ASOCIATIA PENTRU O EUROPA UNITA

MISIUNE
Principala misiune a ASOCIAȚIEI PENTRU O EUROPĂ
UNITĂ este de a promova și susține incluziunea socială,
de a garanta și proteja drepturile copiilor, familiilor cât și a
comunității lor prin parteneriate credibile, trasparente și
eficiente cu instituțiile publice. Misiunea noastră este de a
contribui la îmbunătățirea vieții copiilor și aducerea de
beneficii imediate în viețile lor. Dezvoltarea personală și
profesională a tinerilor și copiilor în special dezvoltarea
educației non-formale astfel încât aceștia să-și poată croi
o carieră.valorile etice ale organizației :responsabilitatea,
colaborarea, creativitatea, integritatea, obiectivitatea.

RAPORT AEU
DEC 2015 OCT 2016

“FII TU SCHIMBAREA PE CARE VREI SĂ O VEZI ÎN LUME!”
http://www.asociatiaeuropaunita.ro/

asociatiaeuropaunita@gmai.com

VIZIUNE
O lume în care fiecarui copil îi este respectat dreptul la
educație, în care fiecare copil este înconjurat cu dragoste
și afecțiune și are toate cele necesare unui trai decent.
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KEY FIGURES AEU

FONDAT: 2005
NUMĂR MEDIU MEMBRI:
10-15
NUMĂR MEDIU VOLUNTARI:
15-20
STRUCTURA DECIZIONALĂ
Transparență, Responsabilitate

ADUNARE GENERALĂ
Toți membrii asociației

CONSILIUL DIRECTOR
Organul executive

CU CINE LUCRĂM?
ÿ TINERI- ELEVI,
STUDENȚI
ÿ COPII
DEFAVORIZAȚI
( familii
defavorizate,copii
instituționalizati)
ÿ Copii și tineri
romi
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REZULTATE 2016

23 ACTIVITĂȚI
EDUCAȚIONALE
PENTRU TINERI
ȘI COPII DIN
BENEFICIARII
ONG-ului
835 copii și tineri
beneficiari ai proiectelor
ONG -ULUI

3 CAMPANII DE
FUNDRAISING

4 TRAININGURI
12
WORKSHOPURI

1
grant european în
valoare de 19.560
euro pentru finalizarea
proiectului “Fanfara de la
Bacioiu”

25+
persoane implicate în
campanie (donatori,
voluntari,susținători)
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CU CINE LUCRAM?

∑

Copii și tineri proveniți din familii defavorizate din județul Bacău

∑

Copii institutionalizați (DGASPC Bacău)

∑

Copii și tineri plasați în apartamentele de tip familial din cadrul Centrului Ghiocelul

∑

Copii și tineri „Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii "Morcoveață" din municipiul Bacău

∑

Tineri cu oportunități reduse din licee bacăuane

∑

Copii și tineri romi

∑

Elevi, studenți și tineri profesioniști

∑

Organizații nonprofit și managerii acestora

CE FACEM?

Proiecte, servicii și programe pentru copii și comunitate:

∑

ATELIERE EDUCAȚIONALE PENTRU COPII

∑

ATELIERE DE DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ

∑

A DOUA ETAPA A CAMPANIEI “AJUTĂ-L SĂ CREASCĂ MARE!”

∑

“RENAȘTEREA TRADIȚIILOR CULTURALE ROME, CALEA SPRE DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A
COMUNITĂȚII LOCALE”

∑

“Intocmirea documentației necesare în vederea legalizării zonelor de locuire a cetățenilor de etnie romă
din comuna Valea Seacă , județul Bacău”

∑

Evaluarea situației romilor din municipiul Bacău

∑

Dezvoltarea personală prin treatru – “Lecția de teatru”

