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“Anul acesta am întâlnit o familie 
frumoasă, numită Fundaţia Sf. Dimitrie.

 Am avut ocazia să descopăr copii deosebiţi, cu 
personalităţi şi preferinţe diferite, care au reuşit 
să îmi schimbe perspectiva asupra anumitor
aspecte ale vieţii. Am remarcat faptul că în 
ciuda lipsurilor materiale sau financiare, ei sunt
dornici să-şi depăşească condiţia, sunt 
mereu cu zâmbetul pe buze, savurând fie-
care clipă a copilăriei. Copiii emană o 
energie pozitivă, specifică inocenţei vârstei lor.

Vă mulţumesc pentru că mi-aţi dat ocazia să 
mă implic în viitorul acestor copii minunaţi.”

Ana
voluntar  



VIZIUNEA
Fundaţia Sfântul Dimitrie îşi doreşte să fie o structură de referinţă 
în domeniul asociativ, atât pentru beneficiari cât şi pentru parteneri 
(autorităţi, finanţatori, donatori, comunitate), cu programe sociale bine 

definite care să-i confere legitimitate şi vizibilitate şi cu potenţial 
ridicat de a produce o schimbare în bine, durabilă şi stabilă din punct 

de vedere financiar, cu o conducere şi un personal  motivat şi cu 
standarde profesionale ridicate.

MISIUNEA
Să fim în serviciul comunităţii oferind programe socio-educative şi 

asistenţă psihologică copiilor aflaţi în nevoie şi sprijin familiei 
acestora, în aşa fel încât familia să devină un factor activ în rezolvarea 
problemelor care o fac vulnerabilă. Să facem din accesul la educaţie şi 

cultură un refuz al marginalizării şi izolării provocate de sărăcie.

OBIECTIVE
Dezvoltarea de servicii de prevenire a separării copilului de familie, 
a abandonului familial sau şcolar, sprijinirea menţinerii copilului în

 familia naturală sau de ocrotire legală, consiliere şi susţinere a 
familiilor cu copii aflate în situaţii de criză.



  

