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COMUNIC, 
DECI EXIST...

     De peste 24 de ani Centrul nostru oferă copiilor din medii defavorizate condiții de educație
și ”control social” după orele de școală, pentru a-i feri în perioada cea mai vulnerabilă de
”atracțiile” străzii sau mai nou, de pericolele frecventării nesupravegheate a ”ofertelor” din
mediul online. Copiii găsesc la Centru un mediu deschis care încurajează învățarea,
creativitatea și prietenia, participă la un program structurat și echilibrat care îi ajută să-și
organizeze mai bine timpul. Prin programele sale educative, Centrul fixează un cadru,
reprezintă accesul către un alt mediu, pentru a crea echilibru, stabilitate, repere durabile. Ceea
ce urmărește echipa, este să creeze un sentiment de siguranță care să permită copilului să se
dezvolte armonios. 

     Centrul este însă și un spațiu al COMUNICĂRII. A învăța să comunici, înseamnă să înveți să
te situezi în fața celuilalt, să te individualizezi, să devii o ființă împlinită și autonomă, înveți să
te responsabilizezi și să-ți pui în valoare competențele. Favorizând comunicarea, echipa
creează o coeziune a grupului de copii, o privire binevoitoare către aproapele nostru, o
stimulare a resurselor fiecăruia, ceea ce duce la o scădere a agresivității și la o echilibrare a
energiilor, care nu se risipesc în reglări de conturi și discuții neproductive. Copiii învață să
asculte și să înțeleagă, să-și vadă aproapele în plinătatea sa, cu bune și cu rele, învață VIAȚA,
confruntându-se cu persoane din afara familiei, gestionând relații noi și structurându-și
individualitatea, dobândesc experiențe relaționale indispensabile adultului de mâine.

     În calitate de lucrător social, fiecare membru al echipei este acompaniator pentru viață,
cultivator al resurselor, căutător al aptitudinilor. Atunci când trece pragul Centrului, copilul
intră aducând cu sine o istorie și experiențe trăite deja și tocmai de aceea are nevoie să fie
primit și considerat în globalitatea sa, ascultat și înțeles. Drumul cel mai scurt dintre două ființe
este ascultarea celuilalt! Spațiu de diferențiere și de autonomie, COMUNICAREA se afirmă ca o
necesitate în recunoașterea de sine și a celuilalt, calea spre un plus de umanitate și existență.
Credem că favorizând o bună comunicare, militând pentru o adevărată ecologie a relațiilor
umane, Centrul este, în felul său, un agent al schimbării pentru o lume mai bună.

 VĂ MULȚUMIM CĂ NE SUNTEȚI ALĂTURI!
Laurenția  ȘERBAN

Președinte



AM MAI PUS O CĂRĂMIDĂ

     Prin încheierea acestui an de activitate
am așezat cea de-a 24-a cărămidă la
"lucrarea" noastră. Nu ne-am gândit câte
vor fi la final sau cum va arăta această
zidire, pentru că, așa cum spunea John
Lennon, "Viața este ceea ce se întâmplă
în timp ce planificăm viitorul”, dar
folosim fiecare prilej pentru a lua
distanță și pentru  a analiza dacă ultimul
element e bine pus, se armonizează cu
întregul, pentru ca apoi să ne continuăm
munca. Împărtășim și în acest an cu
dumneavoastă, bucuria și împlinirea
rezultatelor, recunoscători fiind pentru
fiecare gest și gând prin care ne-ați
sprijinit. 

Vă mulțumim!



UITE CÂT AM CRESCUT!
- INDICATORI DE PROGRES -

      Cea mai mare parte din istoria organizației noastre este păstrată  în ”paginile”
memoriei fiecărui beneficiar, angajat, voluntar sau colaborator în parte. Alături de
amintirile frumoase pe care le oferim copiilor, intenționăm ca prin experiențele
trăite zilnic împreună să sădim în fiecare dintre ei, gânduri, valori, raționamente
care să fie utile și benefice în întreaga viață. Din păcate, ne este greu să le cântărim
pe acestea, însă este vizibil impactul imediat al intervenției noastre prin bucuria
copiilor și comportamentul lor.