∑

Dezvoltă o abilitate! Reusește în viață!
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Serviciile benevole pe care AEU le furnizează:
ÿ Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, traininguri, workshop-uri, conferințe, simpozioane,
sesiuni știintifice, mese rotunde, dezbateri publice, precum și organizarea de măsuri, manifestații
publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice.
ÿ Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țara și
străinatate și programe privind dezvoltarea regională.
ÿ Sprijinirea și promovarea tinerilor, scaderea procentului de somaj în rândul tinerilor, lupta împotriva
marginalizării și sărăciei, activitățile fizice și sportul ca instrument de promovare a unui stil de viață
sănătos, includerea socială și participarea activă, provocări legate de mediu și schimbări ale climei,
cât și activități cu privire la creativitate și antreprenoriat.
ÿ Promovarea și încurajarea voluntariatului.
ÿ Acțiuni de promovare a politicilor de mediu în conformitate cu politicile de mediu promovate de
Uniunea Europeană precum și acțiuni de implementare și susținere a tuturor măsurilor de reciclare,
conservarea, protecția şi îmbunătățirea calității mediului, aplicarea efectivă a legislației comunitare
de mediu, minimizarea riscurilor la adresa sănătății.
ÿ Întărirea colaborării cu societatea civilă.
ÿ Activități ce au ca obiect principal minoritățile.
ÿ Derularea în mediul rural a unor campanii de informare în legătura cu procesul de aderare și
programele cu finanțare externă. Pregătirea modulelor de predare şi învățare a meşteşugurilor
tradiționale, de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru inițierea unei afaceri în mediul
rural şi utilizare TIC. Organizarea de workshop-uri pentru grupul ținta în vederea promovării
meşteşugurilor tradiționale. Formarea profesională a persoanelor ocupate în agricultura de
subzistență, seminarii regionale.
ÿ Promovarea democrației și a drepturilor omului.
ÿ Activități destinate tinerilor: acordarea de consiliere pentru orientare profesională, promovarea
voluntariatului, stimularea asociativității tinerilor, dezvoltarea de parteneriate și implicarea tinerilor în
viața comunității, creșterea consumului cultural la tineri, informarea și educarea cu privire la valorile
naționale, la valorile UE, protecția mediului și încurajarea sportului și turismului pentru tineri,
promovarea, susținerea și recompensarea tinerelor talente.
ÿ Furnizor de formare profesională și desfășurarea de cursuri de formare profesională.
ÿ Imbunătățirea relațiilor interetnice și interrasiale.
ÿ Prevenirea excluziunii sociale, abuzurilor suferite de copii, femei, persone cu dizabilități, bătrani și
minorități.
ÿ Realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte
materiale informative.
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I.

∑

PROIECTE, SERVICII ȘI PROGRAME PENTRU COPII ȘI COMUNITATE

“RENAȘTEREA TRADIȚIILOR CULTURALE ROME, CALEA SPRE DEZVOLTAREA
ARMONIOASĂ A COMUNITĂȚII LOCALE”

∑

ATELIERE DE DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ

∑

WORKSHOP-URI

∑

DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN TEATRU-„LECȚIA DE TEATRU”

∑

ATELIERE RECICLARE CREATIVĂ

II. EVENIMENTE DE TRADIȚIE PENTRU COPII/ PROIECTE CU CARACTER PERMANENT
∑

CAMPANIA “INVESTEȘTE ÎN PRIMA ZI DE ȘCOALA A UNUI COPIL- 2015,2016

∑

2% CAMPANIA „AJUTĂ-L SĂ CREASCĂ MARE!”2015,2016

∑

CAMPANIA “UN ZÂMBET PENTRU FIECARE!”- 2015

∑

CAMPANIA „COȘUL DE PAȘTE”- 2015,2016

III. VOLUNTARIAT PENTRU COMUNITATE ȘI FUNDRAISING
∑

CAMPANIA “NU ARUNCA! DONEAZĂ!-2016

∑

DONAȚII ÎN BUNURI ȘI BANI FAMILIILOR DEFAVORIZATE
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I. PROIECTE, SERVICII ȘI PROGRAME PENTRU COPII ȘI COMUNITATE