Dragi prieteni  şi susţinători ,

     Suntem într-un moment retrospectiv,  de analiză a ceea ce am realizat în 2014. Astăzi putem spune cum am reușit să rezolvăm problemele 
esenţiale care se ridicau în faţa noastră la începutul anului, ce răspuns am dat întrebărilor care păreau copleşitoare, cum am depăşit îngrijorările 
legate de constrângerile financiare şi mai ales ce soluţii vom găsi situaţiilor  vulnerabile în care se găsesc beneficiarii noștri.
     Nu a fost uşor, iar echipa ştie cel mai bine acest lucru. Eu pot spune însă că ne putem declara mulţumiţi: am găsit fondurile necesare, am 
iniţiat proiecte noi, am consolidat parteneriate remarcabile, din punctul de vedere al realizărilor comune cu Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului – Sector 3 şi putem continua. 
    Nu în ultimul rând am găsit şi ne-am mutat într-un sediu nou, care a fost amenajat şi adaptat nevoilor copiilor noştri, o dorinţă veche care 
aproape devenise un vis. 
     Şi foarte important, am putut constata că rezolvarea problemelor sociale nu înseamnă întotdeauna a avea mulţi bani, ci este, mai ales, o 
problemă a participării întregii comunităţi. Capacitatea de a elabora, împreună cu partenerii noştri instituţionali un plan de acţiune comun, 
plecând de la nevoile prioritare şi de la grupurile cele mai excluse, a dus  la o unitate de acţiune, evitând astfel dispersarea acţiunilor şi resurse-
lor sau concentrarea acestora în locuri şi sectoare dintre cele mai accesibile,dar din care sunt excluse grupurile cele mai dezavantajate. Am 
avut  şi în acest an alături de noi comunitatea, fie că e vorba de sponsori sau donatori, fie de voluntari sau instituţii, cu toţii au înţeles că sărăcia,  
excluderea socială şi mai ales lipsa EDUCAŢIEI  sunt o ameninţare la adresa fiecărui cetăţean şi mai ales a viitorului.
     Formarea unei comunităţi care să-i includă pe toţi, este, în prezent, un deziderat şi în acelaşi timp, una din cele mai mari provocări  şi  o mare 
necesitate pentru lumea în care trăim. 
     Iată de ce fiecare proiect, fiecare program nou al fundaţiei noastre se doreşte a fi un gest care să ne ajute să trăim împreună, iar copiii pot fi 
actori importanţi ai acestui proces,  echipa preocupându-se constant, şi, aş spune eu, la un nivel aproape de excelenţă, de calitatea serviciului 
oferit, în sensul  atingerii scopului urmărit: creşterea potenţialului beneficarilor noştri de a-şi reface parţial sau total capacitatea de a se adapta 
la mediul social şi la cerinţele acestuia.  
     Echipa, condusă cu maturitate şi inteligenţă a adăugat şi propriile sale exigenţe etice – acelea de a nu uita niciodată că  au  în faţă copii, 
părinţi, oameni într-un cuvânt, şi situaţii de viaţă care nu pot fi prezentate în cifre, grafice sau statistici.
La rândul meu, am înţeles şi am încurajat această abordare etică şi responsabilă faţă de inefabilul fiinţei umane şi, în mod cert, aceasta este 
plus valoarea adăugată de FUNDAŢIA SF. DIMITRIE !
     Avem un raport anual care încearcă să răspundă exigenţelor finanţatorilor, sponsorilor, donatorilor, autorităţilor şi care prezintă în cifre ceea 
ce echipa a realizat în principal cu sufletul. Pe acesta îl vom putea consulta, aprecia sau critica, ceea ce însă va rămâne de admirat este încre-
derea noastră a tuturor că facem ceea ce trebuie!
     Doresc să mulţumesc pentru acest efort întregii echipe şi celor care i-au ajutat şi împreună cu întregul Consiliu Director să vă mulţumim 
tuturor celor care ne-aţi fost aproape!
 

Preşedinte
Laurenţia ŞERBAN



  

Centrul 
pentru 

Educație
 și Sprijin

Comunitar

Centrul pentru Educaţie și Sprijin Comunitar urmăreşte prevenirea  excluderii sociale a 
copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi 
condiţii minimale de subzistenţă, creştere şi educaţie. Oferim zilnic servicii educaţionale, 

psihologice și  sociale. 



Programe educative
În anul 2014, 57 de copii au beneficiat de serviciile oferite de Centrul de Zi 
denumit începând cu septembrie 2014 Centrul pentru Educaţie şi Sprijin 
Comunitar. Dintre aceştia,  96% au promovat clasa iar 15 copii au rezultate 
şcolare bune şi foarte bune. 
 
Cinci copiii de clasa a VIII-a au beneficiat de meditaţii la matematică și 
limba română cu voluntari pentru a fi pregătiţi în vederea susţinerii 
Examenului de Capacitate de la sfârșitul clasei a VIII-a. De meditaţii la 
matematică a beneficiat și o elevă de clasa a XII-a, care a fost admisă la 
ASE – Facultatea de Marketing.

În 2014, copiii au participat săptămânal la patru cursuri totalizând peste 146 
de teme sau subiecte concepute de doamnele educatoare Irina şi Floria.

La cursul ”Universul Cunoașterii”, pe parcursul a 44 de teme diferite, copiii au învăţat despre
animale sălbatice, vietăţi marine, fenomene ale naturii, forme de relief sau momente istorice
importante, folosind diferite materiale informative: film documentar, atlasuri, enciclopedii. Tot în cadrul acestui curs au pătruns în lumea 
fascinantă a literaturii citind cărţi precum: Tom Sawyer şi Huckleberry Finn, Crăiasa Zăpezii,  Frumoasa din Pădurea Adormită, Cei Trei
Muschetari, identificându-se cu personaje cunoscute de toţi. 

