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viața a 49.255  
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Vaslui

Suceava

Cluj

Sibiu

Harghita

județele în care 
am lucrat în 2017
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Ceea ce am descoperit acum 20 de ani în 
România ne-a șocat, ne-a îndurerat și a avut  
un impact profund asupra vieții noastre de 
atunci încoace. 

 
Alături de Ștefan Dărăbuș, am descoperit 60 
de bebeluși ascunși undeva la etajul superior al 
spitalului din orașul Cavnic. Stăteau întinși în tăcere 
în pătuțuri, acoperiți de propriile dejecții. Imaginea 
asta ne-a dat fiori și ne-am dat seama că trebuia 
neapărat să-i salvăm. Aceasta a fost scânteia care 
ne-a împins pe drumul dezinstituționalizării.

 
Succesul activității noastre în România li se 
datorează, în primul rând, membrilor echipei 
noastre, toți români, care au dat dovadă de 
enorm de multă compasiune și curaj, și, în al 
doilea rând, reprezentanților instituțiilor statului 
la toate nivelurile, care i-au susținut în 
acțiunile lor. 

 
Din nefericire, sunt multe țări în toată lumea unde 
copiii sunt încă plasați în orfelinate, dar România 
a devenit un exemplu la nivel mondial, care a 
demonstrat cum se poate schimba cu totul un astfel 
de sistem, eliberând copiii captivi în instituțiile de  
stat și ajutându-i să ajungă iar în mijlocul unor  
familii iubitoare.

 
Soția mea Caroline visa să închidă toate 
 orfelinatele din România; curând, visul ei va  
deveni realitate. 

Mark Cook  
Fondator Hope and Homes for Children

10
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Din când în când, vizitez familiile pe care le sprijinim. 
Îmi amintesc de o bunică cu doi nepoți, un băiat de 
nouă ani și o fetiță de patru ani, care locuiesc cu 
chirie la o margine de oraș, într-o căsuță mică și au  
un cățel. 

M-au așteptat în fața porții. Deși trăiau în sărăcie 
lucie, camera, care era și sufragerie, și bucătărie, 
și dormitor, era curată și primitoare. Băiatul 
ne-a arătat caietele de la școală cu mândrie, iar 
veselia fetiței ne-a molipsit repede. I-am întrebat 
cum se descurcă și bunica mi-a răspuns că, atât 
timp cât sunt împreună, e bine. Totuși, un lucru 
m-a frapat.

 
Mi-a spus că, atunci când le rămâne pâine, au ce-i da 
de mâncare și cățelului. Era vorba de o familie care 
nu știa ce vor mânca la următoarea masă, a doua 
zi. Și ca ei, sunt foarte mulți. Dar bunica și nepoții ei 
sunt împreună, se iubesc și au grijă unii de alții, își duc 
traiul cu demnitate, chiar dacă în lipsuri și sărăcie.

 
Și sunt convins că, peste ani și ani, când cei doi 
copii vor ajunge mari, iubirea bunicii și faptul 
că au crescut împreună vor fi toate amintirile de 
care au nevoie, ca adulți, pentru a-și aminti de 
copilărie ca o perioadă frumoasă a vieții lor.

Ștefan Dărăbuș 
Director reginal, Europe Centrală și de Sud
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La început, programele noastre au fost susținute 
mai ales cu fonduri strânse de Hope and Homes for 
Children în Marea Britanie. 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. 

 
În 2017, am reușit să obținem o creștere cu 80% a 
fondurilor atrase la nivel local, iar asta este o veste 
bună atât pentru beneficiarii noștri, cât și pentru 
noi ca societate. 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.

Dragoș Bucurenci 
Director de dezvoltare

viziunea 
noastră

O lume în care niciun copil 
nu va mai trebui să 

treacă prin coșmarul 
instituţionalizării.
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scopul 
nostru

Închidem toate 
instituțiile de tip vechi 
de protecţie a copilului 

din România până 
în anul 2026.

Mama, tata și acasă sunt dintre cele mai pline 
de sens cuvinte din viața mea. Conțin dragoste, 
încredere, veselie, întelepciune, modestie, putere. 
Mă explică cel mai bine pe mine.

De 20 de ani, în România, Hope and Homes 
for Children pune aceste ingrediente atât de 
importante în viețile unor copii care nu-i au pe 
mama, pe tata sau vreun acasă real, iar eu mă 
bucur că fac parte din această familie.

Amalia Enache 
Ambasador Hope and Homes for Children
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Bucuria mea cea mai mare este aceea de a cânta la vioară. 
Atunci când sunetele fac să vibreze în același timp sufletele 
a sute, chiar mii de oameni, ceva magic se poate întâmpla. 
Muzica are în ea puterea de a-i face pe oameni mai buni. Mai 
buni, adică mai deschiși și mai receptivi la nevoile aproapelui 
lor. Copiii au cea mai mare nevoie de sprijinul și de iubirea 
noastră. De aceea m-am alăturat fară nicio ezitare Fundației 
Hope and Homes for Children, din dorința de a ajuta, cât pot 
eu de bine, la împlinirea scopului lor atât de îndrăzneț și de 
generos: o viață normală pentru copiii instituționalizați 
din România. 

De 20 de ani Hope and Homes for Children este alături 
de copiii vulnerabili ai României, iar reușita proiectelor 
desfășurate demonstrează că, prin dezinstituționalizare, 
acestor copii li se oferă șansa unui viitor, că este loc pentru 
speranță în viețile lor. Și pentru aceasta Hope and Homes 
for Children merită din plin aplauzele mele.

Sunt onorat să fiu Ambasador Hope and Homes for Children și, 
prin arta pe care o slujesc, mă bucur să pot sprijini inițiativele 
Fundației și mai ales pe beneficiarii acesteia, pe cei mai 
vulnerabili dintre copiii României.

Alexandru Tomescu 
Ambasador Hope and Homes for Children

valorile 
noastre

Credem că 
atașamentul, 

atenția individuală, 
iubirea și stimularea 
sunt esențiale pentru  

fiecare copil.



raport anual 2017

20 21

obiectivele 
noastre

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 auto- 
rităților 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.

Din 2017 sunt Ambasador Hope and Homes for Children și 
susțin programele desfășurate deoarece cred cu tărie că cel 
mai bun start în viață depinde de încrederea și dragostea pe 
care ți le oferă familia. Împreună putem să dăm șansa unei 
copilării fericite celor care cresc acum departe de familiile lor și 
celor care au nevoie de sprijin pentru a rămâne acolo unde le 
este locul, lângă părinți.

De 20 de ani Hope and Homes for Children transformă 
în bine vieți și sunt onorat să pot spune că prin arta mea 
servesc acestei cauze.

Marius Manole 
Ambasador Hope and Homes for Children
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închiderea  
instituțiilor  
de tip vechi1
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În anul 2000, în România, peste 100.000 de copii erau abandonați în 
orfelinate. Astăzi, doar 6.500 de copii continuă să fie instituționalizați.

Traumele și consecințele devastatoare ale instituționalizării se  
numără printre cele mai dure forme de abuz și violență la copii.  
Copiii care cresc în orfelinate, manifestă întârzieri în dezvoltarea 
fizică, emoțională, socială și cognitivă. Iar tinerii care părăsesc 
instituțiile se confruntă cu neputința de a deveni independenți și  
din această cauză devin cu ușurință ținta abuzurilor, exploatării, 
traficului sau pot dezvolta un comportament antisocial.

Ne dorim să găsim pentru copiii din orfelinate cele mai potrivite alternative, 
să îi ajutăm să crească într-un mediu cât mai apropiat de cel familial.  Pe 
cei care au familii (naturale sau extinse) îi ajutăm să se reintegreze dacă 
acestea oferă condiții potrivite sau sprijinim familiile pentru a crea aceste 
condiții. Reintegrarea copiilor din instituții în familii este un proces susținut 
de un pachet de măsuri de îngrijire în scopul rămânerii alături de familie. 

Din 1998, 922 de copii au revenit alături de familiile lor. 

Alți copii pot ajunge în grija unor asistenți maternali sau pot fi 
adoptați. Exisă însă și cazuri în care copiii au nevoie de îngrijire 
specializată, pentru care reintegrarea în familie sau asistența 
maternală nu sunt o alternativă viabilă și, atunci, acești copii sunt 
mutați în case de tip familial.

Casele de tip familial găzduiesc cel mult 10–12 copiii sau tineri. Aici, ei 
se bucură de un mediu cât mai apropiat de cel familial, beneficiind 
de îngrijire, educație, sprijin emoțional și consiliere pentru dezvoltarea 
deprinderilor necesare unui trai independent. 

Misiunea Hope and Homes for Children este închiderea tuturor 
orfelinatelor din România până în anul 2026.

Închiderea instituțiilor de tip vechi



raport anual 2017

26 27

Suceava

Bihor

1
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programul închiderii   
orfelinatelor  în 2017 și 2018

Centrul de Plasament „Sfântul Spiridon”- Târgu Frumos, Iași

Centrul de Plasament „Ion Holban” - Iași

Centrul de Plasament „Pinocchio” - București, Sector 3

Centrul de Plasament „Năsăud” - Bistrița Năsăud

Centrul de Plasament „Elena Doamna” - Târgu Neamț

Centrul de Plasament „Robin Hood” - București, Sector 4

Centrul de Plasament din Pomârla - Botoșani

Centrul de Plasament nr. 2 - Oradea, Bihor

Centrul de Plasament „Sfinții Arhangheli” - Solca,  Suceava

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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„SPERANȚA”, CASA DE TIP FAMILIAL  
CU NUMĂRUL 100

În Casa „Speranța” din Sectorul 3 s-au mutat 8 copii din Centrul 
de Plasament „Crinul Alb”.