RAPORT
ACTIVITATE

AEU
2016

VCBCB

AEU

Lăutăria, altădată cea mai
cunoscută și admirată meserie
tradițională a locuitorilor din
Băcioiu - Corbasca, sat băcăuan
populat în totalitate de romi, dă
noi ,,lăstari" după mai bine de 25
de ani de la dispariția oricărei
forme de manifestare publică.
În trecutul nu prea îndepărtat, în
familiile rome din Băcioiu, există
cel puțin un copil care învăța să
cânte la un instrument muzical.
Însă, exodul muzicanților din
localitate către toate zările
pământului, unde sunt astăzi
apreciați și aplaudați, a întrerupt
atât
accesul
copiilor
la
instrumentele muzicale, cât și la
deprinderea tehnicilor de folosire

2

a acestora. Ca urmare, interesul
tinerilor romi de a mai practica
lăutăria ori cântatul în fanfară
dispăruse complet la un moment
dat.
Fanfara de la Bacioiu a funcționat
până prin 1985, având în
componența
sa
80
de
instrumentiști.
"Bazați, însă, pe o rădăcină,
mustind de talent nativ rămasă
doar fără tulpini, ne-am propus să
redeschidem drum sevei de talent
pentru a pune în valoare o tradiție
și aptitudini uitate. Am găsit
oamenii, profesori și autorități
gata să ude această rădăcină
pentru a scoate la lumină
abilitatea înnăscută a comunității
de romi din Băcioiu, loc unde, în

trecut, existau chiar trei fanfare
valoroase din punct de vedere
muzical", a declarat, pentru
AGERPRES, Irina Anghelina,
președintele Asociației Pentru o
Europă Unită, inițiatoarea unui
proiect cu finanțare europeană.
"1,2,3..." și sunetele a 27 de
instrumente de suflat învăluie
armonios o încăperea proaspăt
văruită din mica și vechea clădire
situată în centrul uneia din cele
mai sărace localități băcăuane
Băcioiu — Corbasca.
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A fost reînfiinţată Fanfara de la
Băcioiu. Lansarea trupei s-a făcut
de Ziua Internaţională a Romilor (
adevarul.ro)
Asociația pentru o Europă Unită a
reuşit vineri, 8 aprilie, să închidă
cu succes proiectul „Renaşterea
tradițiilor culturale rome - calea
spre dezvoltare armonioasă a
comunității locale”, în valoare
totală de 73 de mii de euro. În
ultimii doi ani s-au făcut
demersuri pentru reînființarea
renumitei fanfare din Băcioiu şi
pentru promovarea tradițiilor
rome.
Proiectul care a avut în centru
Lăutăria, meserie relansată prin intermediul copiilor în Bacioiu
(Agerpres 2016)
patrimoniul cultural al romilor a
inceput în anul 2014. S-a dorit
îmbunătățirea
relațiilor
interetnice şi situația socială şi
economica a populației de etnie
romă din comuna Corbasca,
județul Bacău.
„Prin reînființarea şi promovarea
“Fanfarei de la Băcioiu”, s-a
încercat reinvierea tradițiilor
rome,
asigurarea
incluziunii
sociale,
dezvoltarea
de
oportunități
prin
instruirea
tinerilor muzicanti, inființare
ONG. La finalul perioadei de
implementare a proiectului,
suntem mîndri să cuantificăm, o
serie dintre cele mai semnificative
rezultate ale acestuia cum ar fi
instruirea tinerilor muzicanți în
vederea obținerii unei
minime culturi muzicale , lecțiile
de muzică pe o perioada de 17

luni, 7 melodii în repertoriu, 20
ateliere de lucru şi romovarea
cetățeniei active“, a precizat Irina
Anghelina,
preşedintele
Asociației Europa Unită.

Fanfara de la Bacioiu
.

