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Fundaţia HHC România lansează prima campanie de comunicare din istoria sa
Bucureşti, 15 Octombrie 2010 – Sub patronajul Prinţesei Marina Sturdza, Preşedintele Onorific al HHC
România, fundaţia lansează o amplă campanie de comunicare menită a atrage atenţia publicului din România
asupra problemei copiilor separaţi de familiile lor şi asupra soluţiilor pe care fundaţia le propune ca alternativă
la închiderea copiilor şi adolescenţilor în instituţiile de îngrijire de tip clasic.
Campania de comunicare se va desfăşura în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie 2010 pe un număr
important de canale media (TV, print, radio, on-line). Fundaţia HHC România este recunoscută pe plan naţional şi
internaţional drept organizaţie de vârf care luptă pentru refomarea sistemului de protecţie socială a copilului.
Tot cu ocazia lansării acestei campanii, în echipa HHC România a fost cooptată, ca reprezentant special, şi
Amalia Enache, prezentatoarea ştirilor nopţii de la Pro Tv. Motivul pentru care Amalia a fost aleasă este dat chiar de
Prinţesă, care se află în mijlocul fundaţiei de mai bine de 10 ani. „Eu am văzut în Amalia, în afară de calităţile
profesionale şi evidentul talent, o capacitate de comunicare, un suflet şi o minte admirabile, şi care cred că sunt foarte
potrivite pentru misiunea noastră. Fundaţia are o experienţă mare în nouă ţări de pe două continente, unde lucrăm cu
toate organizaţiile internaţionale, cu toate guvernele şi este clar că un copil nu poate trăi într-o instituţie cum poate trăi
într-o familie. Scopul nostru este să ne asigurăm că fiecare copil român creşte într-un mediu cât mai apropiat de cel
familial.”
Aşa cum declară şi Directorul Naţional al HHC România, Ştefan Dărăbuş, această campanie reprezintă un
moment de cotitură: „Campania de comunicare ”Iniţiativa pentru copiii României” a Fundației HHC înseamnă
semnalul de pornire al cronometrului pentru eradicarea instituționalizării ca formă de protecție a copilului în România.
Termenul nostru limită pentru acest obiectiv e 2020. Până atunci, vrem să capacităm autoritățile statului, organizații
non-guvernamentale, organizații internaționale, companii și persoane fizice să se alăture acestui scop.”
Fundaţia HHC România a reuşit până în prezent să închidă 47 de instituţii de tip clasic şi să salveze un număr
de 13.000 de copii, cu ajutorul serviciilor alternative, apropiate de mediul familial. În instituţiile din România mai sunt
încă 12.000 de copii care merită o viaţă mai bună.
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