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REZULTATE
1998 - 2018

58 ORFELINATE
ÎNCHISE

110CASE DE TIP FAMILIAL
DEZVOLTATE

33.482
COPII AU FOST AJUTAȚI
SĂ RĂMÂNĂ ALĂTURI
DE FAMILIILE LOR

2.026
BENEFICIARI AI
CENTRELOR DE ZI

636/442
COPII         MAME
BENEFICIARI AI CENTRELOR MATERNALE

5.967
COPII AU PĂRĂSIT
ORFELINATELE ÎNCHISE 

1.672 TINERI SPRĲINIȚI PENTRU
O VIAȚĂ INDEPENDENTĂ
(INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ)

972BENEFICIARI AI
CENTRELOR DE PRIMIRE
ÎN REGIM DE URGENȚĂ

1.335
COPII REINTEGRAȚI
ÎN FAMILIILE LOR

9.272
SPECIALIȘTI DIN CADRUL INSTITUȚIILOR
DE PROTECȚIE A COPILULUI INCLUȘI ÎN
PROGRAMELE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

BILANȚ 1998 - 2018
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5CASE DE TIP FAMILIAL
DEZVOLTATE

„Spartanii” și „Motanul încălțat” pentru închiderea
Centrului de Plasament „Sfântul Spiridon” din orașul
Târgu Frumos, Iași
„Felicia” și „Felix” pentru închiderea Centrului de
Plasament „Elena Doamna”, Neamț
„Cavalerii” pentru închiderea Centrului de Plasament
„Robin Hood”, București

1.902
COPII AU FOST AJUTAȚI
SĂ RĂMÂNĂ ALĂTURI
DE FAMILIILE LOR

62BENEFICIARI AI
CENTRELOR DE ZI

56/35
COPII    MAME
BENEFICIARI AI CENTRELOR MATERNALE

157 COPII AU PĂRĂSIT
ORFELINATELE ÎNCHISE 

504 TINERI SPRĲINIȚI PENTRU
O VIAȚĂ INDEPENDENTĂ
(INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ)

328COPII REINTEGRAȚI
ÎN FAMILIILE LOR

274
SPECIALIȘTI DIN CADRUL INSTITUȚIILOR
DE PROTECȚIE A COPILULUI INCLUȘI ÎN
PROGRAMELE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

REZULTATE
2019

BILANȚ 2019
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BILANȚ

HUNEDOARA

ALBA

BIHOR

SIBIU

BISTRIȚA NĂSAUD

MARAMUREȘ MUREȘ SUCEAVA BOTOȘANI

IAȘI

NEAMȚ

BACĂU

OLT ILFOV

BRAȘOV

BUCUREȘTI S3 BUCUREȘTI S4 BUCUREȘTI S6

CLUJ

ARAD

VASLUI

HARGHITA

VÂLCEA

COVASNA

IALOMIȚA

SĂLAJ

SATU MARE

Județele în care activăm sau am activat
începând din 1998 până în prezent

Am construit case 
de tip familial în
20 de județe

Am contribuit 
la închiderea 
instituțiilor 
de tip vechi în
19 județe

BILANȚ
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BIHOR

BUCUREȘTI
sector 6

BUCUREȘTI
sector 3

BUCUREȘTI
sector 4

BOTOȘANI

BISTRIȚA NĂSĂUD

CLUJ

BACĂU

HARGHITA

OLT

HUNEDOARA

IAȘI

NEAMȚ

SIBIU ILFOV

MARAMUREȘ SUCEAVA

PLAN DE INTERVENȚIE Județele în care acționăm în 2019-2020

12 13



Asta cred că e esența 
umanității: puterea noastră, 
a fiecăruia, de a face bine 
celor de lângă noi.

