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«Nu îmi amintesc foarte multe din acea perioadă, dar o imagine mi-a 
rămas întipărită în minte, cum stăteam aliniați la oliță, pe un coridor lung, 
foarte mulți copii. Era singurul moment în care ne puteam vedea cu toții: 
deoarece majoritatea timpului îl petreceam în pătuț. Eram atât de dornică 
să fiu îmbrățișată și strânsă la piept de oricine trecea prin apropierea mea, 
cerșeam acea atenție, care era de fapt o manifestare a unei singurătăți.»
 
Când avea trei ani, a fost mutată la o casă de tip familial deschisă de noi. 
De atunci, spune că viața ei s-a schimbat în bine.

Povești precum cea a Dinei sunt foarte multe. De la an la an, tot adunăm 
câteva mii de povești în plus. Fiecare dintre ele reprezintă un destin și un 
suflet de om. Vă mulțumim pentru că ne dați puterea să facem asta.
 

 
 
Dina are 21 de ani și e studentă 
la Pedagogie. Vrea să devină 
educatoare și să ajute copiii care 
trec prin ceea ce a trecut ea. La 
doi ani a ajuns în orfelinat cu 
sora ei mai mică. 

Ștefan Dărăbuș 
Director regional, Europa Centrală și de Sud 

Când Hope and Homes for Children și-a asumat reformarea din temelii a 
sistemului de protecţie a copilului din România, am știut că aceasta nu este 
o muncă ușoară. Este o muncă titanică, de multe ori epuizantă și deseori 
inimaginabilă, dar este totdeauna o muncă crucială. 

Instituţiile închise în toţi acești ani, casele de tip familial deschise și copiii 
reîntorși în familie, schimbările legislative și pregătirea profesioniștilor din 
sistemul de stat sunt lucrurile mari pe care am reușit să le facem împreună. Ele 
sunt completate de, literalmente, miile de copii pe care am reușit să îi ajutăm 
să rămână alături de familie, de tinerii sprijiniţi pentru o viaţă independentă și 
de familiile pe care le-am ajutat să ducă o viaţă mai demnă. 
 
Este, de 19 ani, o mândrie pentru mine să fac parte din această echipă 
excepţională și le mulţumesc pentru miracolele mici și mari pe care le 
înfăptuiesc în fiecare zi. Am cel mai mare respect pentru rezultatele dovedite.

Marina Sturdza 
Președinte onorific
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Dragoș Bucurenci 
Director de dezvoltare

La început, programele noastre au fost susținute mai ales cu fonduri  
atrase din afara țării. Din fericire, în anii din urmă această situație a 
început să se schimbe. O parte tot mai însemnată din bugetul anual al 
fundației este susținut de companii care activează în România sau din 
donații personale făcute de români inimoși. 

Suntem încă departe de scopul nostru, acela de a ne susține integral din 
fonduri atrase la nivel local, dar suntem pe drumul cel bun, iar asta este 
o veste îmbucurătoare. Pentru că civilizația unui popor nu stă numai în 
infrastructura pe care reușește s-o construiască, ci și în felul în care  
știe să-și pună laolaltă resursele pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili  
dintre ai săi. 

..........................
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SCOPUL 
NOSTRU

ÎNCHIDEM TOATE  

INSTITUȚIILE DE TIP VECHI  

DE PROTECŢIE A COPILULUI  

DIN ROMÂNIA  

PÂNĂ ÎN ANUL 2022.

Programele noastre urmăresc înlocuirea sistemului instituțional de protecție a 
copilului cu un sistem bazat pe conceptul familial, prin reintegrare în familie, 
asistență maternală sau case de tip familial.

De când sunt mamă, îmi leagăn copilul și îi cânt înainte de fiecare somn, 
i-am învățat semnificația fiecărui sunet şi importanța fiecărui zâmbet,  
o port în brațe aproape mereu și îi văd în fiecare clipă nevoia de mine.  
 
Lor, copiilor din orfelinate, cine le răspunde cu dragoste în cele 85.400 de 
clipe dintr-o zi în care ei au nevoie de asta?! Sunt de șapte ani alături de 
Hope and Homes for Children România și cred că, dacă punem iubire în 
viața copiilor orfani, salvăm puțin lumea.
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Amalia Enache 
Ambasador Hope and Homes for Children
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VALORILE 
NOASTRE
CREDEM CĂ 

ATAȘAMENTUL,  

ATENȚIA INDIVIDUALĂ,  

IUBIREA ȘI STIMULAREA  

SUNT ESENȚIALE PENTRU 

FIECARE COPIL.

Colaborarea mea cu Hope and Homes for Children România a început în 
2012. Pe atunci, multe dintre proiectele mari erau doar în plan, niște idei 
frumoase. Pe parcursul timpului, am avut bucuria să văd că nu m-am înșelat 
alăturându-mă fundației, că oamenii care au promis și-au ținut promisiunile, 
au continuat să muncească nu doar foarte mult, ci încă și mai mult, astfel 
încât, astăzi, scopurile aparent intangibile asumate de către Hope and 
Homes for Children la început sunt acum aproape de realitate.  
 
Ne apropiem de o situație ideală și puțină lume știe acest lucru: România 
poate deveni un model de gestionare a copiilor instituționalizați, un model 
pentru alte țări ale lumii care se confruntă cu probleme similare.  
 
A fi Ambasador Hope and Homes for Children înseamnă să-mi pun în slujba 
unei cauze nobile abilitățile mele cele mai prețioase, ceea ce știu să fac cel 
mai bine—muzica pe care o iubesc atât de mult—și, astfel, să pot contribui 
la îmbunătățirea și salvarea, la propriu, a vieților unor copii minunați.

Alexandru Tomescu 
Ambasador Hope and Homes for Children
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Să demonstrăm că îngrijirea copiilor bazată pe sprijinul familial și al 
comunității poate înlocui cu succes îngrijirea instituțională. 
 

Să creștem numărul profesioniștilor responsabili pentru bunăstarea și 
protecția copiilor, pentru a preveni separarea de familie și a oferi îngrijire 
de calitate.  
 

Să influențăm politicile guvernamentale și cele ale autorităților locale 
pentru a asigura tuturor copiilor posibilitatea de a se bucura de îngrijire 
într-un mediu familial. 
 

Să creăm alianțe strategice cu alte organizații pentru a ne asigura că 
eradicarea îngrijirii instituționale devine o prioritate.  
 

Să dezvoltăm rețeaua de profesioniști și voluntari din domeniul protecției 
copilului prin îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor acestora. 
 

Să sensibilizăm opinia publică în legătură cu situația dificilă a copiilor, a 
familiilor și a comunităților care suferă din cauza unui sistem de protecție 
a copilului depășit.

OBIECTIVELE 
NOASTRE

.................................................

În cei 19 ani de activitate, Fundația Hope and Homes for Children a salvat 
viețile a zeci de mii de copii și de tineri mai puțin norocoși decât cei mai 
mulți dintre noi.  
 
Mă simt onorat să fac parte din familia Hope and Homes for Children și 
să contribui, prin ceea ce fac, la a le oferi fericire copiilor care au cea mai 
mare nevoie de ea, șansa la o copilărie alături de familie sau într-un mediu 
cât mai apropiat de cel familial. Până la urmă, a fi actor înseamnă a dărui 
fericire, iar eu asta știu cel mai bine să fac.

MARIUS MANOLE 
Ambasador Hope and Homes for Children
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PRIETENII NOȘTRI

 CORINA CARAGEA

VLADIMIR DRĂGHIA

OMID GHANNADI

ADA CONDEESCU

FELI

ANDREEA RĂDUCAN

GIANINA CORONDAN

DAN BITTMAN

CORI GRĂMESCU

PAULA SELING
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ÎNCHIDEREA 
 INSTITUȚIILOR 
 DE TIP VECHI
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În anul 2000, în România, aproape 
100.000 de copii trăiau în instituții 
de tip vechi (orfelinate). În 2016, 
aproximativ 8.000 erau încă 
instituționalizați. 
 
 
Traumele și consecințele 
devastatoare ale instituționalizării 
copiilor sunt printre cele mai dure 
forme de abuz și de violență. Copiii 
care cresc în instituții manifestă 
întârzieri în dezvoltarea fizică, 
emoțională, socială și cognitivă. 
Tinerii care părăsesc instituțiile au 
probleme în a deveni independenți 
și sunt expuși la abuz, exploatare, 
trafic sau comportament antisocial.
 
Alternativa este închiderea 
orfelinatelor și găsirea celor mai 
potrivite soluții—cât mai aproape 
de mediul familial—pentru copiii din 
ele. Unii pot fi reintegrați în familiile 
naturale sau extinse, dacă acestea 
oferă condițiile potrivite. Alții pot 
ajunge în grija unor asistenți 
maternali sau pot fi adoptați, 
iar cei care au nevoie de îngrijire 
specializată, pentru care nici 
reintegrarea în familie, nici asistența 

maternală nu sunt opțiuni viabile, 
sunt plasați în case de tip familial. 

