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Un centru – o casă – o comunitate

De peste 17 ani,  Centrul pentru Educație și Sprijin Comunitar  nu renunță să existe, să deschidă zilnic 
porțile  copiilor , să ofere EDUCAȚIA ca pe o fereastă deschisă spre un viitor de calitate. Funcționând 
ca structură alternativă, și fără să-și dorească să concureze școala sau familia,  CASA noastră  a 
oferit echilibru, stabilitate, repere durabile, acces către  un mediu deschis care încurajează dorința 
de a învăța , creativitatea ,  prietenia. Nu ne-am propus să oferim soluții la toate problemele, rețete 
universal valabile și aplicabile în societate, dar am ajutat copiii să-și făurească  propriile  soluții,  
prin prezența permanentă a educatorilor, dar mai ales prin prezența CASEI . Sălile pentru activități 
educative sau ludice, locul de luat masa,  camera ” tainică” a psihologului,  toate acestea reprezintă 
un spațiu și un timp construit împreună.

Și în 2015 am avut alături COMUNITATEA, ai cărei membri – oameni obișnuiți, companii, instituții, 
cu toții structuri responsabile au înțeles că  fără modele sănătoase, lipsiți de posibilitatea de a 
beneficia de satisfacerea nevoilor primare , abandonați mediilor fără repere morale, copiii se pierd 
și devin un pericol pentru comunitate și o povară pentru societate. PREVENIREA este mult mai 
puțin costisitoare decât susținerea unor categorii incapabile să se integreze social.
Aristotel spunea că  “Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau 
viață; de aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i„.

Vă mulțumim că și în acest an ați înțeles misiunea noastră și ne-ați fost alături, căci „Educația este 
cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea” – Nelson Mandela.

Laurenția Șerban
Președinte



Universul Cunoașterii
2 teme abordate în 7 cursuri realizate în 10 întalniri

Pe lângă efectuarea temelor pentru acasă, pe parcursul anului 
2015, 42 de copii au participat la activităţi educative în cadrul 
cursurilor Universul Cunoaşterii, Călători printre Cuvinte şi English 
for all.
 Au fost abordate 28 de teme cum ar fi: poeţi şi scriitori români 
şi străini, alimentele sănătoase, animale sălbatice şi domestice, 
continente, despre cum protejăm mediul înconjurător şi despre 
bunele maniere. 

25 căsuțe pentru păsări
tablouri de toamnă



42   de copii şi familiile lor au beneficiat de serviciile 
oferite de Centrul pentru Eduacţie şi Sprijin 

Comunitar în anul 2015. 

40 de familii au beneficiat de peste 300 de şedinţe 
de consiliere socială. Temele discutate au fost: 

participarea activă a părinţilor în educaţia şi creşterea 
copilului, îmbunătăţirea comunicării cu copilul şi cu 
alţi membri ai familiei, îmbunătăţirea stării de igienă 
a copilului şi a locuinţei, creşterea interesului copilului 
pentru activităţile şcolare şi educative, colaborarea cu 
şcoala, găsirea unui loc de muncă, informare despre 
cursuri de calificare, organizarea bugetului, depăşirea 
unor situaţii de criză

30 de familii au fost sprijinite în întocmirea dosarului 
pentru bursa socială şi pentru obţinerea unor 

ajutoare sociale acordate de stat.

Cu sprijinul sponsorilor şi al donatorilor, 62 de copii au 
primit ajutoare materiale constând in alimente, jucării, 
rechizite, produse de igienă, haine, încălţămine, iar 2 
familii au primit mobilier şi obiecte casnice.

Prin proiectele de sprijin financiar, 29 de familii au 
beneficiat de tichete sociale. 

Asistență socială



Activități recreative și de socializare
Pe parcursul anului au fost organizate diverse activităţi recreative, jocuri 
educative sau sportive, concursuri cu premii şi activităţi distractive.
- 13  copii au participat săptămânal la cursuri de înot oferite gratuit de Bucharest 
Sport Club în cadrul Bazinului Olimpia
- 42 de copii şi-au sărbătorit zilele de naştere şi au primit cadouri şi tort 
- au fost organizate vizite la Muzeul Grigore Antipa, Muzeul de Artă şi Grădina 
Botanică sau vizionări de filme în centru sau la cinematograf
- cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului înconjurător, la sediul firmei Accenture 
copiii au participat la workshop-ul “The Art of Recycling”. Folosind ziare, lipici 
și culori ei au făcut o ciupercărie multicoloră. La final fiecare copil a primit o 
diploma, o carte si dulciuri.
- Gina Steliana, împreună cu fiica ei, voluntare din Marea Britanie i-au învăţat pe copiii să mânuiască cercurile Hula Hoop şi panglici colorate
- 10 copii au pictat tricouri, au realizat păpuşi din pănuşi şi au cunoscut copii din alte tări, elevi ai Şcolii Americane şi ai  Şcolii Internaţionale din Bucureşti
- 45 de copii, angajaţi şi voluntari au participat la tabara de o săptămână la Bran, judeţul Braşov.