” ”

”

”

Sfânta Maria Tereza spunea așa: „Ceea ce faci poate părea doar o picătură într-un 
ocean. Dar oceanul nu va mai fi niciodată la fel”. Mă gândesc mult la asta, când sunt 
descurajat și am impresia că reușim prea puțin să-i ajutăm pe copiii din orfelinate, pe 
tinerii care ies în lumea largă fără niciun sprijin, pe părinții disperați că nu au cum să-și 
țină copiii lângă ei. Cumva, însă, tot apar oameni și fapte care îmi dau curaj și mă 
inspiră să-i motivez și pe colegii mei, care au și ei momentele lor de neputință. Nu e ușor 
să vezi copii debusolați, abuzați, e cumplit de greu să-i lași în locuri care favorizează 
tocmai aceste traume, cum sunt orfelinatele, sau în locuri impregnate de sărăcie, 
foame și frig. Nu e ușor să vezi speranța pe care și-o pun în tine și ei, și părinții lor, 
așteptând să-i ajuți cumva să poată rămâne împreună. Nu e deloc simplu să-i vezi pe 
tinerii care ies dintr-un sistem de „protecție” specială, fără nici o formă de sprijin real, 
debusolați, deprimați și mai vulnerabili ca oricând. 

Și peste ei toți, peste toate astea, prejudecăți și obstacole aproape imposibil de trecut. 
Aproape imposibil de spulberat. Și ei știu asta, și noi știm asta. Și totuși: nu timpul le 
rezolvă pe toate, ci oamenii. Doar noi, oamenii, putem face un pic, cât de puțin, pentru 
binele celor de lângă noi. Cred eu că asta e esența umanității: puterea noastră, a 
fiecăruia, de a face bine, mai mult sau mai puțin - atât cât putem, celor de lângă noi. 

Și pentru că vă pasă, pentru că ați pus umărul și ne-ați ajutat să-i ajutăm pe ei, vrem să 
vedeți, în paginile acestea, „picătura” cu care am schimbat și noi, anul acesta, oceanul 
de nevoi. Pentru că sunt picături din trupul și mintea fiecăruia dintre noi. 

Ștefan DĂRĂBUȘ Ph.D.
Director Regional, Europa Centrală și de Sud, 
Hope and Homes for Children
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AMBASADORI

”

”

Sunt într-o perioadă în care îi citesc foarte multe povești fetiței mele 
și îmi dau seama cât de recurentă e în ele tema mamei vitrege și rele 
care se poartă îngrozitor cu orfanii, de la Cenușăreasa până la Albă 
ca Zăpada, sau despre părinți care își abandonează crud copiii, cum 
e în Hansel și Gretel. 

Mi-aș dori să rupem firul acesta narativ în viața reală, să încetăm 
să fim părinți vitregi și răi pentru copiii abandonați, să construim 
un întreg sistem în care să înlocuim merele otrăvite de neiubire cu 
afecțiune, grijă și responsabilitate. Vreau să-i spun fetiței mele când 
va fi mare “A fost odată ca niciodată” o Fundație care, împreună cu 
toți oamenii cu suflet mare pe care i-a strâns în preajmă, a schimbat 
povestea copiilor vulnerabili din România într-una cu final fericit.
Vă mulțumesc că ne ajutați să rescriem în bine povești altfel urâte.

Amalia ENACHE
Ambasador Hope and Homes for Children

”

”

Sunt mulți copii în România care trăiesc departe de familiile lor iar 
din această cauză nu au șansa la o copilărie adevărată. Unii dintre 
ei nu simt niciodată căldura unui cămin, iubirea și susținerea unei 
familii, repere care îți dau curajul să ieși în lume cu tot ce ai mai bun 
în tine.

În calitate de Ambasador al Hope and Homes for Children, sper 
să ne implicăm în număr cât mai mare și să îi ajutăm pe copiii 
vulnerabili, care fie cresc departe de familiile lor, fie au nevoie de 
ajutorul nostru pentru a rămâne acasă, alături de părinți, unde le 
este cel mai bine.