Reintegrarea copiilor din instituții 
în familii este un proces susținut de 
un pachet de măsuri de îngrijire în 
scopul rămânerii copiilor alături de 
familie. Până acum, 798 de copii au 
fost reintegrați în familii.

 

CASA DE TIP FAMILIAL 
 
Casa de tip familial este un 
serviciu care oferă copiilor și 
tinerilor un mediu apropiat de 
cel familial. Într-o casă trăiesc 
maximum 10-12 copii, care primesc 
găzduire, îngrijire, educaţie, sprijin 
emoţional și consiliere pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă. Până la final de 
2016, Hope and Homes for Children 
a deschis 99 de case de tip familial 
în țara noastră.

Misiunea Hope and Homes for 
Children este închiderea tuturor 
orfelinatelor din România până  
în 2022. 
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Centrul de Plasament „Floare de 
colț”, ultima instituție de tip vechi 
din județul Olt, a fost închisă 
în cadrul unui parteneriat între 
Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Olt și Hope and Homes 
for Children. 

Parteneriatul a început în 2013, 
când în instituție se aflau 41 de copii 
și tineri, cu vârste cuprinse între 5 și 
26 de ani, cu nevoi speciale medii, 
severe sau ușoare.  
 
Specialiștii Hope and Homes for 
Children au ajutat la identificarea 
celor mai bune variante de transfer 

pentru aceștia (integrare socio-
profesională, reintegrare în familie, 
transfer în case și apartamente 
de tip familial și în centre de 
asistență pentru persoane adulte 
cu dizabilități), la evaluarea lor și 
la realizarea anchetelor sociale în 
cazul celor care au fost reintegrați 
în familie; au vizitat serviciile unde 
au fost transferați copiii și tinerii; 
au participat la ședințe individuale 
de management de caz cu echipa 
DGASPC și au lucrat cu asistentul 
social și psihologul centrului, precum 
și cu membri ai personalului, privind 
demersurile întreprinse. 

RAPORT ANUAL 
2016......................................................................................................................................................................................................................................................CE FACEM

ULTIMUL ORFELINAT DIN JUDEȚUL OLT 
A FOST ÎNCHIS

SCHIMBĂM 
DESTINE

Odată cu închiderea acestui centru, județul Olt 
s-a alăturat județelor Maramureș, Hunedoara, 
Alba și Sectorului 6 din București, în care nu mai 
funcționează instituții de tip vechi. 
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Închis în 2016 
Centrul de Plasament „Floare de Colț”, Balș (jud. Olt) 
 
În curs de închidere 
Centrul de Plasament „Târgu Frumos”, Iași  
Centrul de Plasament „Ion Holban”, Iași  
Centrul de Plasament „Veniamin Costache”, Iași  
Centrul de Plasament „Henri Coandă”, Bacău  
Centrul de Plasament „Crinul Alb”, București, Sector 3  
Centrul de Plasament „Pinocchio”, București, Sector 3  
Centrul de Plasament „Năsăud” (jud. Bistrița Năsăud) 
Centrul de Plasament „Elena Doamna”, Târgu Neamț 
Centrul de Plasament „Sf. Nicolae”, Trușești (jud. Botoșani)  
Centrul de Plasament „Mediaș”, Mediaș (jud. Sibiu)

Programul închiderii instituțiilor de tip vechi 
(orfelinate) în 2016 și 2017

1. 
 
 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

29

SECTOR 6
SECTOR 3
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PREVENIREA 
 SEPARĂRII 
 COPILULUI  DE 
FAMILIE
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39% din copiii României 
trăiesc în condiții de sărăcie, 
conform Strategiei Naționale 
Privind Incluziunea Socială și 
Reducerea Sărăciei. Nu au haine 
și încălțăminte, nu frecventează 
grădinița sau școala, iar în unele 
zile nu au ce mânca. Asta îi face 
pe părinți, de multe ori, să îi lase 
în grija statului, în orfelinate, unde 
au mâncare. Dar sunt privați de 
afecțiune. 
 
Hope and Homes for Children 
consideră că familia este prioritară 
atunci când e vorba de interesul 
copilului și sprijină menținerea 
copiilor alături de părinții lor, 
printr-o abordare diversificată a 
asistenței oferite. Planul de acțiune 
este personalizat, iar decizia e luată 
de specialiști pe baza unor criterii și 
indicatori particulari.

Între 2001 și 2016, Fundația a lucrat 
cu 3.067 de familii, din 19 județe 
și din București, în programul de 

prevenire a separării copilului de 
familie. 8.771 de copii au fost ajutați 
în mod direct să rămână alături de 
familiile lor, iar pentru alți 17.727 de 
copii, Fundația a contribuit, prin 
asistență tehnică și financiară, la 
prevenirea separării lor de familie. 

Programul de prevenire a 
separării copilului de familie 
este complementar procesului 
de închidere a orfelinatelor. Asta 
deoarece e important să nu mai fie 
plasați alți copii în instituții și, per 
ansamblu, plasamentul copiilor în 
protecție specială să fie redus sau 
chiar oprit. 
 
În total, din 2001 și până în prezent, 
25.787 de copii au rămas alături 
de familii datorită intervențiilor 
realizate de Hope and Homes for 
Children și parteneri.

RAPORT ANUAL 
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Considerăm că familia este prioritară 
atunci când vorbim de interesul copilului 
și sprijinim menținerea copiilor alături  
de părinții lor, prin mai multe forme  
de asistență.

Fie că vorbim de consiliere sau de sprijin 
material, intervenția se axează pe nevoile 
individuale ale familiei respective, iar 
decizia de sprijin e luată de o echipă de 
specialiști care decid ce intervenții sunt 
necesare pentru prevenirea separării 
copiilor de familie.
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Cea de-a patra ediție a  
Hope Concert, gala organizată 
de Hope and Homes for Children 
în sprijinul copiilor vulnerabili din 
România, a avut loc în 10 aprilie la 
Ateneul Român.  
 
Piesele, atât cele de muzică 
clasică, cât și cele pop, au fost 
reorchestrate într-o manieră inedită 
și adaptate pentru orchestra  
de violoncele. 
 
Peste 800 de invitați, printre care 
prim-ministrul Dacian Cioloș, 
prințesa Marina Sturdza, președinte 
onorific al Hope and Homes for 
Children, miniștri, ambasadori, 
reprezentanți ai autorităților 
centrale și locale, reprezentanți ai 

companiilor partenere, susținători, 
jurnaliști și vedete, au participat la 
gală. Corina Caragea și Simona 
Pope de la PRO TV, Vladimir Drăghia, 
Andreea Răducan, Corina Ungureanu, 
Malvina Cservenschi, Dorian Boguță 
și Ada Condeescu și-au arătat astfel 
sprijinul față de cei mai vulnerabili 
copii din România.

 
 
 
 
 
 
Sponsor: Kaufland România 
Parteneri strategici: BRD – Groupe 
Société Générale, Arval 
Partener media principal: PRO TV
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HOPE CONCERT 

EDIȚIA A PATRA, EDIȚIA IUBIRII

Sunt convins că problema copiilor instituționalizați  
e un test pe care ni-l dă Dumnezeu ca să găsim noi,  

pe lângă iubirea pe care o avem pentru cei apropiați,  
și iubirea de a ne lua copiii acasă.  

 
Dacian Cioloș 
Prim-ministru
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Spectacolul a fost prezentat de Amalia Enache, 
jurnalist PRO TV și ambasador Hope and Homes 
for Children, alături de Dragoș Bucurenci. Amalia 
a purtat o rochie creată de Doru și Dana, doi tineri 
care trăiesc într-o casă de tip familial construită de 
Hope and Homes for Children în Baia Mare.

Pe scena evenimentului au urcat 
unii dintre cei mai importanți 
artiști români: violonistul Alexandru 
Tomescu, ambasador Hope and 
Homes for Children, soprana Irina 
Iordăchescu, pianistul Andrei 
Licareț, actorul Marius Manole, și 
el ambasador Hope and Homes for 
Children, Dan Bittman, Paula Seling, 
Feli și Ansamblul Violoncellissimo, 
condus de maestrul Marin Cazacu.  

RAPORT ANUAL 
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SEMIMARATONUL BUCUREȘTI 
OMV PETROM

Hope and Homes for Children a 
fost, pentru al treilea an consecutiv, 
una dintre cauzele pe care 
alergătorii înscriși la Semimaratonul 
București OMV Petrom au putut-o 
susține. Alergătorii au adunat 
fonduri pe platforma  
Galantom.ro sau au direcționat 
o parte din taxa de înscriere în 
competiție către organizație, banii 
fiind direcționați spre programul 
de prevenire a separării copilului 
de familie. În total, cei 400 de 
alergătorii care au susținut Hope 
and Homes for Children au adunat 
17.185 lei.