50 de copii, fără nici o pregătire
muzicală anterioară, cântă
astăzi, după un an de pregătiri,
în cadrul unei fanfare și a unei
formații de muzică lăutărească,
realizate în urma demersului a
trei instructori — Constantin
Gogan,
instrumentist
în
Ansamblul ,, Busuiocul", Costică
Radu și Vasile Andrei, ultimii doi
fiind pensionari care fac naveta
de la Bacău la Bacioiu special
pentru repetiții, dar și pentru a-i
familiariza pe copii cu notele
muzicale.
ÎNFIINȚARE FANFARA DE LA BĂCIOIU

ASOCIATIA PENTRU O EUROPA UNITA
Ajungând la final de proiect, în urma implicării de care au dat dovadă beneficiarii proiectului “Renașterea
tradițiilor culturale rome calea spre dezvoltarea armonioasă a comunității locale”, prin programul Fondului ONG
în România derulat în perioada mai 2014-aprilie 2016 am plecat împreună într-o excursie încheind astfel ciclul de
workshopuri propuse inițial. Activ Parc se află în satul Negrești și pune la dispoziție propriul parc de aventuri cu
activități de alpinism, paintball și tir.

REZULTATE:
https://www.youtube.com/watch?v=3VmKkMivzkE PRESELECȚIE
https://www.youtube.com/watch?v=ETbeQ_9BCaA REZULTATE 1 AN PROIECT
https://www.youtube.com/watch?v=F66h5BALQfs LANSARE FANFARĂ
https://www.youtube.com/watch?v=_yKTayv9HmI VIDEOCLIP
https://www.youtube.com/watch?v=K-28VdRYhA0 - DOCUMENTAR

BENEFICIARI DIRECȚI
25 COPII
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Proiectul început în anul 2014, și-a atins toți indicatorii şi obiectivul pentru care a fost realizat şi anume
acela de a îmbunătați relațiile interetnice cât și situația socială și economică a populației de etnie romă din
comuna Corbasca, județul Bacău prin reînființarea şi promovarea “Fanfarei de la Băcioiu”, reînvierea
tradițiilor rome, asigurarea incluziunii sociale, dezvoltarea de oportunități prin instruirea tinerilor
muzicanți, inființare ONG.

lecțiile de
muzică pe o
perioada de
17 luni

Reînvierea
tradițiilor
culturale rome

Instruirea
tinerilor
muzicanţi

7 melodii
în
repertoriu

FILM
DOCUMENTAR

incluziune
socială

cresterea
nivelului
de trai

Reinvierea
tradiției în
familiile
romane de
etnie romă

creşterea
nivelului de
educație

dezvoltarea
oportunităților de
a obține o sursă
de venit
dezvoltării
relațiilor
interetnice
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ATELIERE DEZVOLTARE EMOTIONALA PRIN ART-TERAPIE
Desenul, pictura, modelajul, teatrul cu marionete, basmele, arta, in
general, dezvolta personalitatea unui copil. Arta ii poate oferi siguranta si
libertatea de exprimare, de care are atata nevoie.
Terapia prin arta, numita de specialisti si art-terapie, este o forma de
dezvoltare a creativitatii si o cale de exprimare a sentimentelor copiilor.
Stimularea imaginatiei intareste personalitatea micutului, il face sa infrunte mai
usor tot ceea ce-l raneste, ce ii face rau.

REZULTATE
Se aproprie unii de altii , traiesc stari afective pozitive si
sentimentul unitatii
Comunicare asertiva
Imbunatattirea relatilor cu ceilalti
Cresterea increderii si a stimei de sine

OBIECTIVE

∑
∑

∑

∑
∑

Stimulare vizualcreativa
Stimularea limbajului
expresiv si mimica
gestuala
Facilitarea exprimarii
emotionale si
descarcare afectiva
Sa deprinda abilitati
necesare pentru a
lega prietenii
Sa gestioneze
conflictele aparute

BENEFICIARII PROEICTULUI

ATELIERE COPII

Copii cu varste cuprinse intre
4-12 ani aflati in situatii de
risc, familii cu problem socioeconomice, abandon familial
cu rezultate bune la scoala.

BENECIARI
BENEFICIARI
DIRECTI
24
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WORKSHOP-URI
Functionarea
unui ONG
Modalitatea de functionare a unui
ONG din punct de vedere legal si
financiar.