Sunt convins că fiecare dintre noi poate contribui la a face o lume 
mai bună și că oamenii, nu timpul, rezolvă lucrurile. Binele pe care îl 
facem împreună crește și dă aripi copiilor care au nevoie de noi!

Marius MANOLE
Ambasador Hope and Homes for Children
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”

”

Eu am crescut fără tată pentru că tatăl meu, al nostru, al meu și al 
fratelui meu, ne-a părăsit de când eram foarte mici și am simțit lucrul 
acesta. Mie tata mi-a lipsit. Am avut niște bunici care ne-au crescut 
extraordinar, s-au dedicat nouă și le mulțumesc oriunde sunt ei 
acum. Așa că am răspuns „da!” din prima clipă, fără ezitare, pentru 
că îmi plac copiii, îmi plac copiii fericiți și îmi e foarte milă și mi se 
rupe sufletul pentru copiii nefericiți. Au existat, am văzut de atâtea ori 
copii nefericiți în țara asta, poate mai mulți ca în alte țări europene, 
dar văd că există interes și Fundația [Hope and Homes for Children] 
face eforturi pentru ca acești copii lipsiți de căldura familială să fie 
fericiți.

Am fost și la casele construite de Fundație. Copii erau la școală, dar 
am văzut locul unde trăiesc și unde au posibilitatea să se dezvolte, 
intelectual și fizic, să aibă o educație frumoasă, să se simtă liberi 
și fericiți. Nu timpul rezolvă treaba asta, ci noi, oamenii trebuie să 
încercăm să oferim mai mult fiecărui copil care, prin cine știe ce 
nefericit eveniment, ce ghinion cumplit, e singur, e fără părinți, e fără 
surori, e fără tată. Vă urez mult succes!

”

”
Alexandru TOMESCU
Ambasador Hope and Homes for Children

M-a impresionat întotdeauna vulnerabilitatea copiilor, iar de când 
am devenit părinte dorința mea de implicare, de a-i ajuta pe cei 
mai vulnerabili dintre copii, pe cei aflați în dificultate, a devenit o 
necesitate. 

Într-o lume mereu grăbită, mereu parcă mai nepăsătoare, ceea ce 
reușește Hope and Homes for Children să facă pentru a schimba în 
bine viețile copiilor și tinerilor cu care lucrează pare a fi, de multe ori, 
de domeniul miraculosului. În urma intervențiilor lor acești copii învață, 
poate pentru prima oară, că pot să aibă încredere, că există speranță 
și că viața lor poate deveni mai bună. Oamenii de la Hope and Homes 
for Children se străduiesc să creeze o lume mai bună, să îmblânzească 
destine, să aducă speranța.

În calitate de Ambasador Hope and Homes for Children sunt pregătit 
să lupt cu „armele” mele - vioara și arcușul, după cum spunea Enescu 
- pentru binele copiilor!

Victor REBENGIUC
Susținător Hope and Homes for Children
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În septembrie 2019, Fundația
Hope and Homes for Children 
România a lansat o amplă campanie 
de strângere de fonduri dedicată 
proiectului de dezinstituționalizare 
căreia i s-a alăturat actorul Victor 
Rebengiuc. Susținătorii au fost 
îndemnați să doneze 2 Euro lunar 
trimițând textul HOPE la 8844 pentru 
a sprijini continuarea procesului de 
dezinstituționalizare, demarat de 
Fundație cu mai bine de 21 de ani în 
urmă, când în orfelinatele României 
existau peste 100.000 de copii. În 
prezent, în orfelinatele din țară sunt 
peste 6.000 de copii, iar Hope and 
Homes for Children își concentrează 
atenția asupra închiderii tuturor 
instituțiilor de tip vechi până în 2027 

și înlocuirii sistemului instituțional 
de protecție a copilului cu un sistem 
bazat pe conceptul familial.
Mesajul campaniei „Testamentul lui 
Rebengiuc”, acela că „Nu timpul 
le rezolvă pe toate, ci oamenii” 
(hopeandhomes.ro/oamenii) atrage 
atenția asupra datoriei comune pe 
care societatea noastră ar trebui să 
o aibă față de „copiii nimănui”. 