Din echipa Team Hope au făcut 
parte și Chef Adi Hădean, care a 

alergat fost a pentru Hope and  
Homes for Children a cincea oară 
într-o competiție, Dragoș Bucurenci, 
dar și atletul Cristian Vorovenci, 
campion național la atletism, care 
a câștigat locul doi în cadrul probei 
de ștafetă alături de Andrei Ștefana 
și Ionuț Drăgușin, și a dedicat 
premiul cauzei copiilor vulnerabili  
ai României.
 
 
 
 
Parteneri: Bucharest Running 
Club, Tent Event, World Class, 
Radisson Blu, Aqua Queen, Oracle, 
Medical Gym, Bălașa Percussion, 
Magicianul Verdini, Trupa lui Biluță 

RAPORT ANUAL 
2016......................................................................................................................................................................................................................................................CE FACEM

TEAM HOPE

Cu toţii ne dorim să trăim într-o lume în care copiii au familii și sunt 
înconjuraţi de iubire. Dar viaţa ar trebui să fie mai mult despre a face și 
mai puţin despre a dori ca lucrurile să fie diferite. De aceea am o mare 
admiraţie faţă de munca echipei Hope and Homes for Children și sunt 

încântat mereu să mă alătur eforturilor lor de a construi o lume mai bună.  
 

Chef Adrian Hădean
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40 de copii din Centrul de 
Plasament „Pinocchio” (Sectorul3) 
și din programul de prevenire 
a separării copilului de familie 
desfășurat de Hope and Homes for 
Children în Sectorul 6, și 10 copii 
ai angajaților companiei Prista 
Oil România au avut parte de o zi 
cu aventuri în Pădurea Băneasa, 
cadou de 1 iunie. 

Instructorii de la Academia 1,61 au 
transformat Pădurea Băneasa  
într-un tărâm de poveste cu 
vrăjitoare, mlaștini și garduri vrăjite. 
Împărțiti în opt echipe, copiii și 
adulții au pornit într-o adevărată 
aventură de descoperire a pădurii, 
imaginându-și că se află, de 

fapt, în pădurea bântuită din 
Oz. Provocarea a fost să câștige 
bunăvoinţa a trei vrăjitoare, care 
le-au testat abilitățile de orientare 
în teren, provocându-i să își creeze 
strategii și să se organizeze cât  
mai bine.  
 
Copiii au învăţat lucruri utile despre 
înțelegere reciprocă, imaginaţie și 
munca în echipă, dar s-au și distrat 
totodată. La final, toate echipele au 
fost declarate câștigătoare și au 
primit premii.
 
 
 
Partener: Prista Oil România 
Susținător: Academia 1,61

AVENTURI ÎN PĂDUREA BĂNEASA
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ZIUA COPILULUI

 
Pe parcursul zilei, au fost câteva momente absolut tulburătoare: 

răspunsul dat de o fetiţă de la Centrul de Plasament „Pinocchio” la 
întrebarea „Cum ne dezvoltăm cunoașterea?”. Toţi, mari și mici, am 

căzut pe gânduri, dar copila a răspuns „Citind”. Marius, un alt copil de la 
„Pinocchio”, a fost șeful echipei mele și s-a dovedit a fi un lider perfect, 

energic, dar și un sprijin de nădejde pentru Costi – un băiat cu nevoi 
speciale – pe care l-a ajutat continuu pe traseu. Am plecat de la întâlnirea 

cu acești copii plină de speranţă și bucurie. 
 

Manuela Mureșan  
Specialist Marketing Prista Oil România
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În cadrul campaniei „Pedalează 
și donează cu I’Velo” a Asociației 
Green Revolution, prin care 
kilometrii parcurși cu bicicleta în 
București și înregistrați în aplicația 
I’Velo s-au transformat în biciclete, 
muzicianul Zoli Toth a făcut cadou 
biciclete unor beneficiari sprijiniți de 
Hope and Homes for Children. 

O bicicletă a ajuns la Adriana  
(21 ani, Baia Mare), elevă la Școala 
Postliceală Sanitară și studentă la 
Facultatea de Resurse Minerale și 
Mediu. Rămasă fără părinți, Adriana 
trăiește într-o locuință socială și 
este sprijinită de Fundație pentru 
a-și împlini visul de a deveni medic.  
 
A doua bicicletă a ajuns la Marius 
(17 ani, Baia Mare), care locuiește 

într-o casă de tip familial construită 
de Fundație. Cu toate că este 
apropiat de părinți și de cei trei 
frați, Marius preferă să stea în 
casa de tip familial și nu dorește 
reintegrarea, din cauza condițiilor 
precare în care locuiește familia. 
Este elev în clasa a IX-a la o școală 
profesională și lucrează la o 
spălătorie auto.  
 
Cea de-a treia bicicletă a ajuns la 
o familie cu opt copii din județul 
Alba. Inițial, toți copiii au fost 
instituționalizați din cauza sărăciei, 
dar mama a păstrat legătura cu ei 
și i-a vizitat mereu. Cu sprijinul Hope 
and Homes for Children, părinții au 
reușit să-i aducă înapoi în familie 
și să creeze condițiile pentru a-i 
păstra alături de ei. 

ZOLI TOTH A DONAT BICICLETE UNOR BENEFICIARI 
AI HOPE AND HOMES FOR CHILDREN
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BICICLETELE 
BUCURIEI

Îmi doream mult o bicicletă, cu ajutorul ei o să ajung mai repede la 
școală, o să economisesc banii pentru transport și, cel mai important, o 

să fac mișcare. Pot să spun că face parte din familie. De când o am,  
mi-a făcut viața mai ușoară.  

 
Adriana
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GRĂDINIȚA  
DE VARĂ

Pe perioada vacanței de vară, 
în zona Pirită din Baia Mare, s-a 
desfășurat programul educațional 
de sprijin „Grădinița de Vară”, 
pentru copiii care trăiesc în 
această comunitate marginalizată. 
Programul a fost demarat la 
inițiativa Claudiei Coste (DGASPC 
Maramureș), fiind un parteneriat 
între instituțiile statului și ONG-uri, 
și a constat în activități recreative și 
educative, în scopul pregătirii a 60 
de copii, cu vârste cuprinse între 3 și 
16 ani, pentru înscrierea la grădiniță 
și școală. 
 
Copiii care au participat la aceste 
activități trăiesc într-o comunitate 
de colibe improvizate, fără curent 
electric, cu o singură sursă de apă, 
provenind de la o țeavă montată 
direct la o conductă publică de apă 
potabilă. Printre gunoaie, șobolani 
și câini, copiii sunt nesupravegheați 
peste zi sau muncesc cu părinții 
lor la strâns fier din oraș sau 
din comunitățile învecinate și nu 
frecventează școala sau grădinița, 
astfel neavând experiențe firești de 
socializare și nici exercițiul efortului 
intelectual, iar acasă vorbesc doar 
limba  romani.

PROGRAM EDUCAȚIONAL 
PENTRU COPIII DE PE PIRITĂ
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Activitățile au fost organizate pe 
grupe de vârstă, 3-10 ani și 11-18 
ani, și s-a început cu lucruri simple, 
cum ar fi reguli de igienă personală, 
continuând cu lucruri mai complexe, 
reguli de integrare în grup. Ajutați 
de voluntari, copiii au învățat să se 
spele corect, să mănânce adecvat, 
să vorbească frumos cu cei din jur. 
De asemenea, copiii mai mici au 
învățat să țină creionul în mână,  
să coloreze și să recunoască cifrele 
și literele. 

Copiii s-au bucurat și de activități 
recreative specifice: vizionare de 
desene animate și jocuri în cadrul 
grădiniței și în aer liber. În fiecare  
zi, au primit mic dejun (corn, fructe), 
iar la prânz o masă asigurată de 
Fundație. Pe măsură ce activitățile 
se desfășurau, s-a putut observa 
cum copiilor le-a crescut interesul 
pentru cele învățate și dorința de  
a participa în fiecare zi la 
programul grădiniței. 

Pe lângă activitățile realizate cu 
copiii, specialiștii din cadrul  
Hope and Homes for Children 
au susținut sesiuni de consiliere 
a părinților pentru a-i motiva 
să își înscrie copiii într-o formă 
de învățământ, asistenții sociali 
ai SPAS Baia Mare au efectuat 
evaluările sociale ale familiilor, iar 
asistenții medicali au înscris copiii 
la medic de familie. Părinții au fost 
încurajați să vadă ceea ce fac copiii 
lor în cadrul programului și au fost 
realizate activități comune  
părinte-copil.
 