Copiii au avut ocazia să înveţe despre așezările rurale, realizând și o machetă formată dintr-o 
casă, o fermă şi o fântână. Alteţa Sa Regală Principele Nicolae, însoţit de reprezentanţi ai firmei 
Accenture şi ai Editurii Curtea Veche au vizitat Centrul şi au fost impresionaţi de dorinţa copiilor 
de a citi. Cu sprijinul acestora a fost înfiinţat Clubul de Lectură, club la care copiii au citit poveşti şi 
au pus în scenă pasaje din cărţile preferate.  

La atelierul de creativitate, sub îndrumarea artistului plastic Irina Spînu, copiii au poposit pe 
Tărâmul  de poveste al naturii. Folosind pensule şi culori, lipici,  hârtie şi alte materiale copiii au 
realizat lucrări minunate pe această temă. Ei au făcut animale din lut sau  hârtie, au desenat 
păsări şi insecte, au desenat norii sau marea şi au realizat coroniţe din brad sau caruseluri 
decorative  pe parcursul a 46 de teme. 



Cu ajutorul educatorilor şi al voluntarilor de la Asociaţia Shakespeare School 
pentru Educaţie, la cursul Easy English, copiii au învăţat noţiuni introductive cum ar fi: fruc-
tele, zilele săptămânii, lunile anului, data și ora, animalele, obiectele din casa mea, pro-
numele şi s-au împrietenit cu Ziggy şi Zaggy, cele două mascote de pluş ale cursului.

                          

La Centru, în perioada vacanţei, dar şi în timpul şcolii au fost organizate zilnic  numeroase jocuri de 
dezvoltare a atenţiei, de memorare, de stimularea cooperării și  încrederii,  de dezvoltarea aptitudinilor  
sportive  şi  fair - play.

Când vremea a fost bună, copiii au mers în parc, la muzeu, la film, au desfăşurat activităţi  creative 
împreună cu elevii de la Şcoala Americană din Bucureşti sau au realizat măşti cu copiii de la 
Centrul de zi Licurici din sectorul 3. În vacanţa de vară, unsprezece copiii au mers în tabăra organizată 
în Franţa, la Lille, pentru o săptămână, iar alţi 40 de copii, însoţiţi de personalul Fundaţiei, au  petrecut 
o săptămână de neuitat, la mare, în staţiunea 2 Mai.

„Mie îmi place cursul de engleză pentru că putem să vorbim despre filme și 
melodii în engleză, și câteodată ne jucăm Fazan. “

Sofian, 11 ani

59 de voluntari 
inimoşi şi dedicaţi ne-au 

ajutat şi anul acesta. Orele petre-
cute ajutând copiii la teme sau 

organizând jocuri, distribuirea formu-
larelor 2% sau participarea la Bazarul 

de Crăciun sunt câteva dintre activităţile 
unde ne-am bucurat de implicarea 

lor. Voluntarii sunt membrii echipei, 
ei au muncit alături de noi peste 
1000 de ore şi pentru aceasta le 

mulţumim!



În cadrul diferite-
lor ateliere educative 

susţinute,   57 de copii 
au învăţat să coasă, 
să realizeze diferite 

obiecte din lemn,  să 
ofere prim-ajutor.

Părintele 
Marian Fârtat, 

îndrumătorul spiritual al 
Centrului i-a ghidat şi i-a învăţat 

pe copii ce înseamnă să fi un bun 
creştin. Copiii au învăţat mai multe 
rugăciuni, iar părintele le-a explicat 

însemnătatea principalelor sărbători 
religioase (Învierea, Sărbătoarea 
Sf. Împăraţi Constantin și Elena, 

Înălţarea, Adormirea 
Maicii Domnului).  