„Sunt bătrân. Eu nu mai am prea 
mult timp la dispoziție. Dar nu timpul 
le rezolvă pe toate. Doar oamenii 
pot face asta. Voi.”, spune maestrul 
Victor Rebengiuc, amintindu-ne că 
depinde de fiecare dintre noi să 
schimbăm în bine lumea în care 
trăim.

Campania „Testamentul
lui Rebengiuc: Nu timpul
le rezolvă pe toate, 
ci oamenii”
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Proiectul a fost lansat oficial pe 
25 septembrie, în spațiul fastuos 
al Salonului Cerchez al Muzeului 
Național Cotroceni, iar gazda 
evenimentului a fost Amalia Enache, 
jurnalist PRO TV și Ambasador al 
Hope and Homes for Children, și l-a 
avut ca invitat de onoare pe maestrul 
Victor Rebengiuc. 

La eveniment au participat vedete 
Digi24, jurnalistul Florin Negruțiu, 
prezentatorul Marius Pancu, 
realizatoarea Elena Vijulie Tănase, 
reprezentanți ai unor companii și 
susținători Hope and Homes for 
Children.

Lansarea campaniei a fost urmată de 
un recital susținut de pianistul Ștefan 
Doniga și violonista Diana Jipa, care 
s-au alăturat astfel susținătorilor 
Fundației, prezenți la eveniment.  
În acest moment, în orfelinatele din 
România mai sunt încă 6.000 de 
copii, iar alți 300.000 trăiesc la limita 
sărăciei și se află în risc major de 
abandon. 

„Fiecare gest contează, fiecare 
dintre noi poate schimba viața 
unui copil. Am văzut în cei 21 de ani 
de activitate în România ce poate 

face generozitatea partenerilor 
noștri. Viața a zeci de mii de copii 
a fost schimbată cu ajutorul lor. 
Azi, împreună cu maestrul Victor 
Rebengiuc îi chemăm alături de noi 
pe toți cei care știu că nu timpul, 
ci oamenii le rezolvă pe toate, că 
generozitatea și iubirea față de 
semenii noștri e măsura societății 
în care trăim și a omeniei noastre. 
La Hope and Homes for Children 
credem în puterea solidarității și în 
dreptul fiecărui copil la speranță și 
la o viață mai bună. Copiii pe care 
îi ajutăm sunt copiii noștri, copiii 
lumii în care trăim, ei ne dau măsura 
omeniei și a sensului vieților noastre. 
Îi așteptăm așadar, pe toți cei care 
cred la fel ca noi să doneze 2 euro 
pe lună trimițând HOPE la 8844.” - 
Ștefan Dărăbuș, Director regional, 
Europa Centrală și de Sud,
Hope and Homes for Children

Spotul campaniei care transmite 
mesajul emoționant al celebrului 
actor a reprezentat o inițiativă a 
agenției Papaya Advertising și poartă 
semnătura creativă a lui Robert 
Tiderle. 

Victor Rebengiuc și Amalia Enache, alături de Ștefan Dărăbuș.
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Prin continuarea parteneriatului 
strategic dintre Hope and Homes for 
Children și Kaufland România prin 
care compania susține programul 
de închidere a instituțiilor de tip 
vechi desfășurat de Fundație în 
județul Iași, aceasta a devenit prima 
companie care răspunde apelului 
lansat de maestrul Rebengiuc în 
testamentul său simbolic.

Compania va investi 440.000 de 
euro în construcția a două case 
de tip familial, necesare închiderii 
Centrului de Plasament „Ion 
Holban” din Iași. Datorită finanțării 
Kaufland România, 24 dintre cei 65 
de copii și tineri aflați încă în acest 
orfelinat se vor muta într-un mediu 
apropiat de cel familial.   