 
 
Parteneri: Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului (DGASPC) Maramureș, 
Serviciul Public de Asistență 
Socială (SPAS) Baia Mare, 
Inspectoratul Județean pentru 
Învățământ Maramureș, Fundația 
de Voluntari Somaschi 
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La sfârșitul vacanței de vară, cu sprijinul Comisiei 
de Orientare Școlară, 24 de copii au fost înscriși 
la grădiniță, 23 la clasa pregătitoare, 20 în clasa  
„A doua șansă” și 30 integrați în diferite clase 
ale unei școli de cartier. Viața acestor copii s-a 
schimbat semnificativ în bine, nu doar în plan 
educațional, ci și în planul social, prin modul 
în care percep lumea și prin faptul că pot avea 
încredere în ceilalți și pot oferi.
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15 înotători au ales să susțină cauza 
Hope and Homes for Children 
participând la Swimathon București 
și adunând peste 12.000 de lei 
pentru ca 30 de copii să poată 
rămâne alături de familie. Printre 
înotători s-a numărat și muzicianul 
Zoli Toth.

Înotătorii, organizați în trei echipe, 
Team Hope 1, Team Hope 2 și UPC 
Romania for Hope, au avut un 
singur scop: să înoate cât mai multe 
lungimi de bazin pentru a aduna 
suma propusă. Banii au fost folosiți 
pentru a evalua situația fiecărui 

copil și a familiei și a crea planuri 
de intervenție specializate, precum 
și pentru a le oferi sprijinul material 
și consilierea necesare pentru a 
depăși situația în care se aflau sau 
a le facilita accesul la beneficii 
sociale, în funcție de necesități.  
 

 
 
 
 
Partener: UPC România
Susținător: Fundația  
Comunitară București

15 ÎNOTĂTORI „AU FĂCUT VALURI” PENTRU  
HOPE AND HOMES FOR CHILDREN
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SWIMATHON

Îmi iubesc mult copiii și îmi doresc să îi văd fericiți alături de mine și, pe 
deasupra, mai sunt și un împătimit al sportului. Asta m-a determinat să 

fiu aproape și de ceilalți copii care au nevoie de noi pentru a duce o viață 
mai bună și pentru a rămâne alături de familiile lor naturale, unde pot să 

simtă căldura părintească mai bine decât în oricare alt loc.  
 

Claudiu Hațegan 
Înotător și susținător al Hope and Homes for Children
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Team Hope, echipa de alergători 
a Hope and Homes for Children, a 
fost prezentă pentru a treia oară la 
Maratonul București. 
 
În total, 400 de alergători au ales 
Hope and Homes for Children și 
cauza copiilor vulnerabili. 50 de 
voluntari, printre care s-a numărat 
și muzicianul Zoli Toth, i-au susținut 
pe alergători și au fost alături de ei 
atât la cortul Team Hope, cât și pe 
traseu, la punctul de hidratare.  
 
Deutsche Bank și RSM Romania au 
avut propriile echipe de alergători 
care au susținut cauza Team Hope. 
 
 

Ciprian Bălănescu, campion 
național la duatlon, triatlon și 
aquatlon, s-a clasat pe locul 11 în 
clasamentul general. Crescut în 
sistemul de protecție a copilului, 
Ciprian și-a propus, prin tot ceea  
ce face, să demonstreze că „nimic 
nu este imposibil, totul este doar  
să vrei”. 
 
 
 
 
Parteneri: World Class, Radisson 
Blu, Deutsche Bank, RSM Romania, 
TentEvent, Elevate, Aqua Queen, 
Oracle, Accenture

MARATONUL BUCUREȘTI 
RAIFFEISEN BANK  
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TEAM HOPE

Alergătorii din Team Hope au adunat 40.000 lei 
pentru a susține cauza Hope and Homes for Children: 
sprijinirea familiilor în nevoie pentru a-și putea crește 
copiii, în loc să îi abandoneze în orfelinate. 
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Echipa Team Hope Performer (Cristian Vorovenci, 
Andrei Ștefana, Nicolae Soare și Sergiu Ciobanu) 
a ocupat locul I în proba de ștafetă masculină și a 
dedicat premiul copiilor pe care fundația îi sprijină 
pentru a rămâne alături de familie și a avea o 
copilărie cât mai fericită. 

Printre alergătorii Team Hope 
s-au numărat Vladimir Drăghia, 
Dragoș Bucurenci, Dragoș Doroș, 
președintele Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală (ANAF), Paul 
Gheorghiu, șeful Cancelariei  
Prim-ministrului, Claudiu Vrînceanu, 
secretar de stat în Ministerul 
Economiei, Comerțului și Relațiilor 
cu Mediul de Afaceri, Mihai Lisețchi, 
secretar de stat în Ministerul pentru 
Consultare Publică și Dialog 
Civic, Cristian Botan, consilier în 
Cancelaria Prim-ministrului.
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În Postul Crăciunului, Hope and 
Homes for Children a desfășurat 
campania „Rostul Postului”, prin 
care a dorit să dea rost zilelor 
de post și a provocat oamenii să 
țină post negru o zi și să doneze 
contravaloarea meselor din ziua 
respectivă copiilor care trăiesc cu 
mai puțin de cinci lei pe zi. 

Cei care au dorit să susțină 
campania au intrat pe 
rostulpostului.ro și au ales 
alimentele și băuturile pe care le-ar 
fi consumat într-o zi, donând apoi 
online contravaloarea lor. Astfel, au 
fost donate peste 1.500 de feluri de 
mâncare și băuturi și s-au strâns 
donații în valoare de 32.000 de lei.

În cele 40 de zile de campanie, 
peste 500 de personalități publice, 
jurnaliști și oameni obișnuiți au 
renunțat la mâncare, în mod virtual, 
iar unii și real, pentru a-i ajuta 
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pe copiii care trăiesc în condiții 
de sărăcie. Startul campaniei a 
fost dat de Amalia Enache (PRO 
TV), Dragoș Bucurenci, Ștefan 
Dărăbuș și Magor Csibi (WWF 
România). Lor li s-au alăturat actrița 
Oana Pellea, Corina Caragea, 
prezentatoare PRO TV, Vladimir 
Drăghia, muzicianul Zoli Toth, 
actorul Marius Manole, antrenoarea 
Cori Grămescu, fotograful Alex 
Gâlmeanu, Raluca Arvat (TVR 2), 
Alin „Coiotu” Dincă, solist vocal 
în trupa Trooper și DJ la Rock FM, 
Laura Cosoi, Andreea Ibacka, care 
au provocat, la rândul lor, alte 
persoane să susțină  
această inițiativă.
 
 
 
 
 
Parteneri: Cohn & Jansen JWT, 
Atelieru, Vali Petridean

POSTUL ÎNSEAMNĂ  
ȘI FAPTE BUNE

Țin post negru din când în când pentru sănătatea mea fizică și mentală. 
Ultima dată, după patru zile de nemâncat, mi-a venit în minte că sunt 
foarte mulți oameni care, pur și simplu, nu au ce mânca. Împreună cu 

Hope and Homes for Children, ne-am dat seama că am putea face ceva 
pentru ca postul să aibă mai mult rost. Când ținem post, economisim 

niște bani pe care putem să îi donăm copiilor care chiar nu au ce mânca.  
 

Magor Csibi 
Director de program WWF România
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CADOURI 
DE CRĂCIUN

600 de copii din programul de 
prevenire a separării copilului de 
familie i-au scris lui Moș Crăciun la 
începutului lunii decembrie. Marea 
majoritate a copiilor din acest 
program desfășurat în întreaga țară 
nu se poate bucura de sărbătorile 
de iarnă și de cadouri, așa cum  
se întâmplă cu copiii dintr-o  
familie obișnuită. 

Scrisorile copiilor au ajuns la 
angajații BRD – Groupe Société 
Générale care s-au mobilizat, 
pentru al doilea an consecutiv, să 
îndeplinească dorințele copiilor. 
Fiecare scrisoare a fost citită 
cu atenție, au fost cumpărate 
cadourile cerute de copii și 
împachetate. Pachetele frumos 
ambalate au fost trimise către 
Direcțiile Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului  
din 10 județe. 

Unii dintre copii au cerut să 
primească o portocală - oricum, 
nu primiseră niciun alt cadou 
înainte - sau sănătate pentru ei 
și familia lor. Cei mai îndrăzneți 
au scris ce ar dori să primească, 
dar nu au uitat să ceară ceva și 
pentru frățiorii sau surorile lor. 
Asistenții sociali din cadrul Hope 
and Homes for Children și DGASPC 
au fost mesagerii lui Moș Crăciun 
și au împărțit cadourile celor 600 
de copii. Surpriza a fost mare 
pentru copii, iar bucuria de a găsi 
cadourile pe care le-au cerut a fost 
și mai mare. Crăciunul a fost, astfel, 
o sărbătoare de vis, așa cum ar 
trebui să aibă fiecare copil. 
 