Ca în fiecare an, luna decembrie a fost luna cadourilor, a bradului împodobit la centru, a colindelor cântate de copiii mici şi mari şi a vizitelor prietenilor fundaţiei. 
Toţi copiii au primit haine, rechizite, dulciuri şi jucării şi s-au bucurat de venirea lui Moş Crăciun.  



Povestea minunată a grădinii și Orașul - Universul din jurul nostru
ateliere de creativitate

31 teme abordate
peste 13.000 
lucrări ale copiilor

Frecventarea virtuală a lumii  prin TV sau în faţa calculatorului separă 
copilul de experienţa lumii reale, copilul pierde abilitatea de a realiza 
ceva prin creativitate, prin propriile mâini.
Atelierul nostru de  creativitate învaţă copiii să deseneze, să picteze, 
să modeleze lutul, să lucreze cu piatra, lemnul, hârtia, să utilizeze în 
mod creativ material reciclabil. Învață să colaboreze unii cu alţii, să 
comunice, pregătindu-se pentru adultul de mâine, responsabil 
pentru un mediu curat  şi relaţii umane armonioase. Atelierul 
urmărește familiarizarea copiilor  cu universul artei sub 
formă ludică, lucrul organizat în jurul unei teme, a unui 
artist sau curent artistic, pentru a-i permite copilului 
să-şi dezvolte imaginaţia, îmbogățirea cunoştinţelor,  
prin metodele şi tehnicile artei. 

Temele generale ale anului 2015 au fost :
• Povestea minunată a grădinii
• Orașul – universul din jurul nostru

 Îndrumați de instructorul artistic, Irina Spînu și acompaniați 
de psihologul Ana Maria Bădescu, copiii au studiat natura 
atâtîin atelier cât și în parcuri sau în Grădina Botanică  pentru a observa 
forma și frumusețea plantelor, a caselor  ș i a mediului încojurător.

S-au consolidat  cunștințele,  priceperile  și deprinderile artistice, s-a 
dezvoltat  imaginația creatoare, sensibilitatea și gustul pentru frumos.
Lucrul în grup a favorizat dezvoltarea capacităților de analiză și gândire 
creativă, conștientizarea bucuriei  de a decoperi și de a învăța.



Proiectul Punți pentru Incluziune Socială - Copil - Familie - Comunitate

 Ideea proiectului a fost să creeze o punte de legătură între Centrul pentru Educație și Sprijin 
Comunitar al Fundației Sf. Dimitrie și două centre de zi din sectorul 3, iar activitățile desfășurate să se 
facă implicând atât copii cât și părinții și voluntarii din comunitate. 
 Prin acest proiect, 100 de copii din Centrul de zi al Şcolii Mihai Botez, Liceului Nichita Stănescu 
și Centrului pentru Educație și Sprijin Comunitar Sf. Dimitrie au beneficiat de servicii sociale, sprijin la 
teme și activități de învățare, cursuri de deprinderi și o masă caldă. Şapte zeci de copii au fost evaluați 
din punct de vedere psihologic și au participat la ședințe de consiliere psihologică. Pe durata proiectului, 
16 copii cu rezultate școlare foarte bune au fost premiați și au primit jocuri, cărți și diplome.  
120 de părinți din cele trei centre au fost consiliați de către asistentul social, au găsit împreună soluții la 
problemele cu care se confruntă și au fost sprijiniți în găsirea unui loc de muncă, a redactării unui CV sau 
înscrierii la cursuri de calificare. 63 de părinți și copii au participat la seminarii de orientare profesională, 
au aflat ce presupune un loc de muncă și care sunt cunoștințele și abilitățile necesare diferitelor meserii.  
 Au fost organizate 3 grupuri de suport pentru părinți și 3 vizite de orientare profesională, vizite 
la care copiii și părinții au făcut cunoștință cu diferite meserii (lucrător la seră, fermier, olar, vânzător, 
etc). 16 părinți au fost îndrumați spre cursuri de calificare și 3 părinți au finalizat cursul de bone sau de 
comunicare și antreprenoriat. 7 părinți au fost sprijiniți în redactarea unui CV și doi părinți și-au găsit un 
loc de muncă.    
 În cadrul acestui proiect, 23 de părinți, 45 de copii și 10 angajați și voluntari au fost instruiți în 
tehnica PhotoVoice și au participat la un concurs foto cu tema “Lumea prin ochii mei”. Expoziția cu cele 
mai reușite fotografii a fost găzduită de Galeria de Artă Elite. Premiile acestui concurs au constat din 
igienizarea și modernizarea a 2 camere din locuința a trei familii. Tot ca premiu, 10 copii din cele două 
centre partenere au participat la tabara de o săptămână de la Bran, județul Brașov împreună cu 30 de 
copiii din Centrul pentru Educație și Sprijin Comunitar. 
 Prin activitatea “Casa mea curată”, 71 de copii și părinți din cele 3 centre au participat la cursurile 
de igienă personală și a locuinței și au primit un pachet cu produse de curațenie.  
În cadrul activităților de dezvoltare organizațională, în colaborare cu Opportunity Associates România a 
fost redactat planul strategic al Fundației pe următorii 3 ani, iar în colaborare cu Asociația Ascendent a 
fost creat centrul de voluntariat al Fundației în cadrul căruia au activat 75 de voluntari și au fost instruite 
11 persoane în metode educative inovative. 