Până în prezent, au fost alocate 
terenurile pentru cele două case 
și s-a depus documentația pentru 
autorizarea construcției, urmând 
ca în luna mai a anului 2020 să 
înceapă lucrările de construcție. 

Hope and Homes for Children 
a început procesul de închidere 
a orfelinatelor din județul Iași în 
anul 2014, în baza parteneriatului 
încheiat cu DGASPC Iași. De 
atunci,  au fost închise două 
centre de plasament. Județul 
are în continuare cei mai mulți 
copii în sistemul de protecție din 
România: 450 de copii trăiesc în 
cele 9 orfelinate, fără a beneficia 
de atenția și îngrijirea de care au 
nevoie. 

Kaufland România, prima 
companie care răspunde 
apelului lansat prin 
campania „Testamentul
lui Rebengiuc”

24 de copii din Centrul de Plasament „Ion Holban” din Iași
se vor muta în case de tip familial construite cu sprijinul Kaufland
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ÎNCHIDEREA 
INSTITUȚIILOR 
DE TIP VECHI



Ilie a învățat de mic să fugă. Să 
fugă de bătaie. El și frații mai 
mari scăpau cu fuga, mama și cei 
mici, nu.

Când ai 10 ani și ești nevoit să 
fugi pentru a te apăra, nu prea ai 
multe locuri în care să te oprești, 
iar drumul până într-o instituție 
e presărat cu greșeli. Ilie și doi 
dintre frații săi au ajuns într-un 
centru de corecție. Frică și dor 
de mama – asta a simțit Ilie cât a 
trăit acolo. Și multe altele pe care 
nu prea le înțelegea, dar care 
doar îi sporeau frica – unde va 
ajunge? Ce va face în viață? Va 
exista ceva bun în viitorul lui? 
Ceva, oricât de puțin?

Pentru Ilie, „ceva bun” a apărut 
cu ajutorul Hope and Homes for 
Children, când el și frații săi s-au 
mutat într-o casă de tip familial 
dezvoltată de Fundație.

Pentru o dezvoltare normală, 
copiii au nevoie de atenție, 
de intimitate, au nevoie să fie 
ascultați și să aibă ce asculta.

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. 

Casele de tip familial dezvoltate 
de Hope and Homes for Children 
cu ajutorul partenerilor le pot 
oferi copiilor un mediu apropiat 
de „acasă”, pot fi șansa la o 
viață normală și, uneori, chiar la 
supraviețuire. Într-o casă trăiesc 
cel mult 10-12 copii, care primesc 
găzduire, îngrijire, educaţie, 
sprijin emoţional și consiliere 
pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă independentă. 

În 2019, Fundația a inaugurat în 
România 5 case de tip familial, 
aducând la 110 numărul total 
de case pe care le-a construit 
din 1998 până în prezent ca 
parte a procesului de închidere 
a instituțiilor din sistemul de 
protecție a copilului.

Misiunea noastră este să 
închidem toate orfelinatele din 
România până în anul 2027.

Casele de tip familial nu sunt 
singura soluție, iar noi căutăm 
pentru copiii din orfelinate cele 
mai potrivite variante. Fiecare 
viață e unică și fiecare copil 
merită cea mai bună viață pe 
care o poate avea.
Odată scoși din instituții, unii 
copii pot fi reintegrați în familiile 
lor, atunci când acestea oferă 
condiții potrivite, pot ajunge în 
grija unor asistenți maternali, sau 
pot fi adoptați.