Democratie
participativa
Organizarea si functionarea
structurilor de guvernare
democratica
Organizare
Structuri cu atributii legislative
Structuri cu atributii executive
Sistemul juridic

Tehnici de
motivare
personala
Motivarea - punct de plecare în
stimularea energiei umane
Majoritatea cercetărilor în
domeniul motivării au fost
realizate de oameni care ocupau
functii manageriale, desi
McClelland, Poter si Lawler au
lucrat alături de colective
puternice de experti si manageri.
În timp ce practic nu există dubiu
asupra faptului că factorii
motivationali sunt aplicabili la tot

WORKSHOP-URI

felul de oameni, la cele mai
diverse niveluri, cercetătorii nu au
prezentat niciodată clar de ce
problema motivării este atât de
complicată atunci când ea se
referă la diferiti indivizi si la
diverse situatii.

Tehnici de
comunicare
(verbala si
nonverbala)
Ce este comunicarea?
Comunicarea:
- trecerea informaţiei de la o
persoană la alta
- schimburi verbale şi/sau
neverbale între parteneri
- „curajul de a te oferi altora”
- „ştiinţa de a folosi mijloace de
exprimare – cuvinte, gesturi,
tehnici”
- „voinţa şi capacitatea de a
orienta mesajul către celălalt cu
înţelegerea nevoii acestuia”.

REZULATATE:
INFIINTARE
ONG
BENEFICIARI
DIRECTI: 15
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FESTIVAL DE
TEATRU
impreuna cu
organizarea
unei expozitii
de pictura
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abilitatilor cat si momente artistice
de calitate pentru a contribui la
socializarea și integrarea acestor
copii prin activități art-terapeutice,
Beneficiari
•
Bacau)

Copii institutionalizati (DGASPC

•
Copii si tineri plasati in
apartamentele de tip familial din cadrul
Centrului Ghiocelul
•

Copii si tineri „Adăpostului de zi şi

de noapte pentru copiii străzii "Morcoveață"
din municipiul
IDEEA PROIECTULUI sau problema ce
se doreşte a fi rezolvată prin proiect:

In Uniunea Europeana (UE), o
persoana din sase sufera de
handicap, de la o forma usoara pana
la o forma grava, iar in total,
aproximativ 80 de milioane de
persoane nu pot, deseori, sa
participe din plin la viata sociala si
economica din cauza barierelor fizice
si comportamentale. Nivelul de
saracie a persoanelor cu dizabilitati
este cu 70% superior mediei
inregistrate, fapt care se datoreaza
partial accesului lor limitat la
ocuparea fortei de munca.
Numărul persoanelor cu dizabilitățila
30 iunie 2016
MOTIVATIA PROIECTULUI
Ce poate fi mai eficient decât să
înveți jucându-te ! Dar nu în joacă, ci
cât se poate de serios, astfel încât
educația alternativă prin teatru să
devină un fapt comun în
învățământul nostru preuniversitar.
Festivalul organizat de noi se doreşte
a fi o pledoarie în aceasta direcție.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Obiectivul general al proiectului il
constituie imbunatatirea calitatii
vietii copiilor cu nevoi special prin
dezvoltarea
competentelor
si

SCOPUL PROIECTULUI
Asociatia pentru o Europa
Unita impreuna cu partenerii sai

•

organizeaza desfasurarea in
perioada noiembri - decembrie 2016
un Festivalului de teatru in preajma zilei
de 3 decembrie, Ziua Internationala a
Persoanelor cu Dizabilitati impreuna cu
o campanie de informare si
constientzare, campanie care va avea ca
obiectiv integrarea copiilor cu dizabilitati
printre copii tipici precum si stoparea

BENEFICIARI DIRECTI
15 copii
COPII CENTRU
“MORCOVEATA”

discriminarii pe care le întâmpină copiii cu
dizabilități şi familiile acestora.

ORA DE TEATRU
Clasele Orei de teatru propun
cursanților diferite modalități și
tehnici care au ca scop dezvoltarea
personalității copiilor prin teatru,
respectiv descoperire și dezvoltare
personală prin teatru a tinerilor și
adulților. Ora de teatru se
structurează, în funcție de vârsta
cursanților,pe mai multe grupe.