Despre igiena personală și nutriţie, copiii au învăţat la Cursul 
”Învăţăm, exersăm, pentru viaţă ne formăm”. Aici, educatorii au 

selectat peste 30 de teme diferite. Copiii au aflat despre sănătate 
și boală, alimentaţie echilibrată, cum ne putem feri de boli şi cum ne 

comportăm cu un om bolnav. Tot la acest curs, copiii au cunoscut oameni 
cu diferite meserii: un medic, un nutriţionist, un cosmetician, un croitor şi 
un arhitect. Ei le-au vorbit copiilor despre cum ne alegem o meserie şi cât 

de important este să ne placă ceea ce facem. Şi, pentru că 
mediul înconjurător trebuie să ne preocupe pe toţi, copiii au învăţat

 despre importanţa folosirii eficiente a resurselor planetei. Ei şi-au folosit 
îndemânarea şi priceperea pentru a realiza cutii și suporturi de creioane 
din resturi de lemn, covorașe din fire textile, colivii pentru păsări din sti-

cle de plastic, flori şi ouă mozaic din hârtie colorată şi cuiere rustice. 
   

 În cadrul acestui curs a fost înfiinţată „Help Team”, echipa 
formată din 4 copii, care în fiecare zi ajută educatorii la or-

ganizarea activităţilor din Centru. Ei au ajutat la aranjar-
ea şi strângerea mesei, păstrarea ordinii în sălile de 

clasă, îngrijirea florilor din Centru şi punerea 
jucăriilor şi a cărţilor la locul lor.

Pregãtire pentru viațã

„Mie-mi place cursul de religie deoarece învăţ multe lucruri 
despre Dumnezeu. Cel mai mult mi-a plăcut lecţia când am 
vorbit despre Turnul Babel și crearea lumii.”

     Gabriela,  13 ani     



   
 

59 de familii au beneficiat de
 peste 300 de şedinţe de consiliere 

socială. Temele discutate au fost: 
participarea mai 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.

Susținerea familiei
87 de copii au primit

 ajutoare materiale constând în 
alimente, jucării, haine, rechizite, 

produse de igienă, iar 12 familii au primit 
mobilier sau obiecte casnice. 

15 familii au fost sprijinite în întocmirea do-
sarului pentru bursa socială, 5 părinţi au 
fost sprijiniţi în redactarea unui CV, au fost 
informaţi cu privire la cursuri de calificare 
sau au fost sprijiniţi în găsirea unui loc de 

muncă. 



ConsiliereA psihologicã 
a copilului și A familiei

În anul 2014, psihologul Centrului a 
consiliat 21 de copii, în cadrul a 51 de şedinţe 

de consiliere. Au fost discutate subiecte cum ar fi: 
creșterea încrederii în forţele proprii şi dezvoltarea imaginii 

de sine, diferite probleme de anxietate, conflicte între copii sau în-
tre membrii familiei, temeri pe care copiii le-au avut la un moment dat. 

Cu părinţii au fost discutate metode de rezolvare a conflictelor intra-
 familiale, înţelegerea comportamentelor copiilor şi metode de educare pozitivă 

şi non violentă, importanţa igienei personale în viaţa copilului, asumarea rolului de 
părinte. 19 părinţi sau bunici au fost consiliaţi, totalizând un număr de 35 de şedinţe 

de consiliere. 
Cu ajutorul psihologului şi al voluntarei nostre, Maricica, 13 copii cu probleme 

logopedice au învăţat să pronunţe corect litere sau grupuri de litere în cadrul a 52 de 
şedinţe logopedice. 

Au fost organizate 11 întâlniri de dezvoltare personală şi 20 de activităţi cu jocuri de 
autocunoaştere şi intercunoaştere. Copiii au învăţat cum să lucreze în echipă şi cum să
 comunice cu ceilalţi, să negocieze şi cât de important este să îi înţelegi pe cei din jurul tău, 
şi-au dezvoltat abilităţi motrice şi de coordonare. 



În anul 2014, psihologul Centrului a 
consiliat 21 de copii, în cadrul a 51 de şedinţe 

de consiliere. Au fost discutate subiecte cum ar fi: 
creșterea încrederii în forţele proprii şi dezvoltarea imaginii 

de sine, diferite probleme de anxietate, conflicte între copii sau în-
tre membrii familiei, temeri pe care copiii le-au avut la un moment dat. 

