- prevenirea separării copilului de familia sa: identificarea familiilor în stare de risc, 

evaluarea acestora și acordarea de sprijin conform nevoilor rezultate din evaluare. Am 

sprijinit peste 450 de copii să rămână alături de familiile lor 

- închidere de centre de plasament de tip vechi și tranziția copiilor în alternative de tip 

familial: am pregătit copiii pentru mutare în case de tip familial ori în familiile lor și tinerii 

pentru tranziția în viața independentă. Am deschis două case de tip familial până în 

prezent în acest an și alte trei case sunt planificate până la finalul anului. Am sprijinit peste 

90 de copii și tineri să părăsească centrele de plasament de tip vechi 

- formare profesională: am evaluat nevoile membrilor de personal care lucrează direct cu 

copiii ori cu familiile acestora și am oferit sesiuni de formare profesională țintite pe acele 

nevoi. Am crescut astfel capacitatea acestora de a oferi copiilor servicii de calitate și o 

îngrijire corespunzătoare. Am oferit sesiuni de formare profesională pentru aproximativ 

70 de participanți pe parcursul acestui an 

- sprijin acordat refugiaților din Ucraina: am răspuns nevoilor refugiaților din Ucraina 

(exprimate în mod direct ori prin intermediul autorităților și serviciilor din cadrul 

autorităților statului care ne sunt partenere). Am evaluat nevoile refugiaților și am oferit 

sprijin material (începând de la resurse de hrană și produse de igienă până la laptopuri, 

telefoane și tablete, cărucioare, haine etc), consiliere, ore de limba română, activități de 

petrecere a timpului liber, tabere, activități culturale etc. Am sprijinit peste 6000 de 

persoane din Ucraina, dintre care aproximativ 200 au fost copii din sistemul de protecție 

din Ucraina. 

- Advocacy la nivel național: am oferit sugestii la propunerile autorităților în ceea ce 

privește lansarea de programe operaționale finanțate din fonduri UE pentru perioada 

2021-2027, precum și sugestii pentru Strategia de Promovare și Protecție a Drepturilor 

Copilului 2021-2027. La nivel internațional, am oferit sugestii cu privire la mecanismul 

Semestrul European – pentru monitorizarea progreselor la nivel național în ceea ce 

privește implementarea recomandărilor Comisiei Europene. 

 

 

 

 

 

 



Ce ne propunem pentru viitor? 

 

Milităm pentru reforma sistemului de protecție a copilului la nivel national, implementând 

următoarele activități: 

- prevenirea separării copilului de familia sa 

- închiderea centrelor de plasament de tip vechi prin: 

 sprijinirea copiilor pentru mutarea în îngrijire alternativă de tip familial 

 reunitrea copiilor cu familiile lor 

 sprijinirea tinerilor pentru tranziția spre viața independent 

- formarea profesională a membrilor de personal care lucrează cu copiii, pentru ca aceștia 

din urmă să beneficieze de îngrijire de calitate și de cele mai bune servicii posibile 

- oferirea de asistență tehnică autorităților pentru implementarea de programe de prevenire 

și închidere de centre de plasament de tip vechi eficiente și sustenabile 

- advocacy la nivel national și international pentru eradicarea instituționalizării, oferirea de 

alternative bazate pe conceptul familial pentru copiii din sistemul de protecție și pentru 

menținerea dezinstituționalizării ca prioritate pe agenda politică și social a autorităților 

Strategia noastră presupune colaborarea permanentă cu autoritățile naționale și/sau 

județene ori locale în implementarea programelor noastre. 