Procesul de închidere a Centrului de Plasament „Crinul 
Alb” de către Hope and Homes for Children și Direcția 
Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Sectorul 3 a început în anul 2015 și a inclus 
acțiuni comune, atât în perioada premergătoare mutării, 
cât și după mutarea copiilor: evaluarea lor socială, pentru 
a stabili dacă există posibilitatea de reintegrare familială, 
cu sprijin din partea autorităților și a Hope and Homes 
for Children, evaluarea psihopedagogică pentru a stabili 
grupul sau grupurile în funcție de vârstă, afinități, prietenii, 
nevoi speciale etc., activități de pregătire a copiilor și 
tinerilor pentru mutare (activități de coeziune a grupului, 
de creștere a încrederii și a abilităților sociale și de 
comunicare interpersonală, vizite la casa în care urmează 
să se mute), dar și de pregătire a membrilor de personal 
care urmau să se ocupe de casa de tip familial și de 
copii, în vederea acomodării, management de cazuistică, 
soluționarea unor situații de abuz și neglijare și atragere de 
voluntari pentru activități educative și de socializare (din 
programul educațional „Ajungem Mari”).

În paralel, a fost construit noul cămin al copiilor din Centrul de 
Plasament „Crinul Alb”, o clădire pe un singur nivel, cu patru 
dormitoare, cameră de zi, două băi și bucătărie, toate 
foarte spațioase, luminoase, primitoare și adaptate 
nevoilor lor.
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În iulie 2017, cei 8 copii de la Centrul de Plasament 
„Crinul Alb” s-au mutat în noua lor casă, Casa 
„Speranța”. Cu ajutorul Corinei Caragea, 
prezentatoarea Știrilor din Sport de la PRO TV, și a 
lui Dragoș Bucurenci, copiii au plantat arbuști și flori 
lângă casă pentru a o face cât mai primitoare 
și frumoasă. 

Odată cu finalizarea construcției și darea în folosință, 
Hope and Homes for Children a donat casa de tip familial 
partenerului, DGASPC Sector 3, dar continuă să aplice 
planurile de acomodare, pregătite împreună cu membrii 
de personal pentru fiecare copil în parte și să monitorizeze, 
pe termen lung, copiii și membrii de personal, pentru a se 
preîntâmpina proactiv eventualele probleme.

În București, în Sectorul 3, mai există o singură 
instituție de tip vechi, Centrul de Plasament 
„Pinocchio” în care locuiesc 25 de copii.

Cred că dincolo de dramele prin care trec 
acești copii, abandonați sau chinuiți de părinți, 
cu diverse afecțuni, ei își doresc cel mai mult 
o familie și un mediu apropiat de cel al unui 
loc primitor pe care să îl numească „acasă”, 
până își vor lua zborul în viața de adult. Pentru 
această viață vor fi sprijiniți aici — psihologic, 
emoțional, educațional. Mă bucur că am fost 
printre primii musafiri în noua lor casă.
 
Corina Caragea  
Prezentatoare, Știrile din Sport de la PRO TV

Parteneri: 
DGASPC Sectorul 3
Primăria Sectorului 3 
 
Sponsori: 
Viridian Housing
Ariston Thermo

„
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ÎNCHIDEREA ULTIMULUI  
ORFELINAT DIN JUDEȚUL BACĂU

Hope and Homes for Children și-a început programele 
în județul Bacău, în colaborare cu Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) 
Bacău, în 2007. În 2014, cei doi parteneri au demarat 
procesul de închidere a Centrului de Plasament 
„Henri Coandă”. La momentul respectiv, în instituție 
se aflau 55 de copii și tineri. Fiecare dintre ei a fost 
evaluat individual de asistenții sociali și psihologii 
Hope and Homes for Children, care au identificat cele 
mai potrivite soluții de transfer pentru fiecare copil 
în parte: reintegrarea în familiile naturale sau extinse, 
plasament în asistență maternală și mutarea în case 
de tip familial sau centre rezidențiale.  
 

Unii dintre copii au fost relocați în județele în care locuiesc 
părinții pentru a facilita reintegrarea în familie. O parte 
din tineri au fost mutați în centre de tranzit sau în centre 
sociale de asistență pentru persoane cu dizabilități, iar 
tinerii care aveau vârsta potrivită pentru a părăsi sistemul 
de protecție au fost sprijiniți pentru a începe o  viață 
independentă. 

În septembrie 2017, Centrul de Plasament „Henri Coandă” 
a fost închis.  Odată cu închiderea acestei instituții de tip 
vechi, Bacău s-a alăturat listei județelor în care nu mai 
există niciun orfelinat — Alba, Hunedoara, Maramureș,  
Olt și București , Sector 6.

În cei 10 ani de activitate în județul Bacău, 473 de 
copii și tineri au părăsit orfelinatele închise, 69 
dintre ei au fost reintegrați în familiile naturale 
sau extinse, iar peste 600 de copii din peste 200 
de familii au fost sprijiniți direct și prin consiliere, 
prin programul de prevenire a separării copilului de 
familie. În plus, Fundația a acordat asistență tehnică 
personalului din sistem pentru a susține procesul de 
dezinstituționalizare.

Partener: 
DGASPC Bacău
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HOLCIM SUSȚINE CONSTRUCȚIA 
A 2 CASE DE TIP FAMILIAL

În perioada iulie–septembrie 2017, Holcim România a 
desfășurat campania „Construiește o casă, dăruiește o 
acasă!” prin care a direcționat către Hope and Homes 
for Children contravaloarea unui kilogram de ciment 
pentru fiecare sac de StructoPlus cu Duraditiv vândut. 
Rezultatele campaniei au totalizat 300.000 de Euro, 
fonduri ce vor fi utilizate pentru construcția a două  
case de tip familial din București și Târgu Neamț.

Desfășurată sub sloganul „Casa din casă”, campania 
de cause related marketing a avut mare succes în rândul 
clienților Holcim România care au venit astfel în sprijinul 
copiilor care se mai află încă în centrele de plasament 
„Robin Hood” din București, Sectorul 4, și „Elena Doamna” 
din Târgu Neamț și pe care Fundația se pregătește să îi mute 
în case de tip familial în 2018.

24 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani se vor 
muta în cele două case de tip familial care vor fi 
construite cu fondurile donate prin această campanie. 
În aceste case, copiii și tinerii au șansa de a trăi  
într-un mediu cât mai apropiat de cel familial și primesc 
îngrijire, educație, sprijin emoțional și consiliere 
pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unui trai 
independent. Copiii se vor muta în cele două case de 
tip familial pe care Hope and Homes for Children le va 
construi, cu ajutorul Holcim România, până la finalul 
anului 2018. 

Succesul acestui parteneriat se datorează în primul 
rând clienților și utilizatorilor produselor noastre, cărora 
vreau să le mulțumesc pentru încredere.  Sunt bucuros 
că, împreună cu Hope and Homes for Children, reușim 
să construim visul copiilor de a avea un cămin, pentru 
un viitor durabil. 

Bogdan Dobre,  
Director Comercial, Holcim România

„
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Credem că, pentru a crește și a se dezvolta, pentru 
a avea o șansă la o viață decentă, copiii trebuie 
mai întâi să aibă un loc în care să știe că sunt în 
siguranță și pe care să îl poată numi acasă.
 
Alex Bratu, 
Country Manager, JYSK România 

JYSK ROMÂNIA DOTEAZĂ CU  
PRODUSE DE MOBILIER ȘI ACCESORII  
6 CASE DE TIP FAMILIAL 

Șase case de tip familial dezvoltate de Hope and 
Homes for Children în 2017 și 2018, în județele Iași și 
Bistrița Năsăud, vor fi dotate cu mobilier și accesorii 
furnizate de JYSK România în baza unui parteneriat în 
valoare de 1 milion lei. Parteneriatul a fost semnat în 
vara anului 2017 și are o durată de trei ani.

Trei dintre casele de tip familial pe care Hope and Homes 
for Children le va construi se află în județul Iași, iar 
celelalte trei în Bistrița Năsăud. 72 de copii și tineri se 
vor muta în noile lor case, amenajate cu sprijinul JYSK 
România. Beneficiarii sunt copii și tineri tipici, dar și cu 
nevoi speciale, cu vârste cuprinse între 3 și 26 de ani. În 
total, pe durata întregii perioade de funcționare a celor 
șase case de tip familial, aproximativ 350 de copii vor 
beneficia de ele. 
 

În următorii ani de parteneriat, sprijinul oferit de 
JYSK România va fi direcționat către alte case de 
tip familial ce urmează a fi construite de Fundație, 
precum și către beneficiarii programului de prevenire 
a separării copilului de familie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

„
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O BIBLIOTECĂ  ÎN 
FIECARE CASĂ

439 de copii și tineri din 42 de case de tip familial 
dezvoltate de Hope and Homes for Children au primit cel 
mai frumos dar de la Moș Nicolae: prima lor bibliotecă. 
Cărțile au fost donate de oameni generoși la inițiativa 
Cristinei Dobrescu, co-fondatoarea proiectului de scriere și 
expediere a scrisorilor Livrez Dragoste – Atelierul de scrisori. 

În octombrie și noiembrie, echipa Livrez Dragoste a 
făcut un apel pentru colectarea cărților destinate 
copiilor și i-au rugat pe cei care au vrut să doneze 
să scrie câte un mesaj din suflet pe prima pagină. 
S-au strâns astfel peste o mie de cărți dintre cele 
mai diverse care au fost sortate și împachetate de 
voluntarii Hope and Homes for Children și  
Livrez Dragoste.

La începutul lunii decembrie, cărțile au plecat către copiii 
și tinerii din patru județe (Alba, Bistrița, Maramureș, Mureș) 
și București. Aceștia vor descoperi magia cititului cu 
ajutorul cărților și vor putea pune astfel bazele unei mici 
biblioteci în fiecare dintre casele de tip familial.

Parteneri: 
Livrez Dragoste – Atelierul de scrisori
FAN Courier
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„OPENING DOORS FOR 
EUROPE’S CHILDREN”

„Opening Doors for Europe’s Children” este o campanie 
europeană pentru dezinstituționalizare implementată 
de Eurochild, prin care se construiesc parteneriate 
la nivel internațional și național pentru a susține 
schimbarea politicilor naționale și se dezvoltă capacitatea 
organizațiilor naționale de a influența politicile existente și 
instrumentele de coordonare existente la nivelul UE.  
Hope and Homes for Children este partener al acestei 
campanii și se implică activ în toate activitățile 
desfășurate.