Acum e bine, stăm la căsuța Hope and Homes for Children. Ne mai jucăm uneori pe aici și 
mergem să ne uităm la centrul vechi, cel pe care l-au închis. Băieții mai mari zic că trăiau 
600 de copii acolo și că era rău de tot. Noi n-am stat acolo, doar în centrul mai mic, unde 
era bine. Dar eram tot mulți în cameră, mâncam la cantină, era ca la internat. Acum, 
eu sunt tare fericit că stau cu frații mei, că avem camera noastră, fotografiile de acasă, 
lucrurile noastre, o bucătărie! Facem activități cu ceilalți copii. Uite, acum aranjăm curtea. 
Eu plantez ceapa. Când o să crească, o să vreau să mănânc una smulsă de mine din 
pământ. Și să îmi aduc aminte de acasă, de mama și de frații mei. Cei de la 
Hope and Homes for Children au ajutat-o pe mama să refacă vechea noastră casă. 
Așa că acum avem unde ne întoarce și o să fim din nou cu toții, împreună. 

Ilie

”

”

Nu timpul le rezolvă pe toate, ci oamenii.
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În 13 august 2019, odată cu inaugurarea 
oficială a două case de tip familial, 
Hope and Homes for Children și 
Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului (DGASPC) Iași au 
închis Centrul de Plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Sociale „Sfântul 
Spiridon”, din orașul Târgu Frumos. 
Aceasta este cel de-al cincizeci și optulea 
orfelinat închis de Fundație în România. 

Casele de tip familial „Spartanii” și 
„Motanul încălțat” sunt ultimele două 
case dintre cele patru pe care Fundația 
le-a dezvoltat în procesul de închidere 
a centrului și care au fost mobilate și 
decorate cu sprijinul JYSK România.

În cei cinci ani de muncă la închiderea 
centrului de plasament, cei doi parteneri 
au identificat cele mai bune alternative 
de transfer pentru fiecare dintre cei 
215 copii și tineri. 10 tineri au fost mutați 
în centre pentru adulți, 151 de copii au 
fost reintegrați în familiile naturale sau 
extinse, iar 15 tineri cu vârste peste 18 ani 
au părăsit sistemul de protecție. 

38 de copii s-au mutat în patru case de 
tip familial dezvoltate de Fundație. 

Prima casă de tip familial, Casa „Teilor”,
a fost inaugurată în februarie 2018, iar 
cea de-a doua casă de tip familial, „Petru 
Rareș”, a fost inaugurată în 17 august 
2018. Ultimele două case de tip familial, 
„Spartanii” și „Motanul încălțat”, nume 
alese chiar de copiii mutați în ele, au fost 
inaugurate oficial în 13 august 2019. 

Iași este județul în care există, în prezent, 
cele mai multe instituții de tip vechi. 
În 1997, la nivelul județului existau 35 
de centre de plasament în care erau 
instituționalizați peste 5.000 de copii. În 
2019, mai sunt 10 centre de plasament, 
iar numărul copiilor din instituții și din 
case și apartamente de tip familial este 
de aproximativ 800, în timp ce 1.500 de 
copii se află în asistență maternală. Hope 
and Homes for Children și DGASPC 
Iași lucrează în continuare la închiderea 
Centrelor de Plasament „Ion Holban”, 
„Bucium” și „C. A. Rosetti” din Iași.

Închiderea Centrului de 
Plasament „Sfântul Spiridon”
din Târgu Frumos

În ultimii cinci ani, în parteneriat cu Hope and Homes for Children, am reușit 
închiderea unui centru de plasament și înființarea unui centru de zi pentru 
copii cu posibilități intelectuale deosebite în Iași. Astăzi, inaugurăm ultimele 
două case din cele patru care marchează închiderea centrului din Târgu 
Frumos. O colaborare extraordinară alături de Hope and Homes for Children 
pe care vrem să o continuăm!
        
Florin Ion, director general, DGASPC Iași 

”

”
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În 2019, Fundația Hope and Homes 
for Children și Holcim România, în 
parteneriat cu Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Neamț și Consiliul 
Județean Neamț, au inaugurat o 
casă de tip familial în localitatea 
Roznov dezvoltată în cadrul 
procesului de închidere a Centrului de 
Plasament „Elena Doamna”. În casă 
s-au mutat 12 copii și tineri proveniți 
din instituția care urmează să fie 
închisă în 2020.

