
 
 
 
Stimate domnule redactor Daniel Muraru, 
 
Cu o istorie de peste 25 de ani, Hope and Homes for Children este o Fundație 
globală care a luat naștere în Marea Britanie și care astăzi derulează programe 
pentru reformarea sistemelor instituționalizate de îngrijire a copilului și pentru 
prevenirea abandonului în 30 de țări din Europa, Africa și America de Sud, prin 
birourile proprii sau prin organizații partenere. 
 
În România, ne-am început proiectele în 1998, iar un an mai târziu, am reușit să 
închidem orfelinatul din Cavnic, din județul Maramureș. În ianuarie 2001, am devenit 
o organizație neguvernamentală, constituită în conformitate cu legea română. Ne-
am concentrat demersurile pe închiderea instituțiilor de tip vechi, și pe înlocuirea 
sistemului instituțional de protecție a copilului cu un sistem care se bazează pe 
conceptul familial. 
 
Am colaborat, încă de la înființarea Fundației, cu autoritățile statului român, pentru 
reforma sistemului de protecție a copilului. Am lucrat alături de consilii județene, de 
consilii locale, de servicii publice de protecție a copilului și de ministere, pentru a da 
sustenabilitate serviciilor pe care le dezvoltăm. În cei 21 ani de activitate, am închis 
58 de instituții de tip vechi de protecție a copilului, am scos peste 5.800 de copii din 
orfelinate și am ajutat peste 33.000 de copii să rămână alături de familiile lor. 
 
Hope and Home for Children România este o organizație neguvernamentală care 
lucrează zi de zi pentru a duce la capăt reforma sistemului public de protecție a 
copilului din România. În rapoartele de activitate pe care le publicăm anual, atât în 
format tipărit, cât și în format electronic pe website-ul nostru, 
www.hopeandhomes.ro, se pot găsi informații cu privire la programele noastre.  
 
Răspundem solicitării dumneavoastră nu pentru că activitatea Fundației ar intra sub 
incidența Legii 544/2001, ci pentru că transparența este una dintre valorile 
organizației, în toate intervențiile și programele noastre. Vă transmitem răspunsul 
nostru, așadar, din respect pentru instituția presei. Menționăm că răspunsurile pe 
care vi le putem oferi sunt limitate de responsabilitatea noastră de a nu încălca 
legislația cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal și de 
confidențialitatea clauzelor contractuale.  



 
Întrebările dumneavoastră fac referire la CTF Felix din localitatea Roznov, una dintre 
cele patru case de tip familial care fac parte din planul nostru de 
dezinstituționalizare a copiilor din județul Neamț.  
 
Planul de dezinstituționalizare a copiilor din județul Neamț a fost pornit în 
parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, cu scopul ca instituția să ofere toate cele 
patru terenuri pentru construcția de către noi a patru case de tip familial. În 
colaborarea noastră cu Consiliul Județean Neamț, autoritățile ne-au pus la 
dispoziție terenuri pentru construcția a trei case de tip familial în județul Neamț, dar 
nu au putut să ne ofere teren și pentru construcția de la zero a celei de a patra case, 
respectiv a CTF Felix din Roznov. Prin urmare, pentru a respecta calendarul 
proiectului nostru de dezinstituționalizare din județ, am decis să achiziționăm o casă 
cu teren, de pe piața imobiliară, angajând o agenție imobiliară care ne-a reprezentat 
în tot acest demers. Informația conform căreia terenul pentru CTF Felix din Roznov a 
fost oferit de Consiliul Județean Neamț este o eroare materială în cadrul 
comunicatului nostru pe care o vom corecta cu o erată. 
 
Menționăm că organizația noastră este dezvoltator de servicii sociale și, de-a lungul 
celor 21 de ani de activitate, am lucrat cu toate autoritățile publice din țară deoarece 
o parte importantă a misiunii noastre organizaționale este aceea de a face reforma 
sistemului public de protecție socială pentru copii. 
 
Casele de tip familial pe care Hope and Homes for Children le dezvoltă în România 
sunt un serviciu pe care îl oferim din dorința de a găsi pentru copiii din orfelinate 
cele mai potrivite alternative, prin care să îi ajutăm să crească într-un mediu cât mai 
apropiat de cel familial. Casele găzduiesc cel mult 10-12 copii sau tineri care 
beneficiază de îngrijire, educație, sprijin emoțional și consiliere pentru dezvoltarea 
deprinderilor necesare unui trai independent. Casele noastre sunt dezvoltate în 
comunitate pentru a încuraja integrarea cu succes a copiilor și tinerilor. 
 
Imobilul și terenul care găzduiesc acum CTF Felix din Roznov răspund criteriilor pe 
care le luăm în considerare atunci când începem să dezvoltăm un serviciu cum este 
casa de tip familial. La momentul achiziției, imobilul și terenul pe care există acum 
CTF Felix, erau în procedură de executare silită. 
 
În prezent, imobilul și terenul sunt în proprietatea Hope and Homes for Children și 
sunt utilizate de DGASPC Neamț printr-un contract de comodat încheiat cu 
Fundația. Pentru achiziția și dotarea casei și terenului în care am dezvoltat CTF Felix 
din Roznov, am utilizat exclusiv fonduri private provenind de la doi dintre partenerii 



noștri tradiționali, Holcim România și JYSK (fonduri pentru utilizarea cărora există 
înțelegeri contractuale agreate cu finanțatorul), și fondurile proprii ale Hope and 
Homes for Children. 
 
Detaliile cu privire la părți contractuale, valori ale tranzacțiilor, valori ale 
sponsorizărilor, fac obiectul limitărilor de confidențialitate pe care le menționam 
anterior. 
 
Sperăm că v-am putut fi de folos în ancheta jurnalistică pe care o desfășurați și vă 
asigurăm de întreaga noastră susținere pentru demersurile jurnalistice echidistante 
și de calitate. Tot în spiritul echidistanței vă solicităm să preluați mesajele de mai sus 
în integralitate, în eventualitatea publicării unui articol pe site-ul dumneavoastră.  
 
Vă mulțumim! 