În 2017, activitatea „Opening Doors for Europe’s 
Children” s-a concentrat pe două direcții: 
continuarea menținerii dezinstituționalizării 
ca prioritate la nivel european, în cele 16 țări 
participante în campanie, cu focus pe alocarea de 
fonduri pentru dezinstituționalizare în țări precum 
România sau Grecia și o strategie de advocacy 
și comunicare pentru acest program, cu focus pe 
stakeholderi și pe mesajele care trebuie transmise 
pentru alocarea de fonduri europene pentru 
dezinstituționalizare după anul 2020.

Au fost realizate două documente, „Retrospectivă. Privire în 
viitor”, care analizează progresele primei faze a campaniei 
„Opening Doors”, insistând asupra succeselor obținute 
în țările din estul Europei, în special în ceea ce privește 
scăderea numărului de copii din instituții (și din sistem în 
general), programele de prevenire a separării copilului 
de familie și progresul în ceea ce privește legislația în 
protecția copilului, și „Sfârșitul îngrijirii instituționale 
în Europa”, un apel la acțiune care conține un set de 
recomandări generale pentru cele 16 țări membre ale 

campaniei în ceea ce privește politicile privind fondurile 
europene pentru dezinstituționalizare, dar și recomandări 
concrete pentru fiecare țară, în funcție de contextul local 
și de progresul reformei în fiecare dintre aceste țări.
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39% din copiii României trăiesc în condiții de sărăcie*; nu au haine și 
încălțăminte, nu frecventează grădinița sau școala și, uneori, nu au nici ce 
mânca. Aceasta îi determină pe părinți să recurgă la măsuri disperate și să 
își lase copiii în grija statului, în orfelinate, unde primesc mâncare, dar sunt 
privați de afecțiune.

Considerăm că familia trebuie să aibă un loc prioritar în viața unui 
copil. De aceea, sprijinim menținerea copiilor alături de părinții lor și 
am gândit o abordare diversificată a asistenței oferite. Fiecare plan 
de acțiune este personalizat, fiecare decizie este luată de specialiști 
care țin cont de criterii și indicatori individuali.

Între 2001 (anul începerii programului de prevenire a separării copilului 
de familie în România) și 2017, datorită intervențiilor realizate împreună cu 
partenerii locali, 28.436 de copii din peste 3.000 de familii din 19 județe și 
București au rămas alături de părinții lor. 

Programul de prevenire a separării copilului de familie este 
complementar procesului de închidere a orfelinatelor deoarece când 
se lucrează la închiderea unei instituții, e important să nu mai fie 
plasați alți copii în respectiva instituție, iar per ansamblu, plasamentul 
copiilor în protecție specială să fie redus sau chiar stopat. Acest 
lucru se poate face printr-un program complex prin care copiii aflați 
în situații vulnerabile sunt sprijiniți de către Direcțiile Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului sau de Hope and Homes for 
Children să rămână alături de familie. 

În 2017, 2.649 de copii au rămas alături de familii datorită sprijinului 
oferit de Hope and Homes for Children. 

*conform Strategiei Naționale Privind Incluziunea Socială și Reducerea 
Sărăciei (2016).

Prevenirea separării copilului de familie
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VIZITA AMBASADORULUI SUA,  
E.S. HANS KLEMM, ÎN BAIA MARE

În martie 2017, E.S. Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite, 
a vizitat Baia Mare (județul Maramureș) la invitația  
Hope and Homes for Children. În programul oficial au fost 
incluse o întâlnire cu membrii Fundației și o prezentare în 
teren a activității. 

Ambasadorul Klemm a vizitat comunitatea de pe Pirită, 
o zonă de la periferia orașului Baia Mare unde, în vara 
anului 2016 s-a desfășurat programul „Grădinița de 
vară”. Pirita este 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 furnizare a apei potabile. 

Printre gunoaie, șobolani și câini, peste zi, copiii erau 
nesupravegheați sau munceau cu părinții lor la strâns fier 
din oraș sau din comunitățile învecinate. Acești copii au 
fost incluși pe durata verii în programul „Grădinița de vară” 
care s-a desfășurat la Grădinița nr. 33, cea mai apropiată 
instituție de învățământ. Aici, copiii au participat, zilnic, la 
activități recreative și educative, în scopul pregătirii pentru 
înscrierea la grădiniță și școală. În toamnă, la încheierea 
programului, toți copiii din comunitate, au fost înscriși într-o 
formă de școlarizare: 24 de copii la grădiniță, 23 la clasa 
pregătitoare, 20 în clasa „A doua șansă” și 30 de copii au 
fost integrați în diferite clase la o școală din zonă. 
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Ceea ce m-a impresionat și surprins cel mai mult 
în timpul vizitei de astăzi a fost parteneriatul voit și 
foarte eficient dezvoltat între o organizație  
non-guvernamentală, Hope and Homes for Children, 
și partenerii din cadrul administrației județene și 
locale. Spun voit pentru că am aflat că aceasta 
a fost intenția Hope and Homes for Children, să 
găsească un partener local eficient, iar aici, în  
Baia Mare, este un exemplu minunat, la nivel 
de oraș și de județ. Ați găsit parteneri foarte 
buni, responsabili și prompți, care – cu resursele 
disponibile – fac lucruri foarte bune pentru a 
îmbunătăți îngrijirea și oportunitățile oferite copiilor 
din medii sociale defavorizate.
 
E.S. Hans Klemm 
Ambasadorul Statelor Unite în România

„

Apoi, Ambasadorul Klemm a vizitat o mamă cu opt copii 
care locuiește în Ferneziu (un cartier al orașului Baia 
Mare), beneficiari ai programului de prevenire a separării 
copilului de familie desfășurat de Hope and Homes for 
Children. Ultima oprire a fost la o casă de tip familial 
pentru copii cu nevoi speciale construită în anul 2010 după 
închiderea Centrului de Plasament „Delavrancea” și în 
care locuiesc 10 copii și tineri.
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HOPE CONCERT

Hope Concert este organizat cu scopul de a atrage 
atenția asupra programelor desfășurate în țara 
noastră și a mulțumi susținătorilor, companii și 
persoane, care sunt alături de Fundație. 700 de 
spectatori au participat, iar peste 43.000 de persoane 
au urmărit pe Facebook, cu multă emoție, spectacolul 
impresionant dedicat celor mai vulnerabili copii ai 
României. 

Pe scena Ateneului au urcat: Loredana, Andra, 
mezzosoprana Roxana Constantinescu, Adrian Despot - 
liderul formației Vița de Vie, actorul Marius Manole, Corul 
Național de Cameră „Madrigal–Marin Constantin” alături 
de 100 de copii din programul Cantus Mundi, Ansamblul 
Violoncellissimo condus de maestrul Marin Cazacu, 
precum și pianistul Andrei Licareț care au oferit publicului 
momente artistice emoționante. 

Programul artistic a fost completat cu povești ale 
beneficiarilor programelor Hope and Homes for 
Children. Spectatorii i-au cunoscut pe Ionuț Ursu, 
student și voluntar pe ambulanță; pe frații Antonio 
și Isabella, talentați la desen și pictură, respectiv 
balet; Virgil Gheorghe, designer grafic; pictorul Vlad 
Mureșan și violoncelista Maria Alexandra Petre. 
Marea surpriză a serii a fost povestea lui Robert Igna, 
unul din concurenții show-ului „Supraviețuitorul” de 
la PRO TV, care a crescut într-o casă de tip familial 
dezvoltată de Hope and Homes for Children.

 

Cea de-a cincea ediție a Hope Concert, gala organizată de 
Hope and Homes for Children în sprijinul copiilor vulnerabili 
din România, a avut loc în 7 mai la Ateneul Român. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ca fiică de învățătoare și ca mamă, știu cât de 
important e orice ajutor care vine către copii în 
perioada de formare. E o onoare pentru mine să mă 
alătur Hope and Hopes for Children anul acesta, iar 
muzica mea să aducă, prin Hope Concert, beneficii 
directe unor copii care au nevoie de sprijinul nostru. 
 
Loredana Groza 

„
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La eveniment au participat E.S. Hans Klemm, 
Ambasadorul SUA în România, E.S. Isaburo Ishii, 
Ambasadorul Japoniei, vedete — Cătălin Măruță, Alina 
Vîlcu, Omid Ghannadi, Diana Enache, Lavinia Petrea și 
Magda Pălimariu (PRO TV), magicianul Robert Tudor, 
prezentator al emisiunii „Vocea României Junior”, Otniela 
Sandu, concurentă în emisiunea „Supraviețuitorul” de 
la PRO TV, Marius Pancu și Liana Alexandru (Digi24), 
Vladimir Drăghia, Feli, Cori Grămescu, violonistul 
Alexandru Tomescu, ambasador Hope and Homes for 
Children, reprezentanți ai autorităților și companiilor cu 
care Fundația colaborează, precum și susținători.
 

Gala a fost prezentată de Amalia Enache, jurnalist 
PRO TV și Ambasador Hope and Homes for Children, 
alături de Dragoș Bucurenci.

Susținător principal: 
Kaufland România
 
Sponsori:  
UPC România 
EximBank
 
Partener media principal:  
PRO TV
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E o mare onoare pentru mine să alerg pentru 
Hope and Homes for Children. Oamenii aceștia 
fac o treabă foarte bună și cel puțin atât pot 
să fac și eu, să fiu alături de ei la asemenea 
evenimente. O parte din ceea ce dăruiești ți se 
întoarce și ție înapoi. 
 
Omid Ghannadi  
Arhitect în emisiunea „Visuri la cheie” (PRO TV)

TEAM HOPE LA OMV 
SEMIMARATONUL BUCUREȘTI

În 14 mai, peste 370 de alergători au îmbrăcat tricoul 
albastru al Team Hope și au luat startul în cursele celei 
de-a șasea ediții a OMV Petrom Semimaratonul București. 

