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”

Nimeni nu-ți poate lua
educația, experiența,
amintirile.
Maica Tereza

”

Împreună,
de 20 de ani....

Anul 2018 și aniversarea a 20 de ani de activitate
au fost prilejuri de emoționante aduceri aminte și
bilanț încurajator pentru a continua ”călătoria”
noastră.
O călătorie care contribuie la efortul societății
noastre de adaptare la noi și noi provocări ale
vremurilor, prin statornicie, profesionalism,
transparență și nu în ultimul rând prin optimism, în
ciuda dificultăților și dincolo de acestea.
Având de la început în centrul atenţiei şi a
preocupărilor noastre problema copilului, ne-am
străduit să înţelegem , să abordăm şi să ne
concentrăm asupra punctelor critice , fără a acţiona
în mod reactiv, ci prin disciplinarea intervenţiei
noastre , ca profesioniști, dar amintindu-ne statornic
de fragilitatea și inefabilul ființei umane. Am
susţinut şi am acţionat întotdeauna considerînd
fiinţa umană în globalitatea şi devenirea sa ; calea
pertinentă de luptă împotriva „ sărăciei copilului”
este cea a unui demers global printr-un ansamblu
de intervenţii care vizează copilăria, familia,
sănătatea, educaţia, cultura, comunitatea .
Programele noastre de intervenţie şi susţinere nu
au impus niciodată beneficiarilor exigenţe cărora nu
se pot conforma , din cauza precarităţii condiţiilor
în care trăiesc şi nici nu am raportat donatorilor
performanţe care nu se susţin în realitate ; nu
servește nimănui să cauți și să găsești vinovați,
e mai bine să cauți și să găsești soluții la rupturile
țesutului social.

Am utilizat întotdeauna corect şi eficient resursele
alocate de sponsorii şi donatorii noştri, am prezentat
rapoarte clare, transparente şi la timp , considerând
că suntem, împreună cu donatorii şi sponsorii noştri
parteneri care se sprijină reciproc pentru a face
împreună pasul spre mai bine .
Nu ne lăsăm niciodată „ purtaţi de vînt ”, în sensul că
nu răspundem oricărei oportunităţi de finanţare,
oricât de generoase şi de ispititoare ar fi, în dauna
continuării consecvente şi responsabile a misiunii
fundaţiei noastre , aceea de a fi de folos copiilor, de a
oferi la centru un climat de încredere și siguranță,
clădit prin răbdare, prezență asiduă și determinare,
loc de primire și reparator al rupturilor sociale și
familiale.
Centrul este o structură alternativă, dar nu
concurentă, nu ne propunem să dublăm școala sau
să înlocuim familia, ci acționăm ca un adevărat
creuzet în care se recompun și se reconstruiesc
cioburi de porțelan sparte .
Vă mulțumim că ne sunteți alături de 20 de ani !

Laurenția ȘERBAN
Președinte

NUMĂR TOTAL
BENEFICIARI :

100

( copii și membrii ai familiei)

În anul 2018 Centrul pentru Educație și Sprijin
Comunitar și-a desfășurat activitatea conform
misiunii și obiectivelor sale, care răspund
nevoilor sociale identificate în comunitate :

Prevenirea
excluderii sociale.

Prevenirea
abandonului
școlar și familial.

Ameliorarea
calității vieții și
a perspectivelor
viitoare pentru
copii.

Toate demersurile echipei au fost integrate în
proiectul general al anului 2018 – EDUCAȚIA,
CERTITUDINE ȘI SIGURANȚĂ, urmând un
număr de 4 programe socio-educative.

CARACTERISTICI:
Copii cu vârste între 6-15 ani,

aflați în risc de abandon școlar și de izolare socială,
provenind din familii numeroase, cu părinți neșcolarizați și nivel scăzut de educație, fără venituri stabile,
fără locuință , fără loc de muncă, familii disfuncționale,
cu părinți plecați în străinătate sau care nu se implică
în educația copiilor.

PROGRAM :

Hrană pentru corp, hrană pentru minte

A URMĂRIT ASIGURAREA NEVOILOR
DE BAZĂ:
Alimentatie sănătoasă, instrument esențial
pentru a asigura copiilor energia necesară
concentrării si învătării si o dezvoltare fizică
corespunzătoare
Îngrijire şi supraveghere
Ιgienă personală
Îndrumare pentru un stil de viată sănătos şi
însuşirea deprinderilor de viaţă
independentă.

