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Terre des hommes și-a început activitatea în
România prin stabilirea unor parteneriate cu
organizații locale. Primul nostru proiect s-a adresat
mamelor aflate în dificultate și își propunea să
prevină abandonul copiilor.
Am lansat în România un program de protejare
și reintegrare a copiilor în conflict cu legea
prin furnizarea de ajutor legal și social și prin
organizarea de cursuri de formare pentru
specialiștii din domeniul protecției copilului.
Am încheiat în România parteneriate pentru
promovarea respectării drepturilor copiilor cu HIV.

În România s-au adoptat schimbări legislative care
au permis Terre des hommes să ofere cursuri de
formare în protecția copilului pentru actori cheie
reprezentanți ai instituțiilor naționale.
A început zefiR, un proiect amplu pentru incluziunea
persoanelor de etnie rromă prin care s-a
îmbunătățit accesul al educație, sănătate și condiții
decente de locuire a peste 20.000 de persoane
(grupuri vulnerabile, în special roma, femei, tineri și
copii) din mediul rural, din Olt, Dolj și Gorj.
Terre des hommes România a ajutat direct
9.883 de persoane dintre care 3000 de copii au
participat la activități educaționale de prevenire
a discriminării și 2.000 de copii au beneficiat de
servicii medicale de bază.
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Am derulat 11 proiecte pentru susținerea
comunităților rurale din județele Dolj, Gorj, Olt,
Bacău; participarea activă a tinerilor, promovarea
metodelor alternative la detenție juvenilă și
promovarea metodei MGS - Mișcare, Joc și Sport
pentru incluziunea social a copiilor și a tinerilor
vulnerabili.
A fost lansat un proiect major pentru protecția
drepturilor copilului: Mediu Sigur pentru Copii în Sport.
În paralel au fost derulate alte 12 proiecte, aflate în
diferite stadii, în diferite zone ale țării. Roman Bürki,
Ambasadorul Terre des hommes, a vizitat două
comunități din România și a promovat sportul în
rândul copiilor.
Au fost lansate două proiecte în domeniul justiției
juvenile (Precision și Focus), iar în cadrul SHINE s-a
publicat în premieră națională un ghid de construire
a grupurilor sanitare pentru școlile din mediul rural.
De asemenea, am lansat la Tg.Ocna un FabLab
educațional pentru tinerii din liceu și pentru cei din
Centrul Educativ.
În premieră în România, am elaborat un document
cu măsuri suplimentare specifice pentru protejarea
tuturor copiilor care se antrenează și fac sport și am
invitat Federațiile Române de Fotbal și Gimnastică și
20 de cluburi sportive din toată țara să îl semneze, ca
un angajament public. În acest proiect am lucrat în
parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilități, Copilului și Adopții,
Federația Română de Fotbal, Federația Română de
Gimnastică și cu specialiști internaționali în protecția
copilului. Iar acesta a fost doar unul dintre cele 12
proiecte ale Fundației.

De 30 de ani, sprijinim mii de copii prin proiectele noastre.
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A demarat implementarea proiectului SHINE
(Sprijin pentru infrastructura socială, de sănătate
și educație) în beneficiul a cel puțin 11.000 de
copii din 37 de comunități din zonă.
www.tdh.ro

www.tdh.ro

FUNDAȚIA
TERRE DES HOMMES
ÎN ROMÂNIA DE 30 DE ANI

TOTUL PENTRU COPII

Cine suntem ?
„Un copil trebuie să f ie norocos să
întâlnească oameni care vor să-l
ajute”, spunea o voluntară a noastră.

Suntem cunoscuți
în România pentru:
Participarea copiilor (implicarea copiilor în proiecte
și solicitarea opiniilor acestora, pentru a ne asigura că
proiectele noastre răspund exact nevoilor lor).
Formarea profesioniştilor în protecţia copilului

Scopul nostru este ca tinerii și copiii din România să nu mai
aibă nevoie de „noroc”, ci să găsească ușor un sprijin în jur

Resursele noastre educaționale bogate pe care le oferim

-în părinți, profesori, asistenți sociali, polițiști, orice adult

copiilor și profesioniștilor copiilor (cu acces gratuit)

sau alți copii. Drepturile copilului sunt lege pentru noi și

prin site-ul nostru, canalul Youtube (Terre des hommes

profesioniștii cu care lucrăm.

România) și platforma Childhub.org (broșuri, cursuri,
seminarii web, videoclipuri).
Îmbunătățirea

standardelor

în

protecția

copiilor

Cum lucrăm
în general

în

contextul activităților sportive.
Suntem printre puținele organizații care au lucrat pentru
copiii afectați de migrație
Ziua Ștafetei, o inițiativă care de aproape 10 ani pune în
legătură copiii cu mentori potriviți

Ne împărțim activitatea în trei programe majore în funcție de
tipul de dificultăți și contextele cu care se confruntă copiii:
Migrația, Accesul la Justiție și Protecția Copilului.

De la intervenții directe, am trecut în ultimii ani la proiecte

Printre

pe termen lung (2-3 ani) prin care sprijinim copiii afectați
de sărăcie, de migrație (copii ai căror părinți lucrează în

proiectelor

noastre

sunt

Comisia

Botnar, Fundația Medicor, Agenția Austriacă de Dezvoltare.

străinătate, copii romi, copii refugiați și solicitanți de azil)
sau copiii care intră în contact cu justiția (fie ca victime sau

În România, de obicei lucrăm îndeaproape cu diferite autorități

făptuitori minori). Creăm și dezvoltăm practici prietenoase

naționale și cu structurile la nivel regional/local aflate în

pentru copii și metodologii specifice pentru profesioniștii

administrarea acestora - Ministerul Educației, Autoritatea

care lucrează cu aceștia, cu accent pe echilibrul mental

Națională pentru Protecția Copilului (ANPDDCA) și structuri

și reziliență. Credem cu tărie în educație continuă atât

de nivel (DGASPC), Centre educaționale și de detenție din

pentru copii, tineri, cât și pentru adulții din jurul lor.

cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (și cele
patru pentru copii și tineri), Direcția Națională de Probațiune,

Lucrăm la nivel național, cu accent pe 59 de comunități (în

Federația

județele Dolj, Olt, Gorj, Bacău), iar echipa noastră în 2020

Română

de

Fotbal

și

Federația

Română

de

Gimnastică, Inspectoratul Școlar Prahova, Liceul Tehnologic

era formată din cca. 20 de angajați, în marea majoritate aflați

din Târgu Ocna.

în București.
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finanțatorii

Europeană (prin intermediul programelor sale), Fundația
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