Team Hope este echipa de alergători fundraiseri ai 
Hope and Homes for Children. Fondurile adunate de 
alergători și cele donate de companiile care își  
sprijină angajații să alerge au fost direcționate către 
familia Stoica, beneficiari ai programului de prevenire 
a separării copilului de familie.   

Familia Stoica este formată din cei doi părinți și opt copii 
cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani. Mama a fost nevoită 
să își instituţionalizeze copiii din cauza sărăciei, nefiind 
ajutată deloc de tatăl lor. Pe parcursul timpului a păstrat 
legătura cu ei, i-a vizitat în centrele de plasament și la 
asistenții maternali la care se aflau și dorea să fie alături 
de ei. Împreună cu actualul partener de viață a făcut toate 
eforturile necesare pentru a-și aduce copiii înapoi acasă, 
fiind susținuți de Hope and Homes for Children. Însă 
condițiile în care trăiau erau destul de precare, iar copiii 
riscau să ajungă din nou în protecție specială fără un 
sprijin important din partea Hope and Homes for Children 
și a autorităților locale.

Datorită fondurilor adunate de alergătorii Team 
Hope, condițiile de viață ale familiei Stoica au fost 
îmbunătățite. A fost achiziționată o bucată de teren 
pentru agricultură de subzistență și pentru a vinde 
în comunitate, astfel obținând un venit suplimentar 
pentru familie. Au fost îmbunătățite condițiile de locuit 
și a fost acordat sprijin pentru școlarizarea copiilor, 
măsuri necesare pentru a asigura un trai decent și a 
păstra copiii alături de părinți. 

„
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Marius Manole, Ambasador Hope and Homes for 
Children, Vladimir Drăghia, Dragoș Bucurenci, echipa de 
arhitecți ai emisiunii „Visuri la cheie” (PRO TV) formată 
din Adela Pârvu, Alina Vîlcu și Omid Ghannadi, precum 
și Robert Igna și Otniela Sandu, concurenți în emisiunea 
„Supraviețuitorul” (PRO TV) s-au alăturat și ei Team Hope. 
Andrei Ștefana, alergător profesionist, a câștigat locul 
doi în Campionatul Național la cursa de 21 kilometri și a 
dedicat premiul copiilor sprijiniți de Fundație. 
 

40 de voluntari i-au susținut pe alergătorii Team Hope 
și au fost alături de ei atât la cortul Hope and Homes 
for Children, cât și pe traseu, la punctul de hidratare.

Parteneri: 
World Class, Nan Events, FruFru, Radisson Blu, 
Elevate, Shape, Genpact, UiPath, COS, Samsung, 
Deutsche Bank
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După primele șase luni de implementare a programului 
au fost alocate resurse financiare și pentru sprijinirea 
copiilor din familiile expuse riscului de abandon. 10 copii 
din trei familii din județul Bacău, 23 de copii din șapte 
familii din județul Iași și cinci copii din cinci familii din 
Maramureș au fost incluși în programul de prevenire a 
separării copilului de familie.

SĂNĂTATE PENTRU  
O VIAȚĂ MAI BUNĂ

Programul „Sănătate pentru o viață mai bună” este un 
parteneriat între NN și Hope and Homes for Children 
axat, în special, pe acoperirea nevoilor legate de 
sănătate ale copiilor vulnerabili: facilitarea accesului la 
servicii medicale de bază și de specialitate și derularea 
de campanii de consiliere și educație pentru adoptarea 
unui stil de viață mai sănătos. 

Copiii vulnerabili nu au, în majoritatea cazurilor, acces la 
serviciile medicale primare sau de specialitate din cauza 
lipsei de informații privind serviciile medicale sau din cauza 
inexistenței acestor servicii în zonele în care locuiesc. La 
acestea se adaugă lipsa resurselor financiare necesare 
pentru acoperirea costurilor pe care le implică analizele, 
tratamentele și intervențiile.

Beneficiarii programului au fost copiii și tinerii 
instituționalizați, cei care locuiesc în casele de tip 
familial, cei care frecventează centrele de zi, copiii 
și mamele aflate în centrele de primire în regim de 
urgență, dar și tinerii care au părăsit sistemul de 
protecție. 

Programul a acoperit costurile pentru tratamente medicale 
și intervenții de specialitate pentru 40 de copii și tineri, 
tratamente stomatologice pentru 20 de tineri ieșiți din 
sistemul de protecție și campanii de consiliere pentru  
160 de copii și familiile lor, incluși în programul de prevenire 
a separării copilului de familie din județele Maramureș, 
Suceava, Bistrița-Năsăud, Botoșani și Iași. În plus, au fost 
organizate excursii și alte activități de recreere și socializare 
pentru copiii cu nevoi speciale din județele Iași și Suceava. 
Copiii din Suceava au vizitat Maramureșul, s-au plimbat cu 
mocănița și au participat la activități ecologice, iar copiii din 
Iași au vizitat mănăstiri, muzee și târguri din județ.
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Toți copiii trebuie încurajați și susținuți 
permanent să aibă o viață sănătoasă atât 
din punct de vedere fizic, cât și emoțional, 
sănătatea fiind o condiție esențială pentru 
dezvoltarea lor armonioasă. De aceea, ne 
propunem să ajutăm copii și familii vulnerabile 
să aibă acces cel puțin la serviciile medicale 
de bază de care au nevoie și de care le este 
dificil să beneficieze. Ne bucurăm că putem 
contribui la ameliorarea stării de sănătate și 
bunăstării acestor copii, astfel încât ei să aibă 
șansa să-și atingă potențialul în viitor. 
 
Anna Grzelonska  
CEO, NN Asigurări de Viață

„

Parteneriatul dintre NN și Hope and Homes for Children a 
pornit de la crezul că dragostea vindecă și că afecțiunea este 
o componentă importantă care nu trebuie să lipsească din 
viața niciunui copil, pentru că de ea este legată dezvoltarea 
armonioasă și sănătoasă a celor mici. În vara anului 2016, ca 
parte a campaniei pentru lansarea asigurării de sănătate, 
NN a instalat în Băneasa Shopping Mall o cabină foto de 
donat pupici cu scopul strângerii de bani pentru programele 
derulate de Hope and Homes for Children în beneficiul copiilor 
vulnerabili. În urma acestei campanii au fost adunate fondurile 
prin care a fost implementat programul „Sănătate pentru o 
viață mai bună”.

Partener: 
NN Asigurări de Viață
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TEAM HOPE LA RAIFFEISEN BANK 
MARATONUL BUCUREȘTI

 
 
 
În 14 și 15 octombrie, 250 de alergători Team Hope au 
participat la cea de-a zecea ediție a Raiffeisen Bank 
Bucharest Marathon.

Team Hope este echipa de alergători fundraiseri ai 
Hope and Homes for Children și a luat naștere din 
dorința de a extinde eforturile de fundraising și 
awareness ale Fundației în comunitate, propunând 
noi moduri prin care oamenii — sportivi pasionați sau 
începători, sponsori, parteneri, voluntari sau 
susținători — să sprijine programele din domeniul 
protecției copilului.

Cei 250 de alergători ai Team Hope, angajați ai unor 
companii și alergători individuali, au strâns peste 125.000 
de lei pentru a crea condiții mai bune de trai pentru familia 
Mureșanu, inclusă în programul de prevenire a separării 
copilului de familie derulat de Hope and Homes for Children.

În lipsa asigurării unor condiții minime de trai și a 
mijloacelor necesare subzistenței, părinții ar fi obligați 
să își lase cei opt copii în grija sistemului de protecție. 
Familia locuiește într-o casă mică din chirpici, formată 
dintr-o cameră şi un hol, spaţiu insuficient pentru 
10 persoane. Tatăl, diagnosticat cu TBC, muncește 
în sat, ajutându-și vecinii la treburi gospodăreşti, în 
schimb primind bani sau mâncare. Mama se ocupă de 
creşterea şi îngrijirea copiilor, pe care îi însoțește zilnic 
la şcoală sau grădiniţă. Fondurile adunate de alergători 
sunt direcționate spre construirea unei case și crearea 
unor condiții de trai mai bune pentru cei opt copii.  
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Printre alergători s-au numărat Dragoș Bucur, Omid 
Ghannadi și Tudor Bratu, vedete PRO TV, Marius Manole, 
Ambasador Hope and Homes for Children, Vladimir Drăghia, 
Dragoș Bucurenci, director de dezvoltare în cadrul 
Hope and Homes for Children, solista Lori Ciobotaru, Marius 
Pancu (Digi 24), Otniela Sandu și Andrei Zamfir, concurenți în 
show-ul „Supraviețuitorul” de la PRO TV, precum și blogger-ul 
Otravă, vlogger-ițele LikeOne (Cristina Lupu și Roxana Erdei) 
și Laura Giurcanu și fashion blogger-ițele Alina Ceușan și 
Carmen Grebenișan. Cori Grămescu, instructor de fitness,  
a asigurat încălzirea alergătorilor înaintea curselor. 

În cele două zile ale competiției, 70 de voluntari  
Hope and Homes for Children și Tășuleasa Social i-au 
susținut pe membrii Team Hope și au fost alături de ei 
atât la cort, cât și pe traseu, la punctul de hidratare. 

De fiecare dată când alerg pentru Hope and 
Homes for Children o fac din același motiv: pentru 
că încerc să ajut exact acolo unde este nevoie 
de ajutor. Iar acești copii au foarte multă nevoie 
de ajutorul nostru. Atunci când alerg, acest gând 
mă motivează, iar când simt că mi-e greu, mă 
gândesc la ei, la nevoile lor și asta mă face să 
merg mai departe.
 
Vladimir Drăghia 
 

„

Parteneri: 
World Class, Nan Events, FruFru, COS,  
Radisson Blu, Elevate, Shape, Genpact,  
UiPath, Samsung, Deutsche Bank
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ANDRA  FOR HOPE

În 5 decembrie, Andra a susținut concertul  
„Andra for Hope” în sprijinul familiilor aflate în 
programul de prevenire a separării copilului de familie 
desfășurat de Hope and Homes for Children. 
 