Beneficiari directi
Prima grupa de
teatru 6 copii cu
disabilitati
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Atelierele de reciclare creative cuprind o serie de ateliere mixte de arte și reciclare creativă organizate structurată în patru
module, combină reciclarea creativă cu diverse categorii de arte, precum muzica, artele plastice, tehnicile handmade și
realizarea de bandă desenată. Îndrumați de voluntarii Asociatiei pentru o Europa Unita, copiii vor experimenta, în fiecare
duminică, diferite tipuri de artă și tehnici de reciclare creativă, devenind mult mai responsabili față de mediul înconjurător.
Atelierul de benzi desenate și reciclare creativă, unde copiii vor învăța să-și creeze singuri personajele preferate de benzi
desenate si in acelasi timp am reusit sa amenajam un loc de joaca impreuna cu personajele din desene animate.
Sunt create în scopul descoperirii şi dezvoltării potențialului creativ al copiilor.
Beneficiari:
Copii intre 3-14 ani

REZULTATE: Educatia non-formala este cea mai noua abordare a invatarii
prin activitati placute si motivante. Avantajele sale multiple inglobeaza
bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului traditional de invatamant,
cu un aport suplimentar de abilitati castigate in conditiile unei libertati de
exprimare maxime.
Educatia non-formala inseamna orice actiune organizata in afara sistemului
scolar, prin care se formeaza o punte intre cunostintele predate de profesori
si punerea lor in practica
Prelungirea de viață a obiectelor simple care ne înconjoară zi de zi a devenit

13
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II. EVENIMENTE DE TRADITIE PENTRU COPII/ PROIECTE CU CARACTER PERMANENT
La nivelul Uniunii Europene, o persoana din patru este expusă
riscului de sărăcie şi excluziune socială, România ocupând un
loc fruntas cu 40,2 % din populație care se confruntă cu acest
risc.

Prima zi de scoala, un motiv de emotie si bucurie este inca din
pacate o incercare grea atat pentru unii parinti cat si pentru
copii. Există unii copii care nu se pot bucura pe deplin de
aceste
momen
te,

56
beneficiari
Donatii,
hainute,
jucarii,
carti

REZULTATE

SCOALA A UNUI COPIL
Orice nu iti mai foloseste poate fi o comoara pentru altcineva!

Sprijin copiilor care se
află în situații speciale
și nu frecventează
şcoala din cauza
sărăciei, a lipsei de
îmbrăcăminte,
încălțăminte, rechizite.

-jocuri
-jucarii
-carti
-haine,incaltaminte
-rechizite.
Daca aveti jucarii pe care copii dumneavoastra nu le mai foloses, intrebatii daca vor sa le doneze in schimbul unui zambet!
AEU
PRIMA ZI DE SCOALA
56
ghiozdane
echipate
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CAMPANIA „UN ZAMBET
PENTRU FIECARE” 2015
Campania “Un zambet pentru fiecare” are menirea sa aduca bucurie, liniste si
pace in inimile unor familii defavorizate, care datorita vicisitudinilor vietii sunt
private de foarte multe lucruri. Orice act de caritate, precum și voluntariatul,
donațiile de timp, bani, bunuri sau alte gesturi de solidaritate contribuie la
aducerea unui zambet pe chipul unor copii din familii defavorizate.

Campania “Un pentru fiecare” are menirea
sa aduca bucurie, liniste si pace in inimile
unor familii defavorizate.
BENEFICIARI 200 de copii.