     În acest an am continuat să derulăm programul nostru de bază, de care au
beneficiat 44 copii și cele 38 de familii ale lor. Serviciile din cadrul proiectului au
fost acordate zilnic și au constat în:

supravegherea și îngrijirea
copilului în timpul zilei -
în medie au fost prezenți

25 copii/zi 

asigurarea mesei de prânz și a
unei gustări - câte 25 porții/zi

 

sprijin educațional și stimulare
cognitivă în vederea recuperării

lacunelor

toți copiii beneficiari au promovat anul
școlar, iar 75% dintre ei și-au

îmbunătățit rezultatele școlare,
comparativ cu anii anteriori

am organizat 156 ore de meditații
matematică, 132 cursuri de cultură

generală și peste 1720 ore de sprijin
educațional individual online cu ajutorul

celor 34 de voluntari

asistentul social și pedagogii au consiliat copiii
și familiile acestora cu privire la evenimente și

comportamente curente, în vederea ameliorării
lor - au fost susținute în medie 8 consilieri/zi

consiliere psihologică și socială -
psihologul centrului a susținut 34

consilieri individuale , 153 consilieri
de grup și 287 consilieri parentale

pentru rezolvarea problemelor
administrative și îndrumare

parentală au fost organizate 6
ședințe cu părinții

au fost organizate 42
antrenamente de arte 
marțiale și 4 excursii

oportunități de socializare, recreere și petrecere a
timpului liber, au fost incluse în programul zilnic

pentru minim 30 de minute

cărămidă peste 
cărămidă



sprijin material și financiar
în vederea depășirii unor

situații de criză

au fost distribuite 765 pachete cu rechizite,
alimente, produse igienico-sanitare și au fost

susținute familiile în cheltuielile legate de
locuință, urgențe medicale și abonamente

activități pentru dezvoltarea
autonomiei și deprinderilor de

viață independentă  

36 de activități au cuprins: cusuri de nutriție și
educație sanitară, jocuri de rol, ateliere de gătit,

organizarea timpului și de autogospodărire

atelierele de creativitate, în cadrul programului  
"Frumosul – o cale spre sine și spre ceilalți", au

fost un prilej pentru copii de a învăța noi
tehnici de lucru și de a-și exersa talentul

timp de o lună, două voluntare din
Franța, au facilitat un schimb cultural
cu beneficiarii Centrului învățând unii

de la alții  cântece, jocuri, dansuri și
mâncăruri tradiționale

ajutoare în
valoare de 
51.268 lei



Suntem bucuroși să vă aducem la cunoștință că în acest an,
centrul nostru a fost inclus de Banca Mondială,  ca model

de bună practică în "Ghidul de modele de servicii de
prevenire a separării copilului de familie" 

 http://comunitate.copii.ro/models/centrul-pentru-educatie-si-sprijin-comunitar/

http://comunitate.copii.ro/models/centrul-pentru-educatie-si-sprijin-comunitar/
http://comunitate.copii.ro/models/centrul-pentru-educatie-si-sprijin-comunitar/


CITESC, DECI EXIST ! 
 

– PRIMELE CĂRŢI DIN
BIBLIOTECA COPIILOR -

     Campania de mobilizare a comunității pentru a
dona cărți copiilor și a le încuraja lectura printr-o
dedicație, prin proiectul ”O carte, un gând, un cuvânt”,  
a fost un real succes. Am primit colete cu cărți din
întreaga țară. Prin generozitatea a 30 donatori privați
și angajații a 5 companii, au fost donate copiilor 478
cărți cu mesaj personalizat. Aceste cărți primite în dar
au pus baza primei biblioteci a fiecărui copil. Avem
încredere că aceste biblioteci nu vor conteni să crească
și vor dospi permanent curiozitatea și imaginația
copiilor.



TEHNOLOGIA ŞI NATURA
PE ÎNŢELESUL COPIILOR 

     Asocierea celor două teme ale cursurilor și atelierelor din acest an a fost
determinată de identificarea a două nevoi ale copiilor: de a înțelege lumea
IT, care este tot mai prezentă în viețile lor și de reconectare cu Natura.