Programul concertului a cuprins colinde și cântece de 
Crăciun din repertoriul românesc și internațional, cu 
lucrări reorchestrate de compozitorul și pianistul Andrei 
Tudor. Artiștii au fost acompaniați de Orchestra Romanian 
Sinfonietta, dirijată de Andrei Tudor, de ansamblul de copii 
„Cor cu Dor”, condus de Teodora Jaworski, și de grupul 
vocal „Acapella”, coordonat de George Miron. 

 
Alături de Călin Goia (Voltaj), Andra a interpretat 
single-ul „Nu doar de ziua mea”, în care cei doi artiști 
cântă despre armonie în familie şi o relaţie mai bună 
cu părinţii mereu, nu doar ocazional. Un moment 
impresionant a fost duetul Andrei cu Andreea Esca 
(PRO TV), cele două vedete interpretând colindul 
„Sus, la poarta raiului”. Inedit a fost și duetul cu Andi 
Moisescu, prezentatorul emisiunii „Apropo TV” de la 
PRO TV, alături de care a cântat piesa „Let It Snow”. 
Alex Velea a acompaniat-o pe Andra pe „All I Want for 
Christmas Is You”, iar Luminița Anghel pe colindul  
„Din ceruri ninge alb”. 
 

Banii adunați în urma concertului sunt direcționați spre 
programul de prevenire a separării copilului de familie prin 
care mai mulți copii vor rămâne alături de familiile lor și nu 
vor ajunge în orfelinate.

Concert prezentat de Kaufland România 
 
 
Partener media principal: PRO TV
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Din păcate, în România există foarte multe familii 
care nu își mai pot permite să își țină copiii acasă 
și trebuie să îi dea în grija statului pentru că nu 
mai au ce le pune pe masă. Pentru aceste familii 
suntem aici și vom putea oferi unor copii cel mai 
minunat dar, acela de a fi alături de părinții lor. 
 
Andreea Esca  
 

 
 
 
 

Alături de mine au urcat pe scenă oameni 
minunați, talentați și cu suflete mari. Le mulțumesc 
tuturor că au acceptat invitația mea de a face 
Crăciunul mai frumos pentru familiile sărace. 
Fiecare colind a fost o rugăciune pentru copiii 
care riscă sa fie abandonați din cauza sărăciei. 
Noi suntem speranța lor. 
 
Andra

„
„

La eveniment au participat Zoli Toth, George Buhnici (PRO TV), 
Magda Pălimariu (PRO TV), Melania Medeleanu, stilistul Adina 
Buzatu, Marius Pancu (Digi 24), Daniel Buzdugan (Radio ZU), 
susținând și ei cauza copiilor vulnerabili din România.
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FARMEXPERT SUSȚINE  
PROGRAMUL DE PREVENIRE A  
SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE

Cu sprijinul Farmexpert, 60 de copii expuși riscului de 
abandon vor rămâne alături de familiile lor.

Farmexpert s-a alăturat Hope and Homes for Children 
în calitate de partener strategic, investind 40.000 de 
euro în programul de prevenire a separării copilului de 
familie derulat de Fundație. Cu sprijinul Farmexpert, 60 de 
copii aflați în risc de abandon vor fi sprijiniți să rămână 
alături de familiile lor. Parteneriatul dintre distribuitorul de 
medicamente și Hope and Homes for Children se derulează 
pe o perioadă de un an și constă în implementarea măsurilor 
necesare pentru rezolvarea și prevenirea situațiilor de risc de 
abandon pentru 60 de copii din trei județe și din București. 

Costul mediu pentru a sprijini un copil aflat în pericol 
de abandon este de circa 700 de euro anual, în timp ce 
statul român cheltuie lunar această sumă cu un copil 
care ajunge în orfelinat.

Prin programul de prevenire a separării copilului de familie, 
Hope and Homes for Children identifică familiile în care 
pericolul abandonului copiilor este acut și intervine cu sprijin 
psihologic, sanitar, social și material pentru a stabiliza 
situația și a preveni abandonul. Peste 80% din cazurile 
familiilor vulnerabile preluate de Fundație conțin cel puțin un 
element relevant care poate conduce la separare. De multe 
ori, într-o familie vulnerabilă socio-economic, primii și cei mai 
afectați sunt copiii, deoarece părinții nu fac față nevoilor de 
îngrijire constantă și corectă a celor mici.

În aceste cazuri, nu e vorba doar de o lipsă materială, 
ci și de excluziune socială și de lipsa unei educații și 
a consilierii de bază. În aceste situații, copiii riscă să 
fie din ce în ce mai neglijați, părinții de multe ori se 
despart, iar părintele în grija căruia rămân copiii nu 
mai poate să aibă grijă de ei, ceea ce duce la abandon 
școlar și apoi, dacă nu se intervine din exterior, la 
instituționalizare.
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Credem cu tărie că orice copil merită să 
aibă parte de o familie, sprijin, educație. Ne 
dorim să ajutăm și să contribuim permanent 
atât la îmbunătățirea vieții sociale, cât și la 
menținerea unui nivel de trai cel puțin decent 
în comunitățile din jurul nostru, astfel că 
implicarea noastră continuă seria proiectelor 
de responsabilitate socială marca Farmexpert. 
Mai mult decât atât, considerăm că este 
absolut necesar să aducem contribuții și prin 
participarea noastră activă la proiecte de 
CSR, încercând să oferim o alternativă la o 
viață mai bună. 
 
Iulian Trandafir 
Director general, Farmexpert 

„
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POVESTEA FAMILIEI AVRAM – 
DIN GARSONIERA MICĂ ȘI AGLOMERATĂ  
ÎN PROPRIA GOSPODĂRIE

Situațiile disperate se pot transforma uneori în 
oportunități și șanse la o viață mai bună, iar o mână 
de ajutor din partea comunității poate însemna enorm 
pentru o familie aflată în dificultate. Cu ajutorul  
Hope and Homes for Children, a Direcției Generale 
pentru Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Iași și a UniCredit Bank, o familie cu cinci 
copii și-a schimbat dramatic condițiile de locuire și a 
reușit să rămână unită.

Șapte suflete — mama, tata și cei cinci copii — trăiau de 
ani de zile într-o garsonieră plină de igrasie. În ciuda faptului 
că părinții aveau venituri stabile — Ilie Avram e angajat la 
o fabrică din Iași, iar Nina, asistent personal pentru Paul, 
băiatul lor de 9 ani cu nevoi speciale severe, banii abia le 
ajungeau pentru traiul zilnic și chiria garsonierei. Când 
proprietarul a anunțat că vrea să vândă garsoniera, și-au 
dat seama că nu își permit să se mute într-o altă locuință 
și au cerut sprijinul primăriei și al DGASPC Iași, care au 
încercat să găsească o soluție pentru familie astfel încât 
copiii să rămână alături de părinți. 

Parteneriatul dintre Hope and Homes for Children și 
DGASPC Iași s-a dovedit providențial pentru familia 
Avram. Partea bună a acestui caz era faptul că familia 
deținea la marginea satului un teren de 1.200 de metri 
pătrați, pe care, din economiile făcute în timp, reușiseră 
să toarne o fundație pentru o casă. 
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Familia Avram a intrat în programul de prevenire a 
separării copilului de familie, fapt care i-a ajutat să 
își împlinească visul de a avea casa lor. Hope and 
Homes for Children a achiziționat și donat materialele 
necesare construcției, a asigurat cele necesare finisajelor 
interioare și a dotat locuința cu mobilier, sobe, corpuri de 
iluminat, covoare și echipamente electrocasnice.

Primăria comunei i-a ajutat cu branșarea la rețeaua 
electrică. În jurul casei, Ilie a încropit și o mică 
gospodărie: un grajd cu o vacă, coteț cu porci, 
grădină de legume, pomi fructiferi, porumb, lucruri 
care asigură subzistența familiei din forțe proprii.

Pe lângă donațiile regulate de articole de igienă, 
îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite, familia primește 
din partea Hope and Homes for Children și consiliere 
privind dezvoltarea abilităților parentale, gestionarea 
comportamentelor dificile, pregătirea mutării și 
gestionarea locuinței și gospodăriei, pentru a reuși 
să le utilizeze eficient pe termen lung. Serviciul social 
din cadrul primăriei o asistă pe mamă să efectueze 
reevaluarea medicală a lui Paul, care frecventează 
școala specială din Iași.

Membrii familiei s-au implicat în construcția și 
finisarea casei, care a fost finalizată în martie 2017, 
iar familia s-a mutat la începutul lunii aprilie. Ceea 
ce cu un an înainte se anunța a fi un viitor sumbru 
devenise o viață radical schimbată și plină de 
promisiuni. Acum se mutau în propria lor casă. 

Partener: 
UniCredit Bank
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Conform statisticilor, în fiecare an, aproximativ 3.000 de tineri cu vârste 
cuprinse între 18 și 27 de ani părăsesc sistemul de protecție a copilului fără 
a fi însă pregătiți să ducă o viață independentă. 

Din păcate, mulți dintre acești tineri au o pregătire extrem de limitată 
și, odată ajunși pe cont propriu, nu sunt capabili să facă față 
sarcinilor cotidiene. Au abilități de comunicare slab dezvoltate, stimă 
de sine redusă, probleme de comportament și de atitudine. Întâmpină 
dificultăți în formarea de relații semnificative și riscă să fie exploatați 
deoarece sunt vulnerabili. 

Uneori, tinerii rămân în sistemul de protecție pentru tot restul vieții deoarece 
li se atribuie în mod eronat dizabilități care nu le permit să aibă un trai 
pe cont propriu sau nu li se oferă sprijinul necesar pentru un trai semi-
independent.  Pentru tinerii care părăsesc orfelinatul, lumea este străină, se 
simt singuri și marginalizați.