 
Partener: BRD – Groupe Société 
Générale și angajații companiei, 
prin programul „Super Oameni 
pentru Super Șanse”

PENTRU 600 DE COPII DIN 10 JUDEȚE
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INTEGRAREA  
SOCIO-PROFESIONALĂ  
A TINERILOR CARE  
PĂRĂSESC SISTEMUL DE 
PROTECȚIE A COPILULUI
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Anual, aproximativ 3.000 de tineri 
cu vârste cuprinse între 18 și 27 de 
ani părăsesc sistemul de protecție 
a copilului fără a fi pregătiți pentru 
viața independentă sau, în cele mai 
fericite cazuri, având o pregătire 
extrem de limitată, iar personalul 
care interacționează cu acești tineri 
sunt rareori instruiți să-i ajute în 
acest sens.  

Ajunși pe cont propriu după o viață 
petrecută în instituție, tinerii nu sunt 
capabili să facă față sarcinilor de 
zi cu zi. Au abilități de comunicare 
slab dezvoltate, stimă de sine 
redusă, probleme de comportament 
și atitudine, întâmpină dificultăți în 
formarea de relații semnificative, 
fiind vulnerabili și riscând să fie 
exploatați. Toate acestea îi fac 
să se simtă singuri, izolați, într-o 
lume străină. Uneori, tinerii rămân 
în sistemul de protecție pentru tot 
restul vieții, deoarece li se atribuie în 

mod incorect dizabilități care nu le 
permit să aibă un trai independent 
sau nu li se oferă suportul  
necesar pentru a avea un trai  
semi-independent.

Integrarea socială și profesională 
a acestor tineri cu sprijinul Hope 
and Homes for Children înseamnă 
îmbunătățirea abilităților de trai 
independent (prin consiliere și 
sprijin material), crearea premiselor 
pentru integrarea lor pe piața 
muncii (prin consiliere, mediere, 
recomandări) și asigurarea unei 
locuințe, cu implicarea autorităților 
locale. 

Hope and Homes for Children a 
început programele de asistare și 
sprijinire a tinerilor vulnerabili care 
părăresc sistemul de protecție în 
2002. Până acum, 862 de tineri 
au fost sprijiniți să se integreze cu 
succes în societate.

INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A TINERILOR 
CARE PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECȚIE
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Hope and Homes for Children 
organizează, începând din anul 
2002, Jocurile Speciale de Iarnă,  
un eveniment sportiv care are  
drept scop integrarea socială a 
copiilor și tinerilor cu nevoi speciale 
prin activități de petrecere a 
timpului liber și întreceri sportive  
specifice iernii. 

La ediția a XIV-a a Jocurilor au 
participat 140 de copii și tineri 
cu nevoi speciale din serviciile de 
protecție a copilului din județul 
Maramureș și de la ASSOC și 
Asociația Esperando, organizații 
cu care Hope and Homes for 
Children colaborează. Alături de  
copii au fost Corina Caragea, 
prezentatoarea Știrilor sportive de 
la  PRO TV, și Dragoș Bucurenci. 

Organizați în 12 echipe, copiii 
au participat pe rând la probele 
competiției: fotbal și șotron pe 
zăpadă, trasul frânghiei și ștafeta 
cu lingura cu ou, s-au dat cu 
săniuțele, au aruncat cu bulgări la 
țintă și au făcut oameni de zăpadă. 
Distracția de pe pârtie s-a terminat 
cu un moment emoționant, fiecare 
participant primind, de la Corina și 
Dragoș, diplome, medalii și cadouri. 
Toți au fost foarte încântați de ziua 
petrecută în natură și de activități, 
declarând că este „o zi de neuitat”.
 
 
 
 
Parteneri: BRD – Groupe Société 
Générale, Bridges for  
New Beginnings

JOCURILE DE IARNĂ PENTRU COPIII ȘI TINERII 
CU NEVOI SPECIALE
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BUCURIA 
ZĂPEZII

Bătăile cu bulgări, trasul la țintă, întrecerile cu sania fac parte din iarna 
unei copilării normale. Au făcut parte și din a mea, cu tot cu șotron, 
oameni de zăpadă, fotbal în curtea școlii. Am intrat în joc ca să arăt 

importanța faptului că toate aceste bucurii trebuie să fie la fel de firești 
și în copilăria copiilor cu nevoi speciale. Am retrăit jocurile copilăriei, am 

făcut echipă cu ei și le-am înmânat medalii, diplome și premii, 
amintindu-le că sunt niște campioni din orice unghi i-ai privi.  

 
Corina Caragea 

Prezentatoare Știrilor Sportive de la PRO TV
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În luna iulie, copiii din Casa de Tip 
Familial „Dealul Florilor” din Baia 
Mare și din Casa de Tip Familial 
din Mogoșești au avut parte de 
aventura vieții lor: cățărare și 
alpinism, tiroliană, jocuri pe corzi, 
tras cu arcul, ateliere creative, 
noțiuni de prim ajutor și lecții de 
supraviețuire în cadrul Taberei de 
supraviețuire de la Șuior (județul 
Maramureș). Împărțiți în echipe, 
copiii au construit adăposturi din 
lemne, crengi, cartoane sau cofraje 
de ouă pe baza informațiilor primite 
în cadrul atelierelor de creație și 
invenție, au primit informații despre 
cum să supraviețuiască în natură 
și cum să folosească ce le oferă 
mediul de la jandarmii montani.  

Tabăra s-a încheiat cu un foc 
la care au contribuit cu mic, cu 
mare: au strâns lemne din pădure 
și au pus în practică cunoștințele 
acumulate despre cum pot face 
focul în natură în condiții sigure. 
Iar pentru că au dat dovadă de 
mult curaj, spirit de echipă și 
disciplină necesare într-o astfel 
de tabără, fiecare participant a 
fost recompensat cu diplomă de 
„Supraviețuitor”.

 
 
 
 
 

O SĂPTĂMÂNĂ PLINĂ DE AVENTURI PENTRU COPIII DIN 
PROGRAMELE HOPE AND HOMES FOR CHILDREN
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Partener: Asociația TuSport

TABĂRA DE 
SUPRAVIEȚUIRE

 
 

A fost foarte frumos. Mi-a plăcut 
foarte mult când am făcut un 

adăpost în pădure, cu lemne și 
crengi pe care le-am adunat. Și 
mi-a plăcut cu tiroliana foarte 
mult. N-am crezut că o să am 

curaj, dar am avut.  
 

Daria (12 ani)
Cel mai mult mi-a plăcut tiroliana, 
dar și urcatul pe munte. Am cărat 
lemne din pădure și am făcut un 
foc mare de tot. Mă bucur că am 

primit diplomă cu poza mea.  
 

Andrei (9 ani)
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Tabăra de Artă și Solidaritate de 
la Desești (județul Maramureș) a 
pornit de la ideea părintelui Ioan 
Ardelean și a devenit o veritabilă 
școală de artă care promovează 
o relație de mentorat între artiști 
contemporani valoroși și copii 
și tineri artiști din sistemul de 
protecție a copilului. Tabăra le 
oferă celor din urmă șansa de a-și 
dezvolta imaginația, simțul estetic, 
îndemânarea sau chiar de a-și 
descoperi vocația artistică într-o 
oază de liniște și bucurie.

Ediția din 2016 a avut tema „Tradiția 
în lumea satului”. Cincizeci de copii 
și tineri din casele de tip familial 
dezvoltate de Hope and Homes 
for Children și din programele de 
asistență maternală și de prevenire 
a separării copilului de familie 
pe care fundația le derulează în 
județele Iași, Neamț, Botoșani, 

Bistrița, Cluj și Maramureș au 
participat la tabără și au beneficiat 
de îndrumarea unor artiști 
consacrați. Tinerii artiști au dat 
frâu liber imaginației și au realizat 
tablouri înfățisând lumea satului, 
redând în cele mai frumoase 
ipostaze și culori frumusețea 
Maramureșului. 

Lista activităților a mai cuprins 
o excursie la Cimitirul Vesel din 
Săpânța, foc de tabără, recitaluri 
de muzică și dansuri populare, 
momente poetice, precum și ateliere 
de tehnici de supraviețuire și de 
informare cu privire la delincvența 
juvenilă, în colaborare cu 
Jandarmeria Română.
 
Partener: BRD – Groupe Société 
Générale și angajații companiei, 
prin programul „Super Oameni 
pentru Super Șanse”

TABĂRA DE ARTĂ ȘI SOLIDARITATE, EDIȚIA A XII-A
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SOLIDARITATE 
ȘI ARTĂ

Pentru mine, tabăra de pictură a însemnat o șansă imensă. Aici am 
descoperit ce mă face fericit, ce mă face să visez. Fără îndrumarea 
mentorilor care ne-au ajutat an de an în tabără, nu aș fi putut să-mi 

descopăr pasiunea pentru design.  
 