     Prin explicațiile, exemplificările
și participarea la activitățile
practice, cei mici și-au lămurit
principalele noțiuni de bază din IT
(elemente de hard și soft,
stocarea informației, programe
uzuale, protecția datelor, etc).
Scopul acțiunilor a fost de a-i
direcționa pe copii să folosească
tehnologia ca mijloc de învățatre,
nu doar ca  divertisment. 

     Activitățile având drept scop
deconectarea de la tensiunea
creată de media și reconectarea
copiilor la realitatea vie, concretă,
s-au desfășurat într-o manieră
ludică, de stimulare a curiozității: 
ateliere de preparare și servire a diferitelor tipuri de ceai, ieșiri în natură, în
cadrul cărora au cules elemente din natură pe care le-au folosit la atelierele de
creativitate, concursuri de ghicitori și vânătoarea de curiozități despre plante și
animale. Aceste activități le-au adus copiilor experiențe pro-sociale și pro-
natură, benefice echilibrului lor emoțional.



VACANŢĂ PRINTRE
PĂPUŞI, CULORI, CUVINTE

     În vacanța de vară a acestui an ne-am propus să-i provocăm pe copii să
evadeze din cotidian prin imaginație și frumos.

     Au călătorit prin basme vechi, în sunet de fluier, călăuză fiindu-le scriitorul
Călin Torsan. Au învățat să vorbească  prin forme și culori, înțelegând că în
artă nu există greșeală, sub îndrumarea artistului plastic Aneli Munteanu. În
fiecare joi psihopedagogul Maricica Ladaru, împreună cu marionetele ei
vorbitoare, i-a teleportat într-o lume fermecată creată chiar de ei, meșterind
câte o piesă de decor, o nouă marionetă sau ticluind o nouă poveste.

   Așa, mâinile le-au devenit grăitoare; pictura, muzica și dansul le-au devenit
prieteni; momentele petrecute împreună  s-au împletit cu naive fantasme,
transformându-se toate în amintiri ale COPILĂRIEI.



 SĂRBĂTORI DE IARNĂ CU
ARIPI DE ÎNGER

     Sărbătorile de iarnă reprezintă perioada în care fiecare copil simte bucuria
atenției și dragostei necondiționate. De această dată, le-am cerut copiilor
din Centru să și le ofere reciproc prin intermediul unui joc: toată luna
decembrie au jucat rolul de îngeri păzitori unul pentru altul, încurajându-se
și complimentându-se prin intermediul mesajelor și micilor atenții lăsate la
"cutia poștală" a fiecăruia. Taina identității protectorilor a fost aflată în ajunul
Crăciunului, când fiecare copil a încercat să–și afle ”îngerul” din grupul de
copii, oferindu-le simbolic, celor presupuși, o pereche de aripi. Ca mulțumire
pentru grija purtată și-au împărțit ornamente făcute de ei și îmbrățișări. Mai
apoi, plini de emoție, au împărtășit cu  cei dragi bucuria Crăciunului printr-un
recital de colinde și dansuri. 

     Prin susținerea oamenilor cu suflet mare, Moș Crăciun s-a arătat și în anul
2021 generos pentru toți copiii de la Centru și cei 8 copii de la Marginea
Pădurii și familiile lor. Desaga plină de daruri a avut pentru fiecare:
îmbrăcăminte (pulovere, căciuli și șosete groase), kit complet de igienă și
îngrijire personală, jucării, jocuri, materiale de creativitate, rechizite, dulciuri,
alimente (ouă, ulei cașcaval, salam, cozonac + alte alimente de bază,
detergenți), la care s-au adăugat susțineri individuale din partea unor
donatori.



LE-AM RĂMAS PRIETENI

     Celor 8 copii din satul Marginea Pădurii am continuat să le arătăm atenția
și grija noastră vizitându-i, oferindu-le cadouri și tort la aniversări și
sprijinindu-i cu meditații la matematică, puieți de pomi, alimente, rechizite,
îmbrăcăminte, jucării, produse de igienă, etc. Au nevoie în continuare de 
 sprijin și atenție, ne așteaptă în continuare, cât timp rezolvarea problemelor
lor nu se întrezărește.