 Evenimentul de final al proiectului a constat dintr-o expoziție cu obiecte inedite realizate de copii 
și părinți, expoziție care a fost găzduită de Galeria de Artă Elite. Această expoziție și-a dorit, pe de o 
parte, să îi pună pe copii și pe părinți în postura de expozanți, iar pe de altă parte, persoanele care au 
venit la expoziție au putut cunoaște abilitățile și resursele pe care acești copii și familiile lor le au, în 
ciuda problemelor sociale. 

Proiectul Punţi pentru incluziune socială – Copil – Familie - Comunitate s-a derulat în perioada Septembrie 2014 – Martie 2016 şi a fost finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).

Parteneri:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 3,Asociaţia ASCENDENT și Asociaţia Opportunity Associates România



În anul 2015 cabinetul de psihologie a oferit suport unui numar de 40 de copii, în 102 ședințe de 
consiliere. Copiii au beneficiat de consiliere psihologica pentru depasirea unor dificultati de natura 
comportamentala, relationala și emoțională. Pe parcursul ședințelor copiii au învățat despre calități 
și cum să le descopere în ei și în ceilalți, au învațat despre emoții și cum ne afecteaza acestea viața 
zilnică, au învățat despre importanța implicării în viața de familie învățând ce este responsabilitatea. 
Au experimentat diferite stări care le erau străine și au învățat faptul că oamenii au atât calități, cât și 
lucruri pe care și-ar dori să le îmbunătățească. 

22 de părinți au purtat discuții în 83 de ședințe, despre managementul timpului copiilor, despre 
comportament și modul de adaptare la realitățile vieții, dar și despre conflictele intrafamiliale 
și modalități de aplanare a acestor conflicte. 3 familii au beneficiat de consiliere de familie pentru 
gestionarea conflictelor apărute la nivelul grupului de copii și pentru depășirea situațiilor de criză din 
viața familială. De asemenea, s-a adus în discuție absenteismul și efectele acestuia pe termen lung. 
Pentru depășirea dificultăților de limbaj 7 copii au beneficiat de terapie logopedică. Copiii au întâmpinat 
dificultăți în diferențierea fonematică, în pronunțarea diferitelor sunete și au învățat să formuleze corect 
propoziții, să diferențieze semnele grafice și să se orienteze mai bine în timp.   

Şedințe de dezvoltare persoală s-au desfășurat pe întreg parcursul anului. Acestea au însumat un număr 
de 11 ședințe în care copiii au învățat să lucreze în echipă, au învățat ce sunt consecințele, cum să facă 
față situațiilor limită, ce sunt prietenii și cum să ne comportăm cu ei. De asemenea, au descoperit 
calități pe care nu le au și de care consideră că ar avea nevoie în viață.   

102
ședințe de 
consiliere

83 discuții cu 

22 părinți

7 copii și-au depășit 
dificultățile de limbaj 
prin terapia logopedică

Consiliere psihologică și logopedie



Atelierul Protejat DecoArt

Anul 2015 a însemnat pentru DECOART un pas important în ceea ce privește  pregătirea profesională a tinerilor și dotarea cu echipamente noi a atelierului. În 
calitate de partener al Asociației COLOANELE ATHENAEUM, Fundația Sf. Dimitrie a implementat   proiectul „ S.O.C.I.A.L.E. – Structuri de Organizare Comunitară 
Integrate în Ansamblul Lumii Economice” , prin programul  - Investește în oameni, FONDUL SOCIAL EUROPEAN / Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 / Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” - Domeniul major de intervenție 6.1 „ Dezvoltarea economiei sociale”.

