
 

 

PROGRAMUL  ‘SPRIJIN PENTRU COPIII 
INSTITUTIONALIZATI’ 

 Consiliul Judetean Giurgiu, prin intermediul Asociatiei Inner Wheel 

Danubius Giurgiu ne-am propus sa dezvoltăm  un program umanitar de 

strangere de fonduri pentru ca toţi copiii din centrele de asistenta sociala 

din municipiul si judetul Giurgiu să poată să fie în siguranţă, să aibă 

parte de servicii de sănătate, de condiţii de trai decente şi de acces la 

educaţie de calitate. 

Consiliul Judetean Giurgiu luptă pentru dreptul la viață al acestor copii: 

dreptul copiilor institutionalizati la o creștere într-un mediu cât mai 

apropiat de cel familial, nelipsiți de cele necesare unei subzistențe 

decente, dreptul copiilor institutionalizati la educație și la asistență 

medicală 

 



 

Copiii vulnerabili se pot confrunta cu riscuri multiple 

 

În România trăiesc aproape 4 milioane de copii. Deși țara a înregistrat 

progrese semnificative în ultimii 30 de ani, o pondere prea mare a 

acestora continuă să fie afectată de sărăcie și de lipsa serviciilor 

medicale la nivel local și a educației de calitate. 

 Jumătate dintre ei se află la risc de sărăcie și excluziune socială, în 

timp ce aproape unul din patru suferă de lipsuri materiale grave. 

(Eurostat 2017). 

 400.000 se află în afara sistemului de educație, cu șanse reduse de 

a-și găsi de lucru odată deveniți adulți. (2017, studiu UNICEF ). 

 Peste 52.000 sunt separați de familiile lor, în general ca urmare a 

sărăciei, violenței sau a abandonului. 

 Anual, 10.000 de copii sunt separați de părinții lor. 



 Un milion de copii sunt spitalizați anual. Aceste internări 

costisitoare ar putea fi prevenite prin asigurarea de serviciile 

medicale primare la nivel local. 

Peste 15.000 de cazuri de copii abuzați, neglijați și exploatați au fost 

raportate în 2018 (statistici emise de către Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Copilului și Adopție). Cei mai vulnerabili copii sunt cei din 

familii sărace, din comunități de romi, din mediul rural și copiii cu 

dizabilități. 

Potrivit unui studiu realizat de UNICEF, fiecare an suplimentar petrecut 

pe băncile școlii crește venitul viitorului adult cu 8-9%, reduce riscul 

șomajului cu 8% și riscul de probleme grave de sănătate cu 8.2%. 

Ca urmare a politicii noastre de implicare 

sociala la nivel local, si, in consonanta cu 

cultura organizatiei, facem eforturi 

permanente pentru integrarea companiei in 

viata comunitatii. In aceasta idee ne 

propunem sa sustinem diverse concursuri, competitii si manifestari 

sportive organizarea de excursii si tabere pentru copii institutionalizati. 

 Ajutam tinerii talentati sa isi manifeste talentul si creativitatea in toate 

domeniile (arte, sport, olimpiade scolare). Ajutam de asemenea pe cei 

care sunt prea tineri sau prea batrani pentru a se putea ajuta singuri. Nu 

in ultimul rand, organizam activitati prin care sa crestem implicarea si 

responsabilitatea fata de mediul inconjurator. Colaboram cu toti cei care 

fac eforturi si dau dovada de implicare sociala, asemenea noua, suntem 



deschisi la propuneri si actiuni din partea oricaror organizatii 

neguvernamentale al caror scop este transparent si apropiat valorilor 

noastre. Sprijinim organizatiile care manifesta initiativa si angajament in 

realizarea scopurilor lor sociale, de incurajare a tinerelor talente, de 

protejare a naturii, de promovare a valorilor romanesti. 

 

 

Toți copiii au dreptul la asistență medicală, protecție socială și 

educație de calitate.  

 
Excluziunea socială, care constă în  lipsa unui loc de muncă, a accesului 

la servicii medicale sau la educație, este rezultatul unui cumul de factori 

care afectează familii sau comunități pe parcursul mai multor 

generații. Aceștia includ: o alocare insuficientă sau necorespunzătoare a 

resurselor, norme, standarde, instrumente și metodologii neadecvate și 

insuficienta cooperare la nivelul sistemelor de sănătate, educație, social 

și de protecție a copilului. Provocarea constă în realizarea de intervenții 



de prevenție, în afară intervențiilor de sprijin al copiilor deja afectați – 

un sistem local capabil să identifice, să prevină și să trateze 

vulnerabilități este vital. 

 
Doneaza 2% 
Dragi prieteni, puteti decide spre ce activitati de interes public sa fie 

directionat 2% din impozitul pe venit pe care il platiti la bugetul statului. 

Acest lucru nu cere nici un efort financiar din partea dumneavoastra, banii 

fiind oricum retinuti sub forma de impozit. 

 

Sponsorizare 
Conform dispozitiilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu 

modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale “Titlului II-

Impozitul pe profit” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal: 

Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, 

potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente 

sponsorizarii daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ 

urmatoarele conditii: 

1. este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri; 

2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. 

Cu alte cuvinte de ce sa  platiti 100% din impozitul pe profit catre 

stat cand puteti plati doar 80% iar restul de 20% sa fie utilizat pentru 

o sponsorizare. 



Sponsorizarile, donatiile si mecenatul sunt instrumente importante prin 

care o companie isi poate imbunatati impactul social. Prin contracte de 

sponsorizare, se doreste  implicarea activa a persoanelor juridice in 

rezolvarea problemelor din domeniul asistentei sociale si protectiei 

copiilor din  comunitatea  din care facem parte. 

 

 

 

HAIDETI SA CONTRIBUIM IMPREUNA LA 
VIITORUL COPIILOR INSTITUTIONALIZATI ! 

Orice contributie este binevenita! 

IBAN RO14BTRL01901205W86326XX deschis la Banca 
Transilvania Sucursala Giurgiu 