Campania “Un zambet pentru fiecare”
are menirea sa aduca bucurie, liniste si
pace in inimile unor familii defavorizate.
Mos Craciun a poposit la Corbasca.
Beneficiari: 150 de copii
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Mos Craciun a ajuns la copii din
gradinitele si scolile Comunei Orbeni.
Acesta a fost intampinat cu mult
entuziasm si emotii, 305 de copii au
cantat colinde si au spus poezii
mosului, iar pentru momentul artistic
prezentat, acestia au fost rasplatiti cu
daruri din partea lui Mos Craciun.
BENEFICIARI: 305 de copii

Ajutoarele lui Mos Craciun au
poposit astazi la serbarea
copiilor de la Centrul de zi "O
școală pentru toți" din Izvoare.
Programul a cuprins poezii şi
de colinde susținut de copii,
care au fost recompensați cu
daruri.
BENEFICIARI 25 de copii

16

DEC 2015 OCT 2016 | 2016

17

COSUL DE PASTE

BENEFICIARI
85 COPII
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III. CAMPANII DONATII, FOUNDRAISING

De craciun daruim, De
craciun suntem mai buni,
De craciun iubim si
iertam! Multumim
tuturor oamenilor cu
suflet care s-au implicat
in derularea campaniei
noastre si au adus
zambete pe chipul
acestor copii!!!

Familia Negurici, greu
incercata de a lungul timpului,
au reusit sa ramana uniti, copii
lor fiind lumina ochilor lor. Isi
doreau foarte mult un
calculator si nici nu sperau ca
se va intampla. Multumim
celui care a facut posibil acest
lucru!

Stefan Galateanu, un
baietel de 11 ani in clasa
a IV-a, parasit de ambii
parinti. Crescut de
strabunica sa de la 1 an,
strabunica care ii este si
mama si tata. Cea mai
mare dorinta a sa a fost
sa primeasca un laptop.
Multumim celui care a
facut posibil acest lucru!
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DONATII
Birouri- 14 buc
Scaune- 20 buc
Scaun vizitator isoscel- 7
buc.
Casetiere cu 3 sertare – 8
buc
Rafturi 3 buc
Corp mobil – 6 buc.
Corp vertical – 2 buc
Fisete acte- 1 buc
Beneficiari: Scoala
Tatarasti, comuna
Tatarasti, Bacau
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CUM TE POȚI IMPLICA
redirecționează 2%
Ai avut venituri impozabile anul trecut? Asta înseamnă că ești eligibil pentru a spune statului că 2% din ceea ce îi dai
sub formă de impozit să meargă către un impact real pentru educație, pentru copii. Acest lucru nu presupune niciun cost
pentru tine, dar agregat înseamnă foarte mult pentru un ONG.

donează
Orice nu iti mai foloseste
poate fi o comoara pentru
altcineva
∑
∑
∑
∑
∑

jocuri
jucarii
carti
haine, incaltaminte
rechizite.

devino fundraiser
Oriunde ai fi, acum îți poți aduce contribuția directă organizând strângeri de fonduri sau donații în natură în rândul prietenilor și colegilor tăi,
dedicate copiilor abandonați ori celorlalte programe pe care le derulăm.
Impreună putem face un copil să zâmbească.

devino voluntar
DE CE VOLUNTAR?
- Pentru ca impreuna putem reusi sa schimbam destine;
- Ca sa legi prietenii cu alti voluntari;
- Pentru a fi un exemplu si pentru cei din jur;
- Pentru a trai o experienta de neuitat.
- Pentru a-ţi face contacte utile;
- Pentru a te simţi util;
- Pentru a face tranziţia spre o nouă viaţă;
- Pentru a testa o nouă carieră;
- Pentru a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi;
- Pentru a realiza ceva;
- Pentru a ameliora comunitatea în care trăieşti;
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Voluntarii - oamenii care fac lucrurile să meargă, fără de care nu am fi putut obține
rezultate frumoase.
MULTUMIM!

PARTENERI, SUSTINATORI, FINANTATORI!

ß

Morcoveata “Adăposturi de noapte pentru copiii străzii”, Contact: Bacau, str. Henri Coanda, nr. 4

ß

Centrul de Servicii Sociale Ghiocelul Bacau, Adresă: Al. Ghioceilor, 4

ß

Primaria Corbasca

ß

Primaria Valea Seaca

ß

Scoala Bacioiu

ß

Scoala Tatarasti
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