Hope and Homes for Children a 
început procesul de închidere a 
Centrului de Plasament „Elena 
Doamna” în 2016, în parteneriat cu 
DGASPC Neamț și Consiliul Județean 
Neamț. Fundația a identificat cele 
mai bune alternative de transfer 
pentru copiii din acest orfelinat: 21 
de copii au fost reintegrați în familiile 
naturale sau extinse, 12 copii au fost 
plasați în asistență maternală și 28 de 
tineri au părăsit sistemul de protecție. 
În centrul de plasament au rămas 
46 de copii, pentru care Hope and 
Homes for Children dezvoltă patru 
case de tip familial.

Prima casă de tip familial, Casa 
„Felicia”, a fost inaugurată în luna 

mai, iar cea de-a doua, „Felix”, a fost 
deschisă în mod oficial în august 2019 
și botezată chiar de copiii care s-au 
mutat în ea.

Fondurile pentru construcția casei de 
tip familial „Felix” au fost adunate prin 
intermediul campaniei „Construiește 
o casă, dăruiește o acasă!” derulată 
de Holcim România în beneficiul 
Hope and Homes for Children în 
perioada iulie–septembrie 2017. Prin 
această campanie, producătorul de 
ciment a direcționat către Fundație 
contravaloarea unui kilogram 
de ciment pentru fiecare sac de 
StructoPlus cu Duraditiv vândut. 

În urma campaniei s-au strâns 
300.000 de euro, bani folosiți pentru 
construcția a două case de tip 
familial ca parte a procesului de 
închidere a Centrelor de Plasament 
„Robin Hood” din Sectorul 4 al 
capitalei și „Elena Doamna” din 
Piatra Neamț. Parteneriatul a 
continuat și în 2018, cu o nouă 
campanie „Construiește o casă, 
dăruiește o acasă!” prin care 
s-au adunat fondurile necesare 
construcției unei case de tip familial în 
procesul de închidere a Centrului de 
Plasament din Orlat (județul Sibiu). 

Închiderea Centrului de 
Plasament „Elena Doamna” 
din județul Neamț

”

”

Tânăra generație reprezintă viitorul, iar zâmbetele de pe chipurile tinerilor care s-au 
mutat «acasă» ne onorează. Ne bucurăm că am putut contribui la ridicarea acestei 
locuințe, ajutând în acest fel copiii din casa «Felix» să aibă un mediu de viață decent, 
care să le permită o dezvoltare sănătoasă cu perspective. Mulțumim partenerilor noștri 
de la Hope and Homes for Children pentru primele două case de tip familial construite 
și o așteptăm pe următoarea!

Alina Cristea, Sustainable Development & Communication 
Manager, Holcim România 

Casa de tip familial „Felix” este cea de-a o sută zecea casă de tip familial 
dezvoltată de Hope and Homes for Children în România. Alte două case sunt 

în curs de a fi construite și date în folosință în prima parte a anului 2020. 
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În 11 iulie 2019, Hope and Homes 
for Children și Holcim România, în 
parteneriat cu Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția 
Copilului (DGASPC) Sector 4 și 
Primăria Sector 4 au inaugurat 
casa de tip familial „Cavalerii”, 
dezvoltată în cadrul procesului de 
închidere a Centrului de Plasament 
„Robin Hood”, ultima instituție de 
tip vechi din acest sector. 9 copii 
cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani 
proveniți din centrul de plasament 
s-au mutat în casa de tip familial, 
locul pe care de acum îl vor numi 
„acasă”. 