Hope and Homes for Children a început programul de asistare și 
sprijinire a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție în anul 2002 
cu scopul de a le oferi ajutor pentru îmbunătățirea abilităților de trai 
independent, oferindu-le consiliere și sprijin material. De asemenea, 
creăm premisele pentru integrarea acestora pe piața muncii prin 
consiliere, mediere și recomandări și lucrăm îndeaproape cu 
autoritățile locale pentru a le asigura locuințe.

 
Până în prezent, 1.015 tineri au fost sprijiniți să se integreze cu succes  
în societate.

Integrarea socio-profesională
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ZIUA INTERNAȚIONALĂ 
A ZĂPEZII

În 15 și 16 ianuarie 2017, 46 de copii din casele de tip 
familial dezvoltate de Hope and Homes for Children 
s-au bucurat de zăpadă și de frig și au făcut cunoștință 
cu sporturile de iarnă în cadrul celei de-a șasea ediții 
a evenimentului „Snow Day – Ziua Internațională a 
Zăpezii”, organizat de TuSport, sub egida Federației 
Internaționale de Schi. Copiii au învățat să schieze și 
s-au dat cu săniuța pe pârtia Icoana din Cavnic (județul 
Maramureș) și au patinat pe patinoarul din Baia Mare. 

Distracția celor mici a ținut două zile. În prima zi, pe pârtia 
Icoana din Cavnic, 24 de copii și tineri din casele de tip 
familial din Ardusat, Sălsig și din casa de tip familial „Alba 
Iulia 25” s-au familiarizat cu schiurile sub îndrumarea 
instructorilor. Odată ce au învățat pozițiile și mișcările 
specifice sportului, schiorii începători s-au bucurat de câteva 
ore de distracție pe pârtie, în timp ce alții s-au dat cu sania. 

 
A doua zi, 22 de copii și tineri din casele de tip familial 
„Dealul Florilor”, „Cehov” și „Griviței 37” s-au distrat 
pe patinoarul din Centrul Vechi al orașului Baia Mare. 
Unii dintre ei au încălțat patinele și au alunecat pe 
gheață pentru prima dată. Toți s-au bucurat de timpul 
petrecut împreună și și-au arătat unii altora cât de 
bine patinează în ciuda frigului și a micilor stângăcii, 
inevitabile pentru început. La final, copiii au primit 
diplome și pachețele cu dulciuri din partea TuSport. 

Copiii din familiile obișnuite se bucură iarna de 
zăpadă, de sanie, de patine și de schiuri. Pentru 
că vrem să oferim copiilor fără familie o copilărie 
frumoasă, credem că bucuria iernii și a zăpezii li se 
cuvine și lor în aceeași măsură. Suntem alături de 
ei, pregătindu-i de viață și prin sport, iar pârtia și 
patinoarul sunt locuri în care interacționează direct 
cu alți copii și se pot juca împreună cu ei. 
 
Ștefan Dărăbuș  
Director regional, Europa Centrală și de Sud 
Hope and Homes for Children

„

Parteneri:  
TuSport, DGASPC Maramureș,  
Aeroportul Internațional Baia Mare
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JOCURILE SPECIALE DE IARNĂ

În 28 februarie, 160 de copii și tineri cu nevoi speciale 
din serviciile de protecție a copilului din județul 
Maramureș au participat la cea de-a 17-a ediție a 
Jocurilor Speciale de Iarnă, care au avut loc pe pârtia 
din Cavnic.  

Cu ocazia Jocurilor Speciale de Iarnă, distracția a fost 
cuvântul de ordine al zilei. Copiii și tinerii s-au organizat în 12 
echipe (Albinuțele, Buburuzele, Cățelușii, Fluturașii, Ghioceii, 
Inimioarele, Lalelele, Margaretele, Omuleții de zăpadă, 
Pisicuțele, Poneii, Steluțele) și au participat, pe rând, la 
probele competiției. Au jucat fotbal, X și 0 și șotron pe 
zăpadă, s-au întrecut la trasul frânghiei și ștafeta cu lingura 
cu ou, s-au dat cu săniuța pe pârtie, au aruncat cu bulgări 
la țintă și au făcut oameni de zăpadă.

Distracția de pe pârtie s-a terminat cu un moment festiv, 
în care copiii au primit diplome, medalii și pungi cu 
cadouri. Copiii și tinerii - unii dintre ei participând încă 
de la prima ediție a Jocurilor Speciale de Iarnă - au fost 
foarte încântați de ziua petrecută pe pârtie, dar mai 
ales de activitățile care au fost o ocazie foarte bună de 
a se întrece între ei.

Hope and Homes for Children organizează Jocurile Speciale 
de Iarnă din anul 2000, cu scopul integrării sociale a copiilor 
și tinerilor cu nevoi speciale prin activități de petrecere a 
timpului liber și întreceri sportive specifice iernii.

Sponsor:  
Bridges for New Beginnings  
 
Parteneri:  
ASSOC, Asociația Esperando, DGASPC Maramureș 
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JOCURILE NAȚIONALE  
SPECIAL OLYMPICS

Între 2 și 5 iunie, în Baia Mare (județul Maramureș), s-au 
desfășurat Jocurile Naționale Special Olympics 2017, cel 
mai mare eveniment sportiv din țară dedicat persoanelor 
cu dizabilități intelectuale. Competiția a fost organizată de 
Fundația Special Olympics România, în parteneriat cu Hope 
and Homes for Children și Consiliul Județean Maramureș, cu 
sprijinul Primăriei Municipiului Baia Mare.

310 sportivi din 29 de județe au participat la competiție 
și au primit 600 de medalii în probele de atletism, 
bocce, înot și baschet. Probele sportive s-au desfășurat 
la Sala Sporturilor „Lascăr Pană”, Stadionul „Viorel 
Mateianu” și în Bazinul de înot „Gheorghe Demeca”.  

Zilele de 2 și 3 iunie au fost dedicate evaluărilor medicale 
gratuite pentru sportivii cu dizabilități intelectuale, oferite 
de medici specialiști cu sprijinul voluntarilor de la licee și 
organizații non-guvernamentale din Baia Mare. 

În 3 iunie, Sala Sporturilor din Baia Mare a găzduit 
Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Naționale Special 
Olympics 2017. La festivitate au participat peste 650 
de persoane: copii și tineri sportivi Special Olympics, 
antrenori, membri ai familiilor și voluntari din Baia 
Mare. Înainte de ceremonie, reprezentanți ai forțelor 
de ordine locale, Inspectoratului de Poliție al Județului 
Maramureș, Inspectoratului de Jandarmi Județean 
„Pintea Viteazul” și ai Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului 
Maramureş au străbătut orașul în Cursa Flăcării 
Speranței, care marchează debutul competițiilor 
sportive Special Olympics.

Parteneri:  
Hervis Sports and Fashion România, Update Advertising, Himalaya,  
Aqua Carpatica, 7 card,  Herbalife, FAN Courier, Alpin57 Lux, RoStar,  
Golisano, Lions, Essilor, Safilo, Nivea, Miraflex, Colgate, Optimed, Otomed, 
Audiolux, Fundația Motivation România, Motivation SRL, Adrenallina Media, 
Baia Mare City App, Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare,  
S.C. Vital S.A. Baia Mare, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport 
din București și Club Sportiv Special Olympics România



raport anual 2017

88 89

POVESTEA LUI ILIE,  
FRIZERUL CARE ÎI AJUTĂ PE  
TINERII DEZINSTITUȚIONALIZAȚI

Ilie și-a început viața în sistemul de protecție la 3 
luni, fiind crescut de personalul din diferite centre de 
plasament, și a trecut prin toate suferințele cauzate de 
lipsa unei familii în care să fie iubit, protejat și ajutat. 

Visul de a avea o frizerie a început când avea 14 ani și a fost 
rugat să dea o mână de ajutor la tunsul celor  200 de copii 
din orfelinat. A urmat apoi o școală profesională și a obținut 
calificarea de frizer. La 18 ani, când a ieșit din sistemul de 
protecție, nu a avut nici unde să stea, nici loc de muncă. 
S-a angajat ca ucenic la frizeria lui Nea George, iar lucrurile 
păreau să se așeze. 

S-a căsătorit cu Mirela, care provine și ea din sistemul 
de protecție, și au trei copii, doi băieți și o fetiță cărora 
au încercat să le ofere un cămin stabil și siguranță 
materială. A reușit să își deschidă propria frizerie, 
micuță, dar curată, situată într-un cartier la periferia 
orașului Iași. Pentru că nu putea rămâne indiferent 
la problemele tinerilor care, asemenea lui, provin 
din centrele de plasament și sunt nevoiți să înfrunte 
o societate care nu le acordă prea multe șanse, Ilie 
a format la frizeria lui câțiva ucenici, tineri ieșiți din 
sistemul de protecție, pe care i-a și angajat cu carte 
de muncă. Pe copiii străzii îi tunde gratis, îi ascultă, 
îi încurajează și le vorbește cu drag. Oamenilor fără 
adăpost le oferă mâncare, îi ajută pe cei cu dizabilități, 
împarte din puținul lui cu cine are nevoie și îi primește 
fără ezitare în frizeria lui. 
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Însă este destul de dificil să te descurci cu două chirii — una 
pentru casă, cealaltă pentru frizerie, cheltuielile pentru utilități 
și întreținere, salarii, plăți către furnizori, nevoile copiilor. Ilie și 
Mirela au fost nevoiți să se mute, căutând locuințe ieftine, cu un 
minimum de confort pentru copii. Au depus la primărie dosarul 
pentru o locuință socială, dar au ajuns pe lista de așteptare și 
acolo s-au blocat. 

După multele audiențe pe care le-a avut la autoritățile 
locale și după intervențiile comune ale Hope and Homes for 
Children și ale DGASPC Iași, familia a obținut, în cele din 
urmă, locuința socială mult-așteptată. Cu sprijinul Fundației 
au renovat și dotat locuința primită cu toate cele necesare 
unei familii. Hope and Homes for Children le-a acordat și 
suport financiar pe o perioadă de cinci luni în 2017, pentru 
plata chiriilor pentru casă și salonul de frizerie, rechizite și 
acoperirea altor nevoi ale copiilor pentru școală și grădiniță.