Cu părinţii au fost discutate metode de rezolvare a conflictelor intra-
 familiale, înţelegerea comportamentelor copiilor şi metode de educare pozitivă 

şi non violentă, importanţa igienei personale în viaţa copilului, asumarea rolului de 
părinte. 19 părinţi sau bunici au fost consiliaţi, totalizând un număr de 35 de şedinţe 

de consiliere. 
Cu ajutorul psihologului şi al voluntarei nostre, Maricica, 13 copii cu probleme 

logopedice au învăţat să pronunţe corect litere sau grupuri de litere în cadrul a 52 de 
şedinţe logopedice. 

Au fost organizate 11 întâlniri de dezvoltare personală şi 20 de activităţi cu jocuri de 
autocunoaştere şi intercunoaştere. Copiii au învăţat cum să lucreze în echipă şi cum să
 comunice cu ceilalţi, să negocieze şi cât de important este să îi înţelegi pe cei din jurul tău, 
şi-au dezvoltat abilităţi motrice şi de coordonare. 

Proiecte
Copilul de azi, adultul de mâine, 

împreună sprijinim Educaţia a fost 
cel mai important proiect al Fundaţiei 

în anul 2014. Activităţile s-au axat pe oferi-
rea de servicii educaţionale, psihologice şi 

organizarea de activităţi  creative sau de dez-
voltare a deprinderilor de viaţă independentă. 
Toţi copiii incluşi în proiect au beneficiat de o 
masă caldă şi de o gustare. Pentru familii, au 
fost oferite servicii de consiliere, sprijin ma-
terial şi financiar, în vederea îmbunătăţirii 

abilităţilor parentale.

   
Proiectul 

“Punţi pentru incluziune socială 
- Copil - Familie - Comunitate” își pro-

pune să rupă ciclul excluziunilor sociale 
care afectează familiile defavorizate din 

sectorul 3 București, astfel încât familia să fie 
implicată și să contribuie direct la rezolvarea 
problemelor care o fac vulnerabilă. Prin acest 
proiect vor beneficia de servicii sociale 100 de 
copii și familiile lor în cadrul Centrului pentru 
Educaţie și Sprijin Comunitar Sf. Dimitrie, Școlii 

Gimnaziale „Mihai Botez” și Liceului Teoretic 
„Nichita Stănescu” din București.

Proiectul Învăţăm, 
exersăm, pentru viaţă ne 
formăm a ajutat copiii să 

afle importanţa iginei person-
ale în păstrarea sănătăţii. De 

asemenea, copiii și-au dezvol-
tat abilităţi practice necesare 

vieţii de adult.



Am reuşit şi în anul 2014 să 
menţinem constant numărul de 7

 tineri cu nevoi speciale care lucrează în 
cadrul atelierului nostru protejat.

Au fost realizate peste 5000 de obiecte din lut şi 
felicitări pentru diverse ocazii, am  participat la  peste 

14 târguri organizate de companii cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă şi primăvară.  Produsele noastre au fost comandate şi 

achiziţionate de companii prestigioase şi persoane private, în 
total 30 de clienţi.

În anul 2014, tinerii s-au perfecţionat în pictura pe porţelan, o 
tehnică nouă experimentată în atelierul DECOART.

Şi tot în acest an, am reuşit să ne îndeplinim o mai veche 
dorinţă, aceea de a avea un magazin de prezentare. Acesta 
există acum, este DECOART Boutique şi funcţionează pe 

strada Sf. Vineri la nr. 5.

Atelierul a fost susţinut de compania Johson 
Wax, de Tipografia 3 B şi de familia 

SOLACOLU din Germania.