Venituri totale , din care 1.002.721

Sponsorizări 725.531

Donații 154.008

Activitate economică/DECOART 105.255

Campania 3,5 % 17.680

Diferențe curs valutar/dobânzi 247

Cheltuieli totale 922.420

RAPORT FINANCIAR 2021



Ne-au fost în continuare alături :
FONDATION ALBATROS / Elveția 

RENOVATIO TRADING    
JOHNSON WAX

SYNEVO ROMANIA
TUBLOROM

CENTRADE INTEGRATED 
TURBOMECANICA

 UNITED WAY
BIOTEHNOS
NWFOREST

REFLECTOR VENTURES
   CASH4YOU

DIDA SOFT
DIGITAL ARCHIVING SOLUTIONS

MALMA DEVELOPMENT

Asociația Lindenfeld, prin proiectul Ajungem Mari, prin care recrutează,
pregătesc și coordonează voluntarii de care avem atâta nevoie.

TERAPIA SA
BRD ASIGURĂRI

Birou Exec. Judecătoresc MIHAI CRISTIAN 
ACT

KPMG TAX
ORTHOFOCUS

MS LAW
UNISCAN EDUCATIONAL

PAID ROMANIA 
PRO LIFE PHARMA

EXECUTIV TRADING
TERRA LOGISTIC

AISB
DCM GROUP EVOLUTION

MMS
 DER COLOR - TIPOGRAFIA 3B

Asociația Banca pentru Colectarea și
Distribuția Alimentelor, prin donațiile lunare
de alimente.

Asociația Medicover, prin asigurarea
materialelor necesare pentru
zugrăvirea și igienizarea centrului.



Și donatorii:
Dobrea Camelia Marioara                   
Claudia Dumitrescu   
Andreia Costin
Iulia Baloghy
Raluca Pop
Adriana Mihalache     
Familia Solacolu
Dina Țigoiu    
Alexandru Voropanov
Elena Morton
Rodica Predan
Alina Stancu
Natalia Gheorghiu
Elena Simona Pleșea
Irina Maria Chircu
Lia Maria
Liana Grigorescu
Maria Baban
Carmen Leu   
Iulian Vasile
Adina Negrea
Adrian Niță
Dumitra Răileanu
Dana Sgândăr
Ionela Petre    
Laura Grigore
Daniel Săvulescu
Adela Birtoiu
Monica Tudor 
Georgeta Pretor

Ileana Mohanu
Liliana Dăbuleanu
Costin Moisil  
Rodica Fințescu
 Mirela  Bozdog
Octavian Stan 
Pr.Virgil Nanu
Pr.Iustin Marchiș 
Corina Zavate 
Alexandra Bută
Mădălina Niculescu
Ioana Anastasescu
Niță Păpușoi
Ioana Cucu
Roxana Soreata
Sevastița Grecianu
Ana Stemata
Silvia Sima
Valentin Benz 
Simion Mărginean
Sorin Vochin
Oana Solacolu 
Lilian Cazacu
Mihaela Dumnitrescu 
Adriana Moantă
Jenica Paceagiu
Oana Georgescu
Magda Catone 
Mănăstirea Stavropoleos
Silvia Hagiu

Botez Annemarie
Erica Nemescu
Dima Viorela
Dragos Dincă
Alex Țigoiu
Ioana Floret
Mihail Gavrilă
Lucia Angelescu
Dan Fințescu
Adrian Oprea
Adriana Moantă
Adriana Grecu
Camelia Partene
Angela Tica
Mihaela Mitel
Andreea Stoica
Cristina Pomeran
Oana Gianina Ionescu
Daniela Nedica
Gratzia Vascencu
Nemeth Emoke
Carola Sprenger
Ioan Vela
Doina Mihăilescu
Simona Niculescu
Marina Samoilă
Otilia Vasiliu
Catrinel State
Robert Stoean
Radu Grigore 

MULȚUMIM TUTUROR PENTRU
ÎNCREDERE ȘI SPRIJIN STATORNIC !



Centrul pentru Educație și
Sprijin Comunitar 

Sf. Dimitrie

Adresa Telefon Email

Str. Agricultori, nr 62,
sector 2, București

Tel: +40728 941 112
centrusfdimitrie@gmail.com

copiisitineri@gmail.com
www.fundatiasfantuldimitrie.ro

http://www.fundatiasfantuldimitrie.ro/