Doru Bogar (19 ani) 

Beneficiar al programelor Hope and Homes for Children, Doru a participat pentru 
prima oară la această tabără când avea 11 ani. Designer atestat al unei școli 
specializate de artă din Baia Mare, el a avut până acum trei lansări personale de 
colecții vestimentare.
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Inițiativa construirii Centrului de 
Tranzit, Asistenţă și Consiliere 
pentru tinerii care părăsesc sistemul 
de protecție a copilului din Baia 
Mare (Centrul de Tranzit) a pornit 
de la lipsa severă a sprijinului din 
partea statului pentru acești tineri 
și de la faptul că specialiștii din 
sistem nu au o tradiție a planificării 
și gestionării eficiente a tranziției 
tinerilor către viața independentă. 

Construcția Centrului a început 
în noiembrie 2015, cu sprijinul 
financiar al Kaufland România, 
pe un teren pus la dispoziție de 
Primăria Municipiului Baia Mare.  
 
 

Centrul are 19 garsoniere și oferă 
tinerilor care părăsesc sau au 
părăsit sistemul cazare pe o 
perioadă cuprinsă între 6 și 24 
de luni, precum și sprijinul unui 
asistent social, al unui psiholog și 
al unui asistent medical. Centrul 
a fost donat SPAS Baia Mare și 
va continua să funcționeze sub 
monitorizarea Hope and Homes for 
Children. Fundația s-a ocupat și de 
formarea profesională a specialiștilor 
din cadrul SPAS Baia Mare care 
administrează acest proiect. 
 
Partener: Kaufland România
Susținători: Primăria Municipiului
Baia Mare, Serviciul Public de
Asistență Socială (SPAS) Baia Mare
 

PENTRU TINERII CARE PĂRĂSESC SISTEMUL  
DE PROTECȚIE A COPILULUI

CENTRUL DE 
TRANZIT

Mult prea mult timp, asistența socială a fost considerată caritate, milă. 
Aici nu este vorba despre caritate, e vorba de a ne asuma dezvoltarea 

economico-socială a țării. România anilor 2020  
și mai departe este o Românie în care prevenim situațiile de marginalizare,  

în care migrăm către un sistem în care ne asumăm solidar  
destinele acestor persoane vulnerabile.  

 
Dragoș Pîslaru  

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale  
și Persoanelor Vârstnice
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Chef Adi Hădean a petrecut mai mult timp alături 
de aceștia, i-a însoțit la cumpărături și le-a oferit 
sfaturi despre cum să își organizeze cumpărăturile 
și alimentele astfel încât să nu facă risipă.  

La ceremonia de inaugurare a 
Centrului de Tranzit au participat 
Dragoș Pîslaru, Ministrul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice, Marco Hößl, 
CEO Kaufland România, sponsorul 
exclusiv al acestui proiect, Maria 
Gheorghiu, consilier de stat în cadrul 
Cancelariei Prim-ministrului, Bogdan 
Gavra, Directorul SPAS din cadrul 
Primăriei Baia Mare, autorități și 
parteneri locali.
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În decembrie, Muzeul Național de 
Artă al României (MNAR) a inițiat 
un parteneriat educațional cu 
Hope and Homes for Children, prin 
care copiii și tinerii din programele 
Fundației pot descoperi lucrările 
de artă mai noi și mai vechi din 
galeriile muzeului prin tururi ghidate 
și pot participa la ateliere de creație 
în scopul de a dezvolta deprinderi 
creative și gândire critică. 

Prima activitate din cadrul acestui 
parteneriat a fost realizarea de 
ornamente pentru bradul de 
Crăciun de la muzeu și împodobirea 
acestuia de către copiii din 
Centrul de Plasament „Pinocchio”  
(București) și din programul de 
prevenire a separării copilului de 
familie desfășurat de Fundație în 
parteneriat cu Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecție a 
Copilului Sector 3.  

Călin Stegerean, director general 
MNAR, violonistul Alexandru Tomescu, 
Vladimir Drăghia, Omid Ghannadi, 
arhitect în echipa emisiunii „Visuri 
la cheie” de la PRO TV, Otniela 
Sandu și Andrei Zamfir, concurenți 
în emisiunea „Supraviețuitorul” de 
la PRO TV, și Marius Pancu (Digi 
24), reprezentanți ai muzeului și 
ai autorităților, vedete, sponsori, 
jurnaliști și susținători ai Fundației au 
fost alături de copii și i-au ajutat să 
împodobească bradul. Împreună, 
s-au bucurat de ceaiuri parfumate, 
turtă dulce, și-au făcut fotografii la 
minut, iar copiii au primit cadouri 
oferite de UPC România.
 
 
Parteneri: Muzeul Național de 
Artă al României, UPC România, 
Gitana Winery, Ceainăria Infinitea, 
Bunătărie, IWA Christmas  
Bazaar 2016

PARTENERIAT EDUCAȚIONAL  
CU MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI
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BRADUL NOSTRU 
DE CRĂCIUN



REFORMA 
SISTEMULUI 
DE PROTECȚIE  
A COPILULUI
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Hope and Homes for Children 
contribuie la procesul de reformă a 
sistemului de protecție a copilului 
prin parteneriate strategice cu 
Guvernul României, Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale și UNICEF, 
dar si prin colaborări cu Direcțiile 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGASPC).  

Hope and Homes for Children este o 
organizație specializată în formare 
profesională, capabilă să ofere 
programe de instruire atât pentru 
personalul de îngrijire direct din 
instituții, cât și pentru managerii din 
serviciile de protecţie a copilului.  
 
În cei 19 ani de activitate, Fundația 
a dezvoltat propria programă 
educațională și un centru de 
formare în Baia Mare. Programa 
cuprinde cursuri de inițiere pentru 
personalul care lucrează în instituții 
și se pregătește pentru tranziția în 
servicii alternative de tip familial, 
consultanță oferită autorităților 
din România și asistență tehnică 

internațională, și dezvoltarea 
unor programe pe baza nevoilor 
specifice identificate în fiecare 
context, adaptabile acestora. 
Fundația a oferit programe de 
asistență tehnică pentru servicii 
publice specializate în protecția 
copilului din Bosnia, Belarus, 
Ucraina, Republica Moldova, 
Kosovo, Albania, Rwanda, Sudan, 
Azerbaidjan și Georgia, precum și în 
America Latină (Argentina, Uruguay 
și Mexic).

Până acum, 8.125 de membri de 
personal din sistemul de protecție 
a copilului din România, precum și 
din alte 10 țări din Europa și Africa, 
au fost instruiți. În 2016, Fundația a 
colaborat cu 15 Direcții Generale 
pentru Asistență Socială și Protecția 
Copilului, sprijinindu-le în efortul de 
a reforma sistemul de protecție a 
copilului la nivel județean. 
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REFORMA SISTEMULUI DE PROTECȚIE A COPILULUI 
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La începutul anului 2016, s-a 
încheiat parteneriatul dintre Hope 
and Homes for Children și Absolute 
Return for Kids (Ark), una dintre 
cele mai importante organizaţii 
internaţionale din domeniul 
protecţiei copilului. 

Parteneriatul a început în anul 
2002, cu scopul de a susține 
autoritățile în efortul de a reforma 
sistemul de protecție a copilului 
din România, și a avut ca rezultate 
15.141 de copii ajutați să rămână 
alături de familiile lor, 38 de instituții 
închise sau în curs de închidere 
și 2.555 de copii care au părăsit 

instituțiile și au ajuns într-un mediu  
mai apropiat de cel familial, 66 de  
case și apartamente de tip familial 
dezvoltate sau renovate, 4.202 de tineri 
sprijiniți pentru a părăsi sistemul de 
protecție și 6.333 de profesioniști din 
domeniul protecției copilului instruiți. 

Încheierea parteneriatului a fost 
sărbătorită printr-un eveniment 
organizat la reședința Ambasadorului 
Marii Britanii, Excelența Sa Paul 
Brummell. Invitatul special al serii  
a fost pianistul Sergiu Tuhuțiu, care  
a susținut un recital de pian. 
 
Partener: Absolute Return for Kids (Ark)

14 ANI DE REFORMĂ A SISTEMULUI  
DE PROTECȚIE A COPILULUI DIN ROMÂNIA
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PARTENERIAT 
CU ARK

Cu ocazia unei vizite recente în Baia Mare, am văzut o parte din 
rezultatele acestui parteneriat, inclusiv în cadrul unei întâlniri cu o tânără 
mamă singură care, cu un ajutor modest din partea Hope and Homes for 

Children, a reușit să își păstreze familia unită. Felicitări tuturor  
celor care au făcut aceste lucruri posibile! 