Proiectul , în valoare de 193.200 lei, a contribuit la dezvoltarea atelierului protejat  prin achiziționarea de noi echipamente (cuptor de ardere, roata olarului, 
calandru, ghilotină pentru cartoane, aparat de spiralat, laptop, aparat foto performant), materiale, accesorii, cursuri de perfecționare în noi tehnici de prelucrare 
a lutului, un focus grup  pentru culegerea de date necesare îmbunătățirii calității produselor și incentivarea vânzărilor, achiziționarea de studii pentru planificarea 
optimă a producției și gestionarea resurselor umane.

Nu a fost lăsat deoparte nici domeniul promovării, prin proiect fiind construit un magazin on line și editată o broșură și cartoline de promovare a produselor și 
activității atelierului.

Tot în cadrul acestui proiect a fost suplimentat numărul de lucrători ai atelierului cu încă 2 angajați.

Târgurile tradiționale organizate de DECOART la sediile unor companii au avut ca de obicei succes, produsele fiind apreciate și cumpărate atât la târguri cât și 
prin comenzi ale companiilor sau persoanelor fizice.
În perioadele de vârf , am fost sprijiniți de voluntari. Tuturor, clienți, gazde ale târgurilor și voluntari,  le MULȚUMIM !



VENITURI (EUR) CHELTUIELI (EUR)

Surse externe / proiecte 67,629 Servicii sociale și educative acordate 35 copii și familiile 
acestora

Sponsorizări 92,815 Servicii de îngrijire, educație sanitară, masa 19,912

Servicii de asistență socială, sprijin și 

susținere financiară și materială a familiilor
25,160

Donații / cotizații 20,400
Servicii de supraveghere, sprijin la lecții, 

cursuri educative
13,616

Servicii de consiliere psihologică, dezvoltare 

personală, consiliere parentală

7.488

Ateliere de dezvoltare a creativității și 

abilităților manuale
9,404

Coordonare centru și personal operativ 11,116

Campania 2% 11,380 Administrare sediu (utilități, chirie) 27,007

Evenimente de strângere 

de fonduri
1,265 Comunicații / IT 3.659

Transport 4,202

Servicii externe (contabilitate / audit, 

medicina muncii, PSI, protecția muncii)
13,383

Personal administrativ 31,595

TOTAL VENITURI 193,489 TOTAL CHELTUIELI 166,542

VENITURI (EUR) CHELTUIELI (EUR)

Venituri din vânzări 53,271 Salarii personal (total costuri) 54,355

Proiect POSDRU 41,806 Salarii personal proiect POSDRU 27,438

Achiziții echipamente 10,909

Materii prime și materiale 10,098

Consumabile 2,577

Transport 1,156

Servicii externe (contabilitate, 

PSI, protecția muncii, web design 

magazin on-line,etc)

32,703

TOTAL VENITURI 94,390 TOTAL CHELTUIELI 139,236

Raport Financiar
Centrul pentru Educație și Sprijin Comunitar Sf. Dimitrie Atelierul Protejat Decoart



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1 
„ Dezvoltarea economiei sociale”

FDSC – Fondul ONG Romania / Mecanismul Financiar al Spatiului Economic 
European

PODUL / Elvetia
Banca Pictet / Elvetia

Sponsori  / donatori

Johnson Wax
Kaufland Romania

EFT Furnizare
Stop Hunger

Birou Executor Judecatoresc Mihai Cristian
Help Net

Progetti Onlus
Serto Invest
Decorio Plus

Farmexim
NW Forest

TTS
IWA

Centrade Public
Centrade Integrated
Accenture Services
Metropolitan Life

Secretariatul General al MAI
Zenith Media

Blue Space
Cable Direct

Euroimob Expert
Birou Avocatura Mona Soltan & Oana Soimulescu

International Consulting 
Adrian Hotoiu
Erica Nemescu
Stan Octavian

Familia Solacolu / Germania
Sponsori / Donatori produse

Secom Productie
Delphi Serv & Trade

Strauss Romania
Rocco Trade Business

Stop Hunger
Asociatia Shakespeare School pentru Educatie

Pharco Impex
Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate

68 donatori persoane fizice

FINANȚATORI

Multumim!˛
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tel: 031.425.08.08
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tel: 0728 855 301
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