EUR (curs 4,4821)

Centrul pentru Educație și Sprijin Comunitar

VENITURI CHELTUIELI
Surse externe / proiecte 119.553 Masa zilnică a copiilor 23.425
Sponsorizări 53.880 Susțineri financiare familii 26.682
Donații 18.252 Cheltuieli pentru activități copii 8.153
Bugetul de stat 5.856 Utilități (energie electrică, gaze, apă) 4.728
Campania 2% 10.630 Chirie sediu 16.115
Evenimente de strângere de 
fonduri 970 Cheltuieli administrative, 

servicii 6.840

Amenajare sediu nou 13.683
Cotizații 402 Transport, întreținere auto, reparații 5.366

Comunicații 3.354
Comisioane bancare 319
Salarii personal
Taxe salariale
Alte cheltuieli cu personalul
(medicina muncii, protecția muncii,
cursuri, etc)

52.601
34.392

3.142

Total venituri 209.543 Total cheltuieli 198.800

Atelier protejat DecoArt
VENITURI CHELTUIELI

Venituri din vânzări 39.560 Salarii personal 34.170
Taxe salariale 8.847
Alte cheltuieli cu personalul (medicina 
muncii, protecția muncii) 1.368

Total venituri 39.560 Materiale, materii prime 6.922
Cheltuieli administrative 3.767

Finanțare de la Fundație 15.500 Total cheltuieli 55.074



FINANŢATORI 

Asociatia ALBATROS /  Elveţia
Asociaţia PODUL / Elveţia
Fondation de la Banque PICTET / Elveţia
Asociaţia LES COPIL / Franţa
Asociaţia PROGETTI / Italia
Section Missionnaire / Luxembourg
Ministerul Muncii – România
FDSC / Fondul ONG România / 
Mecanismul Financiar al Spaţiului 
Economic European

 SPONSORI
JOHNSON  WAX 
SERTO INVEST
TTS
CNARNN INFONOT
KPMG
EFT – Energy Financing Team 
Birou Executor Judecătoresc  MIHAI CRISTIAN
Antrepriza de Construcţii şi Telecomunicaţii
NW Forest Products
Asociaţia Stop Hunger
Bayer Romania
Actual Connect
TPA Horvath
Zenith Media
Fundaţia Vodafone
Saatchi & Saatchi
Farmexim
Fundaţia HelpNet
Pantone Studios
Cable Direct
Sunman Consulting
Giving Women / Elveţia

SPONSORIZĂRI / DONAŢII PRODUSE 
52 de persoane fizice şi  12 companii

DONATORI 
84 de persoane fizice



Echipa

Consiliul Director
Laurenţia Șerban - Președinte

Elena Avramescu - Președinte executiv
Anca Stoian

Sergiu Vendlinger

Otilia Bocioacă - Director Centru
Alexandra Pelea - Coordonator DecoArt

Centrul pentru Educaţie și
    Sprijin Comunitar

Florentina Niţoiu - asistent social
Roxana Gogiu - psiholog
Irina Isar - pedagog
Floria Brădeanu - Tache - pedagog
Andreea Botezan - coordonator voluntari
Irina Spînu - artist plastic
Andrei Roșu - tehnician IT
Mioara Croitoru - asistent financiar
Liviu Cojocariu -  administrator
Florina Paraschiv - ingrijitoare

Atelierul Protejat 
 DecoArt

Cristina Voicu - instructor artistic
Mihai Fundăneanu - instructor tehnic
Georgeta Nicolae 
Laura Dahorea
Florin Floricel
George Marin
Adrian Melente 
Adriana Livia Popescu
Adrian Râpăv
Valentin Trică 
Adrian Vulpe



Str. Agricultori nr. 62, sector 2, 
București

T:031.425.08.08
F:031.425.08.09

centrusfdimitrie@gmail.com

CIF 9164120
RO 50 RNCB 0082 0441 6872 0001

Fundaţia Sf. Dimitrie este o entitate non profit, constituită, organizată şi administrată conform OG nr. 26 / 2000. Fundaţia este 
înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor : nr. 416 / 1996 şi este acreditată ca furnizor de servicii sociale – certificat de 

acreditare nr. 000418/2014 .

Fundația Sf. Dimitrie