 
ES Paul Brummell 

Ambasadorul Marii Britanii 
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Hope and Homes for Children este 
preocupată de îmbunătățirea sau 
dobândirea aptitudinilor necesare 
lucrului cu copiii din sistemul de 
protecție și din programele de 
prevenire a separării copilului de 
familie sau cu tinerii care părăsesc 
sistemul, atât pentru profesioniștii 
din sistem, cât și pentru specialiștii 
din cadrul fundației. 

În acest sens, în 2016, Fundația a 
organizat sau a participat la mai 
multe activități, dintre care cele mai 
importante sunt: 

instruirea a 120 de specialiști din 
serviciile DGASPC Maramureș și din 
centre educaționale prin proiectul 
„Incluziunea Socială a Copiilor  
prin Acces la Educație”, realizat în 

parteneriat cu Serviciul Public de 
Asistență Socială Baia Mare; 
 
participarea la elaborarea 
Strategiei Naționale Privind 
Incluziunea Socială și Reducerea 
Sărăciei realizată de Guvernul 
României;
 
sesiunea de formare „IMPACT - 
Lucrul cu copiii cu nevoi speciale 
și comportament dificil: provocări 
și soluții”, împreună cu Autism 
Services Inc. (SUA), la care au 
participat psihologi, asistenți 
sociali, logopezi, terapeuți, 
fizioterapeuți, coordonatori ai 
serviciilor pentru copii cu nevoi 
speciale și educatori din  
șapte județe;
 

MODERNIZAREA SISTEMULUI 
DE PROTECȚIE A COPILULUI
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SPRIJIN PENTRU 
REFORMĂ

organizarea, în parteneriat cu 
DGASPC Bacău, a seminarului 
„Prevenirea separării copiilor de 
familiile lor în contextul procesului 
de reformă și a oportunităților 
privind fondurile structurale”, 
destinat reprezentanților DGASPC-
urilor, primarilor și asistenților 
sociali din județele Bacău, Botoșani, 
Neamț, Iași, Suceava și Vaslui;
 
implicarea în campania „Opening 
Doors”, organizată la nivelul Uniunii 
Europene, cu privire la alocarea 
de fonduri nerambursabile pentru 
dezinstituționalizare și prevenirea 
separării copilului de familie.

o întâlnire cu 40 de directori ai 
Serviciilor Publice de Asistență 
Socială din mai multe județe pentru 
a discuta modalități de dezvoltare 
a proiectelor integrate la nivelul 
comunității și a oferi un model de 
dezvoltare a diferitelor tipuri de 
servicii sociale, pe modelul celor 
implementate în Baia Mare prin 
Strategia pentru Protecție Socială  
și Planul de Acțiune pentru  
Protecția Copilului;
 
participarea la workshop-ul 
„Dezinstituționalizarea copiilor 
din România astăzi” organizat de 
Banca Mondială;
 
 
 
 



85

PREMII

84

RAPORT ANUAL 
2016......................................................................................................................................................................................................................................................PREMII



8786

* Conform ZeList.ro, prin intermediul ZeMonitor, serviciul 
care monitorizează și analizează peste 70.000 de surse din 
online-ul românesc (site-uri, bloguri, Facebook, Twitter etc.).

ÎN MEDIA

RAPORT ANUAL 
2016......................................................................................................................................................................................................................................................ÎN MEDIA

* Conform Facebrands.ro, la 31 decembrie 2016, pagina 
Hope and Homes for Children ocupa locul 36 la categoria 
Nonprofit (din 650 de entități) și locul 4.785 în topul general 
(din 40.250 de pagini monitorizate). 

PE FACEBOOK



FINANCIAR

SURSE DE VENITURI 

 
Fonduri din rețeaua internațională                                              € 2.154.052 
                          
Fonduri atrase din România                                                            € 690.640 
                          
Sponsorizări de la companii private                                                  € 595.836 
                            
Donații în natură                                                                          € 12.800 
 
Donații diverse                                                                                        € 44.270 
 
Evenimente/campanii                                                                           € 37.375 
 
Alte surse financiare (non-donații)                                                             € 359 
 
 
 
 
TOTAL                                                                                                 € 2.844.692

Fonduri din rețeaua internațională          
76%

Fonduri atrase din România          
24%

...
...

...
...

.

...
...

...
...

.
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Cheltuieli proiecte                                                                       € 2.618.333 
                          
Dezvoltare și creare de servicii                                                            € 733.043 
rezidențiale familiale  
 
Formare profesională și                                                                         € 251.166 
asistență tehnică  
 
Prevenirea separării copilului                                                              € 322.928  
de familie   

Proiecte implementate pentru                                                             € 380.675 
dezvoltarea de servicii sociale   
 
Integrare socio-profesională pentru                                                    € 179.404 
tinerii care părăsesc sistemul  
de protecție a copilului                         
     
Reintegrare familială, sprijin pentru                                                    € 179.404 
copii în comunități   

Creșterea calității vieții copiilor din                                                     € 571.713 
asistență maternală, case de  
tip familial etc.   

 
Cheltuieli administrative                                                            € 175.708                                          
 
TOTAL CHELTUIELI                                                                       € 2.794.041

...
...

...
...

.

...
...

...
...

.

Cheltuieli proiecte          
94%

Cheltuieli administrative          
6%
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Chief Executive Officer 
Mark Waddington 
 
Director of Programmes  
and Global Advocacy 
Delia Pop 
 
Director regional  
Europa Centrală și de Sud  
Ștefan Dărăbuș 
 
Director național  
Otto Sestak 
 
Director de dezvoltare 
Dragoș Bucurenci 
 

Departamentul Training și 
Implementare Programe 
 
Manager de departament & 
Director național adjunct 
Bianca Stegeran 
 
Administratori bază de date 
Adrian Oros 
Mihaela Koblicica 
 
Expert ME&R 
Ioana Herțeg 
 
Ofițer de programe 
Andrea Cârc 
 
Manager de proiect 
Bianca Pop 
 
Formatori 
Jutka Kristian 
Oana Nașcu 
 
Administrator programe formare 
Cecilia Repede 
 
PR și HR manager 
Reka Filip 
 

ECHIPA NOASTRĂ 
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Departamentul  
Monitorizarea Calității 
 
Manager de departament 
Gabriela Ghiroltean 
 
Profesor 
Teodora Dărăbuș 
 
Profesor-translator 
Gabriela Rosuș 
 
Fizio-kineto terapeut 
Talida Songhott 
 
Psiholog 
Claudia Bude 
 
Instructori educativi 
Terezia Silaghi 
Sorina Moldovan 
 
 
Departamentul Operațiuni 
 
Manager de departament 
Radu Tohătan 
 
Asistenți sociali 
Cosmina Fratu 
Carmen Rus 
Camelia Arba 
Florina Crețar 
Ileana Cirț 

Departamentul Fundraising 
și Comunicare 
 
Manager de departament 
Robert Ion  
 
Coordonator donatori individuali 
Alina Cruceru 
 
Manager comunicare 
Anamaria Bogdan 
 
Coordonator donatori corporate 
Dana Pârvulescu 
 
 
Departamentul  
Administrativ-Financiar 
 
Manager de departament 
Anca Sturz 
 
Îngrijitoare 
Voichi Bencze 
 
Inginer constructor 
Teodor Ciceo 
 
Economiști 
Delia Oros 
Gabriela Tohătan 
 
Administratori 
Gheorghe Lar 
Mihai Pop 
Mircea Tașcu 
Lucian Zagan
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Pentru majoritatea dintre noi, 
vara este anotimpul concediilor 
și vacanțelor, o perioadă pe care 
alegem să o petrecem cu cei dragi, 
în natură, la munte sau la mare, 
relaxându-ne și simțindu-ne bine. 
Dar nu toți privim vara și vacanța 
la fel: pentru copiii din comunitățile 
sărace, cei mai mulți de etnie romă, 
vara este anotimpul grădiniței.  
 
Grădinițele de vară constituie o 
modalitate prin care aceștia sunt 
atrași către școală, ajutați să se 
integreze în plan educațional și 
să recupereze lacunele provocate 
de lipsa educației preșcolare. 
Nu au abilitățile necesare, un 
comportament adaptat normelor 
școlare, nu știu să relaționeze cu 
copiii, profesorii și atunci, fără 
susținere, sunt marginalizați și 
renunță să mai meargă la școală.
În vara anului 2016, o astfel de 
Grădiniță de Vară pentru copii 
marginalizați s-a desfășurat în Baia 
Mare, în zona Pirită.  
 