Toți copiii care au frecventat centrul au
beneficiat de o masă caldă și o gustare,
zilnic, cu respectarea normelor nutriționale
pentru copii, au fost desfășurate activități
destinate dobândirii de deprinderii de viață
independentă și sănătoasă (igiena dentară
zilnic, conduita la masă, îndrumări pentru
igiena personală), au fost antrenați să
pregătească singuri diverse feluri de
mâncare sănătoasă (diferite deserturi,
pâine de casă, paste cu legume) , au fost
desfășurate activități de autogospodărire și
organizare a spațiului de lucru în sălile de
curs , au fost organizate cursuri de educaţie
sanitară şi de acordare a primului ajutor, cu
ajutorul Dr.Alexandru Voropanov, medic
pediatru şi a asistenţilor medicali de la
Asociaţia Medicover, au fost organizate
cursuri de educaţie financiară pentru copii,
cu ajutorul unor voluntari, specialişti în
finanţe, în cadrul proiectului Ajungem Mari.

PROGRAM :

Pășesc în viață, pot să fac față
/ suport educațional

Programul a oferit sprijin la teme, dezvoltare cognitivă,
achiziții școlare elementare ( scris, citit, calcul, competente
IT), dobândirea capacității de studiu individual și autonom,
dezvoltarea concentrării și a autodisciplinei, lucrul în
echipă, autoevaluarea și educatie non formală – în spiritul
valorilor moral-creștine și cetățenești, activități recreative și
ludice
În cursul anului școlar, activitatea educatorilor a fost îndreptată preponderent, în proporție de 80 %, către suport la efectuarea temelor şi acordarea suportului necesar în procesul
de învăţare şi însuşire a noţiunilor predate în şcoli, verificarea temelor, explicații cu privire la aspectele pe care nu le-au
înțeles, participarea copiilor la cursuri educaționale diverse
( formele de salut, comportamentul în societate ce
înseamnă rugăciunea, concursuri de cultură generală ),
petrecerea timpului liber prin jocuri, ateliere de pictură,
lucru manual etc.

PROGRAM :

Vreau să fiu o speranță, nu un pericol
/ consiliere psihologică și socială

Programul a oferit consiliere psihologică și socială pentru copil și familie, devoltare personală
( aptitudini de comunicare, de interactțune în cadrul unui grup, recuperare a tulburărior de limbaj
și învățare, dezvoltarea capacității de depășire a obstacolelor) , consiliere vocațională, consiliere
parentală.

Un număr de 50 de copii au beneficiat
de supraveghere specializată pe timpul
zilei, reducându-se astfel riscul de
vagabondaj stradal şi de însuşire a unui
comportament infracţional , s-a
prevenit abandonul şcolar şi familial.

50
COPII

UN NUMĂR DE

COPII AU BENEFICIAT DE:
CONSILIERE INDIVIDUALĂ
Folosirea jocului pentru transpunerea în
cuvinte a emoțiilor, dificultăților, medierea
conflictelor, consiliere pentru a-i ajuta în
cunoașterea de sine, stăpânirea furiei, exprimarea nevoilor, creșterea motivației pentru
activitatea școlară etc.
CONSILIERE DE GRUP
Discuții în grup despre emoții care au fost
reprezentate prin desen sau mimă, întrebări
tabu , clarifiări privind capcanele Internetului.

CONSILIERE PSIHO-SOCIALĂ A FAMILIILOR
Cazuri de agresiuni familiale, îndrumare spre
centre rezidențiale pentru mame abuzate,
aplanarea și medierea conflictelor familiale,
intervenții în situații de criză.

PROGRAM :

Sensibilitate și expresie culturală
Ateliere de dezvoltare a creativității – prin muzică, desen, pictură,
modelaj, teatru / participare la viața culturală ( spectacole, excursii
culturale, tabere)

Toţi copiii au participat la spectacole muzicale
Clasic e Fantastic organizate la Ateneul Român, au
vizitat Muzeul Antipa, au fost la spectacole de teatru
de păpuşi iar de Ziua Educației au participat la un
eveniment cultural organizat în cadrul Bibliotecii
Municipale Bucureşti. Copiii au realizat desene pe o
temă dată sau la alegere, au realizat mărțișoare
pentru voluntari și educatori.
În cadrul parteneriatului cu UNATC copiii din centru
au participat la ateliere de jocuri teatrale. Prin
participarea la activităţile din cadrul atelierelor
copiii îşi dezvoltă anumite aptitudini specifice
folosite în Arta Actorului şi participă la discuţii
libere, cu rolul de a structura informaţia acumulată
în cadrul atelierului.