 
Mă uit mereu în jurul meu și văd prea multă tristețe. 
Sunt mii de oameni și copii necăjiți ai căror ochi nu 
pot să vadă seninul, iar cei care nu sunt destul de 
puternici nu răzbesc singuri. Eu am avut șansa de 
a mă ridica mereu și de a găsi lângă mine oameni 
care să mă sprijine atunci când m-am clătinat. 
E mare lucru! Iar pentru asta nu pot decât să le 
mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine, mi-
au dat o șansă și continuă să mă susțină, pe mine 
și familia mea. Iar acum, mai mult ca oricând, voi 
continua să lupt pentru copiii mei minunați și soția 
mea dragă.  
 
Ilie Mureșan

„
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Hope and Homes for Children, prin parteneriatele strategice cu Guvernul 
României, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și UNICEF și prin colaborarea 
cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, contribuie 
în mod activ la procesul de reformă a sistemului de protecție a copilului.

Hope and Homes for Children a devenit o organizație specializată în 
formarea profesională, capabilă să ofere programe de instruire atât 
pentru personalul de îngrijire din instituții, cât și pentru managerii din 
serviciile de protecție a copilului.

La nivel național, Fundația a pus bazele unei programe educaționale 
(rezultat al muncii susținute de 20 de ani în domeniul protecției copilului) și 
unui centru de formare în Baia Mare.

 
La nivel internațional, Hope and Homes for Children a oferit programe 
de asistență tehnică pentru servicii publice specializate în protecția 
copilului din Bosnia, Belarus, Ucraina; Republica Moldova, Kosovo, 
Albania, Rwanda, Sudan, Azerbaijan și Georgia, precum și în țări din 
America Latină (Argentina, Uruguay și Mexic).

De programele de asistență ale Fundației au beneficiat până acum 
8.125 de membri de personal din sistemul de protecție a copilului  
din România.

Reforma sistemului de protecție a copilului
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STUDIUL „ÎNCHIDEREA 
INSTITUȚIILOR PENTRU COPII. 
INTERVENȚIE, IMPLEMENTARE 
ȘI PLAN DE ACȚIUNE”

În martie 2017, Hope and Homes for Children a lansat 
studiul „Închiderea instituțiilor pentru copii. Intervenție, 
implementare și plan de acțiune” care prezintă pașii 
concreți de urmat pentru închiderea ultimelor instituții 
din sistemul de protecție a copilului.

Studiul este bazat pe experiența de lucru a Hope and Homes 
for Children în România și descrie, pas cu pas, procedurile 
de închidere a instituțiilor pentru copii, cu exemple concrete 
ale unor centre închise în parteneriat cu autoritățile și accent 
pe evaluarea resurselor și serviciilor existente, evaluarea 
socială, psihologică și a stadiului de dezvoltare a copiilor 
și tinerilor (oferind descrierea instrumentelor de evaluare, a 
metodologiei de lucru și modele de fișe și rapoarte de lucru).

Cercetarea descrie pe larg procesul de închidere 
a unei instituții (stoparea intrărilor în instituție, 
formarea profesională a membrilor de personal din 
sistem, dezvoltarea serviciilor rezidențiale bazate pe 
conceptul familial, pregătirea copiilor pentru mutare și 
monitorizarea post-mutare) și oferă exemple concrete 
și studii de caz ale unor instituții închise de către Hope 
and Homes for Children în parteneriat cu autoritățile, 
începând din 1999.

Studiul este oferit autorităților locale și centrale și 
partenerilor (Direcții Generale pentru Asistență Socială și 
Protecția Copilului, Servicii Publice de Asistență Socială 
și ministere relevante) pentru a prezenta metoda Hope 
and Homes for Children de abordare a procesului de 
dezinstituționalizare, etapele și mecanismele folosite.
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Instituțiile pentru copii sunt parte a unui 
sistem de protecție reactiv, care oferă 
același tip de îngrijire rezidențial pentru 
copii din medii diferite și cu nevoi foarte 
diferite. Instituțiile pretind că înlocuiesc 
îngrijirea parentală, dar fără să răspundă 
nevoilor reale ale copiilor și nici ale familiilor. 
Ele nu previn situațiile de criză din familii, 
nici situațiile care duc la instituționalizarea 
copiilor. 
 
„Închiderea instituțiilor pentru copii. 
Intervenție, implementare și plan de 
acțiune.”  

 
Procesul de închidere a unei instituții este complex, 
depinde de foarte mulți factori și poate dura până la 
24 de luni sau chiar mai mult. Acolo unde se dezvoltă și 
servicii alternative (case și apartamente de tip familial, 
centre maternale, centre de primire în regim de urgență, 
centre de zi și centre de tranzit pentru tinerii care 
părăsesc sistemul de protecție a copilului), Fundația 
solicită partenerilor, direcții generale de asistență socială 
și protecție a copilului, să identifice și să ofere terenurile 
pe care vor fi dezvoltate serviciile.

Cercetarea pentru acest studiu a fost realizată de 
o echipă din cadrul Hope and Homes for Children 
formată din Ștefan Dărăbuș, director regional 
pentru Europa Centrală și de Sud,  dr. Delia Pop, 
director de programe, Bianca Stegeran, managerul 
Departamentului de Training, Monitorizare, 
Evaluare și Raportare, și Radu Tohătan, managerul 
Departamentului de Asistență Socială.

„
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CONSILIUL ONG PENTRU
DEZINSTITUȚIONALIZARE

În octombrie, a avut loc prima întâlnire de lucru prin 
care s-au pus bazele Consiliului ONG de Sprijin în 
implementarea programelor de dezinstituționalizare 
cu finanțarea Uniunii Europene, la inițiativa Hope 
and Homes for Children și a Federației Organizațiilor 
Neguvernamentale pentru Copil (FONPC).  

Hope and Homes for Children și SERA ROMÂNIA au sprijinit și 
au finanțat în mod direct închiderea a peste 130 de instituții 
de tip vechi, iar investițiile pe care cele două organizații 
preconizează că le vor face în perioada 2017–2027, în 
programe de dezinstituționalizare se ridică la peste 50 
milioane de euro.

În cadrul întâlnirii de lucru, s-a subliniat că e oportun 
ca ONG-urile cu experiență să fie parte din procesul 
de luare a deciziilor în domeniul dezinstituționalizării, 
pentru a optimiza procesul de închidere a instituțiilor  
de tip vechi pentru copii.

Participanții au atras atenția asupra importanței simplificării 
procesului de dezinstituționalizare și asupra necesității 
prelungirii termenelor de aplicare. Termenele impuse nu 
sunt realiste, iar autoritățile publice locale nu au timp 
să îndeplinească toate condițiile din ghidul aplicantului, 
iar contractările pe programele operaționale trebuie 
sincronizate pentru a evita derapajele.
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Hope and Homes for Children și SERA ROMÂNIA s-au 
oferit să-și pună la dispoziția autorităților publice 
expertiza, pentru optimizarea programelor de 
dezinstituționalizare și întărirea premiselor necesare 
succesului în implementarea acestora.

La lucrările acestei întâlniri au participat Carsten 
Rasmussen, șeful Unității pentru România din cadrul 
Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană a 
Comisiei Europene, Mark Waddington, Chief Executive, 
Hope and Homes for Children, Ștefan Dărăbuș, director 
regional pentru Europa Centrală și de Sud, Hope 
and Homes for Children, Bogdan Simion, președinte 
FONPC și director executiv al Fundației SERA ROMÂNIA, 
Mihaela Toader, Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
Gabriela Coman, Președintele Autorității Naționale 
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Octav-
Dan Paxino, Secretar de stat în Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
precum și reprezentați ai ONG-urilor și reprezentanți ai 
autorităților de management din cadrul POR și POCU.

În decembrie, membrii Consiliului s-au întâlnit cu 
autoritățile centrale (reprezentanți ai autorităților de 
management din cadrul POR si POCU, ai Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale și ai Ministerului Finanțelor 
Publice) și cu reprezentanți ai direcțiilor de asistență 
socială și protecția copilului (DGASPC) interesați 
de proiectele de închidere de instituții finanțate din 
fonduri europene. Participanții au discutat despre 
modalități de alocare optimă și utilizare eficientă a 
fondurilor UE pentru reforma sistemului de protecție 
a copilului, iar reprezentantii DGASPC au făcut 
sugestii pentru simplificarea ghidului solicitantului și 
fluidizarea implementării proiectelor.

La finalul întâlnirii a fost elaborat un document care 
cuprinde sugestiile reprezentanților DGASPC și ai societății 
civile referitor la îmbunătățirea ghidurilor solicitantului, dar 
și modalități eficiente de implementare a proiectelor, cu 
accent pe complementaritatea proiectelor și a finanțărilor 
oferite prin programele POR și POCU.

România este țara cu un nivel foarte 
ridicat în aplicarea programului de 
dezinstituționalizare, fiind un model pentru 
implementarea acestor programe în alte state 
din regiune. Sunt entuziasmat de această 
inițiativă, de faptul că aveți o strategie bună, 
studii solide care ne permit să ne stabilim clar 
obiectivele pe care le avem de îndeplinit și că 
există o metodologie clară pe care ne  
putem baza.  
 
Carsten Rasmussen 
Șeful Unității pentru România,  
Direcția Generală pentru Politică Regională 
și Urbană a Comisiei Europene

„
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premii

Gala Societății Civile

Gala Oameni pentru Oameni  
Robert Ion - Cel mai bun fundraiser

2016/2017 Vision Awards 
Annual Report Competition
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în media
peste  
800

peste 
400
peste 
300
un total de peste 

2.800

1.234
85

de mențiuni 

pe website-uri

de mențiuni 

pe agregatoare

de mențiuni 

pe Instagram, Twitter, 
Youtube, Google+

de mențiuni 
pe toate canalele monitorizate

de mențiuni 
pe Facebook

de mențiuni 
pe bloguri

peste 10.000.000 

28.370
de vizualizări*

de fani 
pe Facebook**

*Conform ZeList.ro și mediaTRUST, servicii de monitorizare online. 
 