O echipă a Fundației Hope and 
Homes for Children a participat, 
timp de două luni, la activități 
menite să-i educe și dezvolte 
pentru a fi acceptați și integrați 
în societate. Anamaria Vid-Pop, 
Gabriela Ghiroltean, Oana Nașcu 

și Claudia Bude (psihologi), 
Sorina Moldovan și Terezia Silaghi 
(instructori educativi), pe lângă 
munca de la birou, au petrecut 
mult timp alături de copii și părinți. 
Mulți dintre ei n-au ținut niciodată o 
coală de hârtie colorată în mână și 
au descoperit fascinați câte lucruri 
pot face cu ea. Nici să mănânce, 
nici să se spele pe mâini nu știau, 
darămite să salute, când le este 
ziua de naștere, câți ani au sau 
numele corect.
 
Astfel, am văzut în fiecare zi că 
bucuriile copilăriei arată și altfel. 
Copii uimiți și încântați de chiuvete, 
de apă și săpun, de pasta de dinți 
și periuțe, pe care nici nu știau 
să le folosească, de toaletele din 
instituția de învățământ unde 
s-au desfășurat întâlnirile. Fericiți 
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că le-am arătat cum să țină 
creionul în mânuțe, că i-am ajutat 
să reușească. Să descopere, să 
coloreze, să scrie și să cunoască 
literele și numerele, culorile, zilele 
săptămânii, să comunice, să se 
exprime și să fie politicoși. Să cânte, 
să învețe poezii, să vizioneze cu 
răbdare filme de desene animate. 
Să își spună pe nume și să renunțe 
la porecle. Să se aprecieze, să își 
descopere calitățile.  
 
Am simțit cât de importantă a 
fost, atât pentru copiii și tinerii 
participanți, cât și pentru părinții 
acestora, ascultarea, atenția pe 
care le-am oferit-o cu drag, dar 
și jocurile împreună cu ei. Ne-am 
bucurat să-i vedem zâmbind și 
fericiți de fiecare dată când le-am 
spus că sunt frumoși ori când i-am 
îmbrățișat cu sinceritate. La rândul 
lor, și părinții au fost invitați la 
ședințele de consiliere și îndrumare 
parentală organizate de psihologii 
și educatorii din cadrul Hope and 
Homes for Children. Astfel, au 
avut ocazia să vorbească despre 
problemele de sănătate ale copiilor 
și despre prejudecățile cu care sunt 
primiți peste tot—la școala copiilor, 
la medic, în magazine.
 
Nici nu am simțit când a trecut vara, 
am simțit doar intensitatea cu care 
am trăit fiecare moment, fiecare 
experiență. Deși lucrăm cu copii 
mereu, am simțit cu altă intensitate 

timpul petrecut la Grădinița de 
Vară. Copiii și tinerii de pe Pirită, 
dar și părinții lor, acum, sunt mult 
mai fericiți. Grădinița de Vară i-a 
făcut mai încrezători.  Își doresc din 
tot sufletul să continue să învețe. 
Mulți dintre ei au făcut progrese 
semnificative.  
 
Pentru noi, echipa Hope and Homes 
for Children, contează că am luat 
parte la o astfel de schimbare, că 
ne-am dedicat o vară pentru o viață 
mai bună pentru ei.
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PARTENERI MEDIA

Burda România 
Radio România Cultural  
Radio România Muzical  
Adevărul 
Itsy Bitsy 
Kooperativa 2.0  
Observator Cultural  
Q Magazine  
Parents  
Cațavencii  
Nine O’Clock  
News.ro  
VIP  
Ziarul Metropolis 
Actualitatea Muzicală 

Tonica  
The Institute  
Societatea Muzicală 
Acasă.ro  
Decât O Revistă  
Dilema Veche  
Life.ro 
HotNews.ro  
CSR Media 
Profit.ro 
Dela0.ro 
Suntmămică.ro  
Senso TV 
Qbebe 
Onlinegallery.ro  

LiterNet  
Tanănana  
Cariere  
Șapte Seri  
Mihaela Ivan 
Societatesicultura.ro  
Ziare.com  
9vremparinti.ro  
Social Responsibility 
Magazine  
Smart Woman 
The Art of Living  
Avantaje 
Psychologies 
Shape

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

SUSŢINĂTORI

PARTENERI STRATEGICI

PARTENERI

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

PARTENER MEDIA PRINCIPAL
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Academia 1,61 
Accenture
Ada Condeescu
Adina Scotnițchi
Alex Gâlmeanu
Alexandru Dina
Alexandra Olaru 
Alin ”Coiotu” Dincă
Alina Bratu
Alina Penciu
Alten
Amalia Năstase
Ana Băcioi
Anna-Katharina Scheidereiter
Andreea Toroiman
Andrei Chirtoc
Andrei Cohn
Andrei Licareț
Andrei Lupu
Andrei Zamfir
Ansamblul Violoncellissimo
Aqua Carpatica
Aqua Queen
Asociația Bucharest Running Club
Atelieru
 
Betty Gherasim
Bogdan Bibicu
Bogdan Gavra
Bogdan Tudor
Borsec
Bunătărie
 
Călin Stegerean
Ceainăria Infinitea
Chef Adrian Hădean
Ciprian Furtună
City Grill

Claudiu Hațegan
Claudiu Miu
Clinica Trident
Cohn & Jansen JWT
Constantin Viscreanu
Cori Grămescu
Corina Caragea
Cornelia Pițigoi
Cosmin Alexandru
Constantin Atanasiu
Cristi Zama
Cristina Dornean 
Cristina Rusu
Cristina Stănciulescu
 
Dacia 
Dan Bittman
Delia Iliașa
Delia Robescu
Dan Dediu
Dorel Niță
Dragoș Petrescu
Dragoș Pîslaru
 
E-Boda
Edenred
Edina Constantinescu
Elena Neicu
Elevate
Elvin Marinescu
Emilia Burcea
ES Paul Brummell, Ambasadorul 
Marii Britanii în România
ES Paolo Brassioli, Ambasadorul 
Italiei în României
Eugen Matei
 
Feli
Dr. Florin Lăzărescu
 
Gabriel Zetea
Gabriela Chioncel

MULȚUMIRI Hana Ciobanu
 
Igor Postovanu
Ioana Plopeanu
Ioana Vasile
Ionuț Ursu 
Irina Iordăchescu
Isabelle Iacob
IWA Christmas Bazaar 2016

Katharina Bota
 
Laura Rădulescu
Laszlo Bodor 
Lilia Dulgher
Loredana Buhas
Lucia Antal
 
Magicianul Verdini
Magor Csibi
Manuela Mureșan
Maria Gheorghiu
Marina Coandă Bundac
Marina Tulitu
Marinela Neacșu
Marius Manole
Marius Pancu
Meda Micșunescu
Mihai Lazăr
Mihai Vasilescu
Mihnea Ciulei
Miriam Ivănescu
Miruna Gheoca
Mirana Drăgoiu
Muzeul Național de Artă al României

Nicolae Licareț
 
Oana Năstase
Oana Pellea
Omid Ghannadi
Oracle

Otniela Sandu
 
Paul Olteanu
Părintele Ioan Ardelean
Playouth
Primăria Baia Mare
 
Radu Negulescu
Raluca Arvat
Raluca Ciurescu
Raluca Diaconu 
Răzvan Popovici
Ruxandra Popescu
 
Sabina Bălan
Sansha
Sebastian Lupuț
Servicul Public de Asistență Socială 
Baia Mare 
Sergiu Tuhuțiu
Smaranda Rădoi 
SoNoRo
Sweet Damage Crew

Tent Event
Trupa lui Biluță

UPC România
 
Valeria van Groningen
Vali Petridean
Venu Kannan
Vișinel Bălan
Vladimir Drăghia
Voila Bistro
 
YouthPlay

Zebra Catering
Zoli Toth 
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CREDITE FOTO

Andrei Lupu                                 (pag. 8, 40-41, 44-45, 46-47, 75)

Alex Gâlmeanu                                                                   (pag. 10) 

Mihnea Ciulei                                   (pag. 17, 18, 19, 34-35, 36-37)

MIhai Vasilescu                         (pag. 18, 19, 48-49, 50-51, 52-53)

George Stroie                                                               (pag. 38-39) 

Ghiță Porumb                                              (pag. 58, 71-72, 73-74)

Vali Petridean                                                               (pag. 54-55)

Radu Bricioc                                                                  (pag. 62-63)

Bogdan Tudor                                                               (pag. 64-65)

The Storyalist                                                                     (pag. 68) 

 

Sediul Central

Bd. București nr. 2A 
Baia Mare 430281, Maramureș

        +40 731 497 402 
        +40 722 111 442 
        +40 362 80 55 44

        office@hopeandhomes.ro

Departamentul 
Fundraising și Comunicare

Str. Tache Ionescu nr. 5, ap. 1 
Sector 1, 010352 București

        +40 31 108 66 79

        bucuresti@hopeandhomes.ro

www.hopeandhomes.ro
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