Ce-am mai făcut în 2018 !

Vizită la Ferma pentru
animale din Pantelimon
Sub îndrumarea unui ghid copiii au văzut animale
și păsări domestice și au aflat informații despre
fiecare familie în parte, despre modul de
reproducere, hrană etc.
După efectuarea turului complet al fermei, au
asistat la o demonstrație de muls o văcuță din rasa
Holstein.
Apoi au jucat cu voluntarii de la CEZ jocuri de grup,
s-au relaxat în balansoare, s-au aventurat pe
tiroliene, s-au lansat în salturi vesele și neobosite
pe trambuline.

Mini vacanță
la Brașov.
Multumim CEZ !

Excursia la Brașov i-a familiarizat cu istoria prin
vizitarea Castelului Peleș și a Pelișorului unde au
primit informații despre familia regală a României.
Castelul Bran și Biserica Neagră din Brașov au fost alte
popasuri, înainte de a se distra la Parcul DINO . S-au
bucurat apoi de o găzduire prietenoasă la o pensiune
din Șimon – Brașov . Bucatele sănătoase, gătite cu
produse proaspete ale locului, aerul curat, jocurile pe
iarba verde , timpul petrecut cu colegii și echipa, au
adus zâmbete senine și bucurie copiilor, care nu au
mai avut ocazia să iasă din București. Și cum orice
activitate este gândită să fie un bun prilej de a mai
învăța ceva, excursia a fost precedată de cursuri practice : cum ne facem bagajul, ce trebuie să avem la noi,
cum ne împachetăm hainele, cum ne comportăm la
masă.
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Ne place să desenăm pe asfalt , acţiune care a avut loc în
vacanţa de vară în Parcul IOR. Ziua caniculară de august
nu i-a împiedicat să fie creativi și să abordeze teme
variate și originale : ” Flori, fluturi , gâze”, ” Auto-moto”, ”
Lumea subacvatică”, ” Cosmosul”. Pentru câteva ore aleile
parcului s-au animat și colorat vesel cu desenele copiilor.
S-au bucurat de o activitate în aer liber, au oferit puțină
culoare unui spațiu public, au experimentat bucuria și
avantajele lucrului în echipă
Răsplata a fost pe măsură: jucării, rechizite și câte o
înghețată delicioasă, numai bună pe căldură !

PROGRAM :

Clownii
Manuska şi Michelino
Clownii Manuska si Michelino – momente comice oferite
copiilor de dr.Manuela si Michel Widmer de la Institutul
Orﬀ din Salzburg. Folosind « cele mai mici instrumente din
lume » si cu un umor de mare calitate, clownii au provocat
valuri de râsete şi bună dispoziţie in rândul copiilor şi ale
participanţilor

PROGRAM :

Ritm, coordonare, creativitate,
muncă în echipă....MUZICĂ !

Ritm, coordonare, creativitate, muncă în
echipă....MUZICĂ !
Sub îndrumarea unor profesori specialiști
din Asociația TOTEM, timp de o
săptămână copiii de la centru au participat la un curs de creativitate muzicală.
Folosind diverse instrumente – tobe
africane, tamburine, maraca,
boomwhackers, clopoței, copiii au creat
un moment muzical deosebit prin care au
încercat să redea, muzical, sunetele din
natură, sunete pe care de multe ori nu le
mai observăm : sunetul izvorului care
curge, păsări cântând, vântul foșnind
printre frunze, animale comunicând între
ele și cu natura.
Și sună atât de frumos !

PROGRAM :

Undeva, în Betleem...

Undeva, în Betleem... Se numește Karl Jehle și este din
Liechtenstein. Este doctor în teologie și filozofie și a făcut
o pasiune din a învăța copiii să construiască machete. A
adus cu sine un microbuz plin cu unelte,
instrumente, materiale de bricolaj. Nu vorbește decât
germana, dar s-a înțeles perfect cu copiii prin limbajul
mâinilor pricepute și pasionate de construcție. I-a învățat
pe copii să folosească bormașina, șurubelnița electrică,
cum să bată cuie, cum să taie la traforaj electric, la
circularul pe banc și aparatul de șlefuit, cum să aplice
ipsosul pe căsuțele asamblate de ei, cum să le picteze și
cum să aranjeze toate detaliile pentru a crea un colț de
Betleem, locul unde cândva, s-a născut Pruncul Iisus.