 
**Conform Facebrands.ro, în 31 decembrie 2017, pagina 
Hope and Homes for Children ocupa locul 41 la categoria  
Nonprofit (din 684 de entități) și locul 5.575 în topul general  
(din 44.050 de pagini monitorizate).

peste 
100 

peste 
350 

peste 
200 

de articole 

în presa scrisă 
centrală și locală

de materiale TV 
știri, interviuri, participări în emisiuni, 
difuzări ale spoturilor pentru 
Hope Concert și Campania 20%

de materiale radio 
știri, interviuri, difuzări ale spoturilor 
pentru Hope Concert și 
Andra for Hope
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financiar

Surse de venituri 

Fonduri din rețeaua internațională 

Fonduri atrase din România

Sponsorizări de la companii private 

Donații în natură

Donații diverse

Evenimente / campanii / donații de la 

persoane fizice

Alte surse financiare (non-donații)  
 
Total 
  

€ 2.183.163

€ 1.469.860

€ 1.199.800 

€ 104.529 

€ 7.330 

 

€ 157.581 

€ 620  
 

€ 3.653.023 

40,24 

% 

59,76 
% 

Fonduri
atrase

din România

€ 3.027.965

€ 1.072.506 

€ 286.138 

€ 367.892 

€ 395.441 

 

€ 204.384 

€ 204.384 

 

€ 497.220 

 

 

€ 199.713

€ 3.227.678  

Cheltuieli proiecte
Dezvoltare și creare de servicii rezidențiale familiale

Formare profesională și asistență tehnică

Prevenirea separării copilului de familie

Proiecte implementate pentru dezvoltarea de servicii sociale

Integrare socio-profesională pentru tinerii care 

părăsesc sistemul de protecție 

Reintegrare familială, sprijin pentru copii în comunități

Creșterea calității vieții copiilor din asistență maternală, 

case de tip familial etc. 

 

 
Cheltuieli administrative 
Total cheltuieli

93,81 
% 

Cheltuieli
proiecte

6,19 
% 

Cheltuieli
administrative
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echipa noastră
 
 
Mark Waddington, Chief Executive 
 
Delia Pop, Director of Programmes and Global Advocacy 
 
Ștefan Dărăbuș, Director regional, Europa Centrală și de Sud 

Bianca Stegeran, Director național adjunct 
 
Dragoș Bucurenci, Director de dezvoltare

Otto Sestak, Head of Learning and Engagement
 

Departamentul Training, Monitorizare,  
Evaluare și Raportare 
 
Bianca Stegeran, Manager de departament 
Adrian Oros, Ofițer de programe
Mihaela Koblicica, Ofițer de programe
Ioana Herțeg, Ofițer de programe 
Jutka Kristian, Formator
Cecilia Repede, Administrator programe de formare

Departamentul Fundraising și Comunicare 

Dragoș Bucurenci, Director de dezvoltare  
Robert Ion, Head of Fundraising (până în 01.03.2018)
Nicoleta Marcu, Head of Fundraising 
Anamaria Bogdan, Head of Communications
Gabriela Ciripială, Coordonator donatori individuali și voluntari
Daniel Mihalache, Coordonator donatori corporate
Raluca Borcea, Coordonator de comunicare și evenimente (din 15.03.2018)
Dana Pârvulescu, Coordonator donatori corporate (până în 01.07.2017) 
Lavinia Băițoiu, Coordonator donatori individuali (până în 01.06.2017)

 
Departamentul Asigurarea Calității și Psihologie 

Anamaria Vid-Pop, Manager de departament
Diana Bocșițan, Psiholog 
Oana Nașcu, Psiholog
Teodora Dărăbuș, Profesor
Gabriela Rosuș, Profesor-translator
Talida Songhott, Fizio-kineto terapeut
Sorina Moldovan, Storyteller
Terezia Silaghi, Educator

Departamentul Asistență Socială 

Radu Tohătan, Manager de departament
Cosmina Fratu, Asistent social
Carmen Rus, Asistent social
Camelia Arba, Asistent social
Florina Crețar, Asistent social
Ileana Cirț, Asistent social 
 
Departamentul Administrativ-Financiar 

Anca Sturz, Manager de departament
Delia Oros, Economist
Gabriela Tohătan, Economist
Gheorghe Lar, Administrator
Voichi Bencze, Îngrijitoare
Mihai Pop, Administrator
Teodor Ciceo, Inginer constructor
Mircea Tașcu, Administrator
Lucian Zagan, Administrator (până în 01.12.2017) 
Reka Filip, HR manager
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finanțatori internaționali

parteneri media

Europa FM
Adevărul
Click!
Agerpres
Cațavencii
Șapte Seri
Business 24
Life.ro

CSR Media
Ziare.com.
Dilema Veche 
Observator Cultural
Parents
Nine O’Clock
Cariere
HotNews.ro

News.ro
Profit.ro
Dela0.ro
Qbebe
Shape
Burda România 
Radio România Cultural
Radio România Muzical

susținători

parteneri

partener media principal

parteneri strategici
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prietenii noștri

Andreea Esca Andi Moisescu Alex Velea

Alina CeușanAdina Buzatu Adela Pârvu

Alina Vîlcu Adrian Despot Andrei Licăreț

Carmen Grebenișan

Corina Caragea Cori Grămescu Călin Goia Robert Tudor

Cătălin Măruță Daniel Buzdugan

Dragoș Bucur Feli Luminița Anghel

Marius PancuLoredanaLori Ciobotaru

Otniela Sandu Otravă LikeOne

Roxana ConstantinescuRobert Paul Igna

Tudor Bratu Vladimir Drăghia Zoli Toth
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mulțumiri
Adela Pârvu
Adina Deaconu
Adina Scotnițchi 
Adrian Batista
Adrian Verzilă 
Alison Mutler
Alex Gâlmeanu 
Alexandra Olaru 
Alexandru Ranete 
Alina Cristea
Alina Penciu 
Alina Pene
Ana-Maria Caia 
Anca Bahnă 
Anca Vlad
Anna-Katharina Scheidereiter 
Andreea Nițoi 
Andreea Toroiman 
Andrei Calagiu 
Andrei Câmpan 
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 

Carmen Monmarché  
Călin Ciomag

Călin Ile
Ceainăria Infinitea 
Ciprian Furtună 
Clara Ganea 
CNS Factory
Cohn & Jansen JWT 
Cori Grămescu 
Corina Caragea 
Cornelia Pițigoi 
Cosmin Alexandru 
Constantin Atanasiu 
Constantin Entertainement 
Cristian Botan
Cristina Dobrescu
Cristina Stănciulescu 

Dacian Foldi 
Daniel Secărea 
Daniela Dochia
Daniela Gheorghe 
Daniela Palade Teodorescu 
Dan Dediu 

E-Boda 
Elena Dumitrașcu 
Elena Neicu  
Elevate 
Eli Roman  
Emilia Burcea  
ES Paul Brummell, Ambasadorul 
Marii Britanii în România  
ES Hans Klemm, Ambasadorul SUA 
în România 
Eurle Hermes  

Fildas Catena  
Florentina Loloiu 
Florentina Dumitru

Gabriel Zetea  
Gazaleh Emami 
George Carpov 
George Zafiu

Hana Ciobanu  
Horia Martin
Ioana Boteanu 
Ioana Duca 
Ioana Nainer 
Ioana Plopeanu 
Ionuț Filipescu  
Ionuț Ursu  
Iraida Paiuc 
Irina Lada 
Isabelle Iacob 
Iulia Vasile 
Iulian Iovănescu  
Iulian Nan 
 
Janssen

Laszlo Bodor  
Lilia Dulgher  
Liviu Jicman 
Loredana Buhas  
Lucia Antal 

Marina Coandă Bundac  
Marinela Neacșu  
Marius Pancu 
Matthew Jones  
Mădălina Feraru 
Mihai Drăgan 
Mihnea Ciulei 
Mirana Drăgoiu 
Mirela Bucovicean 
Mirela Tudoran 
Muzeul Național Cotroceni

Nina Erena 
Noemi Meilman

Oana Năstase 
Omid Ghannadi  
Otniela Sandu 
Otilia Schwartz 

Parfumerie Douglas România 
Primăria Baia Mare 

Radu Negulescu  
Raluca Ciurescu  
Raluca Tămaș 
Robert Igna 
Roxana Mihul 
Roxana Păun 
Roxana Rădulescu 
Roxana Tanasa 
Ruxandra Coman 
Ruxandra Frigea 
Ruxandra Popescu 
 
Servicul Public de Asistență Socială 
Baia Mare  
Schneider Electric 
Siemens 
Sînziana Popa 
Stelian Tufaru

Tășuleasa Social

Valeria van Groningen 
Vadim Ghirdă 
Vali Petridean  
Venu Kannan  
Veronica Dobre  
Vladimir Drăghia 

Zebra Catering 
Zoli Toth
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credite foto
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Alex Păun                                                  (pag. 29, 30, 63, 114–115) 

Adrian Vulpe                                        (pag. 42–43, 75, 76, 89, 90)

Ghiță Porumb                                                  (pag. 47, 48, 92–93)

Mihnea Ciulei                                           (pag. 51, 56, 67, 114–115) 

Radu Fugărescu                                          (pag. 55, 65, 114–115)

Radu Tohătan                                                               (pag. 71, 72)

Diana Șandor                                                             (pag. 85, 87)

Andra Aron                                                                 (pag. 101, 102)

Vanilla Roads                                                                    (pag. 105) 

 

Sediul Central

 

        +40 722 111 442 
        +40 362 80 55 44

         

Departamentul 

Str. Tache Ionescu nr. 5, ap. 1 

        +40 31 108 66 79 
         bucuresti@hopeandhomes.ro

www.hopeandhomes.ro

contact
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