PROGRAM :

La treabã,

CU
La treabă, cu MEDICOVER.
Și în 2018, în vacanță, voluntari de la
MEDICOVER au venit la centru și au
zugrăvit pereții sălilor de clasă, care
purtau ”mărturiile” energiei debordante
a copiilor, din timpul anului. Clasele au
fost gata de a reprimi zarva și agitația
copiilor, odată cu începerea noului an
școlar. Și pentru ca ” School să fie ...Cool”,
voluntarii de la MEDICOVER au adus
ghiozdane noi, pline cu rechizite, pentru
toți copiii.

PROGRAM :

Am plecat să colindăm

Am plecat să colindăm…De Sărbători
întotdeauna mergem în vizită cu copiii la
cei dragi, la prietenii fundaţiei, la cei care
ştim că ne vor binele şi le ducem în dar
colinde şi urături. Copiii se pregătesc cu
multă bucurie pentru acest moment şi de
fiecare dată munca le este recompensată
cu cadourile mult dorite. Şi de acest
Crăciun angajaţii Companiei CEZ i-au
întâmpinat pe copii cu multă căldură, au
cântat împreună şi s-au bucurat de
momente magice. Şi copiii le-au pregătit şi
oferit un dar special, o machetă
reprezentând scena Naşterii Domnului
Iisus la Bethleem.

Moş Crăciun la Ciuperceni
Moş Crăciun la Ciuperceni – 150 de copii nevoiaşi din
com.Ciuperceni, jud. Teleorman au primit cadouri de
la Moş Crăciun. Fundaţia Sf.Dimitrie a făcut apel la
prieteni şi sponsori şi cu ajutorul Asociaţiei
MEDICOVER şi al firmei Sustainalytics a reuşit să
aducă bucurie unor copii mai puţin norocoşi, la care
Moşul nu a mai fost de mulţi ani! Mulţumim tuturor
OAMENILOR BUNI şi generoşi care s-au implicat în
această acţiune!

PROGRAME
EDUCAŢIONALE

CONSILIERE
PSIHO-SOCIALĂ

DE

20 DE ANI

AJUTOR MATERIAL

SUNTEM AICI

şi, atâta timp cât este nevoie de noi,
vom continua să fim de folos copiilor
și tinerilor și parteneri pentru
Comunitate .
CONSILIERE
SPIRITUALĂ

1998

SUPORT

AFECTIV-EMOŢIONAL

2018

Centrul Sf.Dimitrie şi-a deschis porţile în anul 1998 şi până în prezent peste 1500 de copii şi
familiile lor au primit servicii de asistenţă socială: programe educaţionale, consiliere
psiho-socială, ajutor material, consiliere spirituală şi suport afectiv-emoţional. Am
sărbătorit acest eveniment împreună cu copiii şi familiile lor şi, parcă în semn de apreciere,

“100 de exemple de bune practici în
serviciile sociale din România” , concurs organizat de Ministerului

în cadrul competiţiei „

Muncii şi Justiţiei Sociale, Centrul pentru Educaţie şi Sprijin Comunitar Sf.Dimitrie a primit
diploma de recunoaştere a calităţii serviciilor pe care le oferă.

VOLUNTARII

Oameni speciali, talentaţi, profesionişti dedicaţi şi
implicaţi în tot ceea ce fac. Ne mândrim cu astfel de
oameni la centrul nostru: elevi, studenţi, specilişti în
diferite domenii (economişti, profesori, ingineri),
pensionari care in cursul anului 2018 au ajutat echipa
centrului în activităţile cu copiii. Munca şi eforturile lor
merită aprecierile, mulţumirile şi recunoştinţa noastră.
In mod cu totul special dorim să mulţumim pentru
activitatea de voluntariat cu copiii de la centrul nostru
Domnului Dr.Alexandru Voropanov, medic pediatru. A
venit de fiecare dată foarte bine pregătit, cu teme şi
activităţi de maxim interes pentru sănătatea copiilor şi
a membrilor familiei lor. Profesionalismul dânsului este
completat de un talent pedagogic special şi de
aptitudini de formator.
Ne dorim să ne rămână mereu aproape!

RAPORT
FINANCIAR
VENITURI TOTALE / 243.596 EUR
SPONSORIZĂRI

195.461 EUR

VENITURI EXTERNE

40.547 EUR

DONATORI

11.774 EUR

EVENIMENTE

12.520 EUR

CAMPANIA 2 %

8.851 EUR

VENITURI DIN ACTIVITATEA ECONOMICA

58.438 EUR

CHELTUIELI TOTALE / 218.556 EUR
CHELTUIELI CU ASISTENȚA SOCIALĂ
ȘI SPRIJIN FAMILII

32.131 EUR

CHELTUIELI CU EDUCAȚIA, CONSILIERE
PSIHOLOGICĂ, TIMP DE RECREERE

21.018 EUR

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE SEDIU

26.310 EUR

MANAGEMENT

19.355 EUR

SERVICII EXTERNALIZATE/ COLABORĂRI

16.152 EUR

CHELTUIELI ATELIER PROTEJAT
( PERSONAL, MATERIALE)

81.112 EUR

MULȚUMIM SPONSORILOR ȘI DONATORILOR NOȘTRI:
Fundația ALBATROS / Elveția
Johnson Wax
Centrade Cheil
PAID Asigurări
Cable Direct
Pharmnet Plus
CEZ
Fondation de Bienfaisance-Banca
Pictet / Elveția
Balul Boierimii
MetroSystems
Porsche Broker de Asigurare
Synevo Romania
Birou Executor Judecătoresc
Fundația Help Net
Help Net Farma
KLG Europe Logistics
EFT Energie
SRCC Rentcom
Uniscan Grup Educational
Soimuescu & Soltan Construction
Lawyers
ACT
Turbomecanica
Les Copil / Franța
Terapia SA
Winment Team Solutions
City Grill – Distinct Operations
Zenith Media Communications
Didasoft Services
St.ROC van Twente / Olanda
MG Servicii Suport
Parohia Sf. Calinic / Anglia
Octavian Stan
Ileana Mohanu
Erica Nemescu

PARTENERI:

Alexandre Cantacuzène
Mihai Chira
Viorela Dima
Lilian Cazacu
Stere Farmache
Daniel S ăvulescu
Liliana Dăbuleanu
Ioana Trișcu
Gratzia Vascencu
Maria Voropanov
Costin Moisil
Mihaela Dumitrache
Rodica Fințescu
Dragoș Dincă
Mirela Bozdog
Daniela Tudoran
Adriana Stoica
Dina Țigoiu
Oana Maria Lamba
Elena Grigore
Viorica Nișcov
Laurențiu Exarcu
Dalina Butculescu
Daniela Sgândăr
Dumitra Răileanu
Adela Birtoiu
Dana Pătru
Georgeta Pretor
Catrinel State
Jenica Paceagiu
Andreea Mateescu
Andreea Mihaela Stan
Tamara Șusoi
Magda Catone
Ana Maria Elefterescu

DGASPC – Sector 2
DGASPC – Sector 3
Uniscan Grup Educaținal
Asociația Lindenfeld / Ajungem Mari
Școala Gimnazială Sf. Silvestru
Școala Gimnazială Iancului
Școala Gimnazială nr. 85
Școala Gimnazială nr. 71 Iovan Ducici
Școala Gimnazială Barbu Delavrancea
Banca pentru Alimente
Direcția Generală de Poliție a Muncipiului București
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie I.L.Caragiale
Universitatea Națională de Muzică București

ECHIPA

CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE
ŞI SPRIJIN COMUNITAR

ASISTENT SOCIAL
OLIMPIA IACOB

DIRECTOR CENTRU
IRINA ZAHARIA

PSIHOLOG :
OANA MIHAI
EDUCATOR
FLORIA BRADEANU - TACHE
PEDAGOG SOCIAL:
FLORENTINA CROITORU

INGRIJITOARE:
FLORI PARASCHIV

Centrul pentru Educație
și Sprijin Comunitar Sf. Dimitrie

Adresa
Str. Agricultori nr. 62,
sector 2, București

Telefon
Tel: 031.425.08.08
Fax: 031.425.08.09

Email
centrusfdimitrie@gmail.com
copiisitineri@gmail.com
www.fundatiasfantuldimitrie.ro