Casa de tip familial „Cavalerii” 
este cea de-a 107-a casă de tip 
familial dezvoltată de Hope and 
Homes for Children în țara noastră 
și prima dintre cele trei dezvoltate 
în parteneriat cu Holcim România. 
Arhitectul Omid Ghannadi și 
designerul Alina Vîlcu, membri ai 
echipei emisiunii „Visuri la cheie” 
de la PRO TV, s-au implicat și ei în 
amenajarea casei „Cavalerii” care a 
fost mobilată și decorată cu sprijinul 
JYSK România. 

Procesul de închidere a Centrului 
de Plasament „Robin Hood” din 
București, Sectorul 4, a demarat 
la începutul anului 2017, prin 

semnarea unui parteneriat între 
Hope and Homes for Children și 
DGASPC Sector 4. Atunci, în centru, 
erau 49 de copii, fiecare dintre ei 
fiind evaluat individual de către 
specialiști ai Fundației și ai DGASPC 
Sector 4 în încercarea de a găsi 
alternativele cele mai potrivite pentru 
ei odată cu închiderea centrului. 
Pentru o parte dintre ei s-au găsit 
soluții și au părăsit centrul, fie prin 
integrare socio-profesională, fie prin 
plasament în asistență maternală 
sau transfer la alte case sau 
apartamente de tip familial. 

Construcția casei de tip familial 
„Cavalerii” a început în iulie 2018. În 
iunie 2019, 9 copii cu vârste cuprinse 
între 9 și 17 ani s-au mutat în casa 
de tip familial „Cavalerii” dezvoltată 
de Hope and Homes for Children 
și Holcim România, iar alți 12 se vor 
muta într-o altă casă care urmează 
a fi dezvoltată de Fundație.

Fondurile pentru construcția casei 
de tip familial „Cavalerii” au fost 
adunate prin intermediul campaniei 
„Construiește o casă, dăruiește o 
acasă!” derulată de Holcim România 
în beneficiul Hope and Homes 
for Children în perioada iulie–
septembrie 2017. 

Inaugurarea casei de tip 
familial „Cavalerii”,
cu sprijinul Holcim România
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Terenul necesar construcției noii 
locuințe a fost pus la dispoziție 
de Primăria Sectorului 4. Casa 
de tip familial „Cavalerii” este 
o clădire pe un nivel, cu patru 
dormitoare, o cameră de zi, două 
băi și o bucătărie, toate foarte 
spațioase, primitoare și adaptate 
nevoilor lor. Copiii au așteptat 
oaspeții cu prăjituri pregătite de 
ei în bucătăria casei și au avut 

parte de mai multe surprize, printre 
care și un mini concert cu Marian 
Vasilescu (solist care s-a lansat 
în emisiunea „Vocea României” 
de la PRO TV și care a crescut și 
el într-un orfelinat până la vârsta 
de trei ani) și întâlnirea cu Diana 
Sar, Victoria Răileanu și George 
Piștereanu, actorii din serialul 
„Vlad” de la PRO TV. 

Suntem bucuroși că am putut contribui la o cauză atât de importantă, orice copil 
având nevoie de un mediu sănătos în care să se dezvolte corespunzător. Astăzi este o zi 
de sărbătoare, deoarece putem pleca de la lansare știind că nouă copii au un loc doar 
al lor pe care să îl numească ”acasă”, iar viitorul lor a devenit unul mult mai optimist 
și fericit. Felicitări, Hope and Homes for Children și tuturor partenerilor implicați în 
proiect!

Alina Cristea, Sustainable Development & Communication 
Manager, Holcim România   

”

”
Casa de tip familial Cavalerii a devenit „acasă” pentru 9 copii anterior 
instituționalizați în Centrul de Plasament „Robin Hood” din București.

Copiii s-au mutat într-un spațiu modern, adecvat nevoilor lor.

37



Pe 21 mai 2019, Fundația Hope and 
Homes for Children și Kaufland 
România au inaugurat casa de tip 
familial „Felicia”, prima casă de 
tip familial dezvoltată de Fundație 
în cadrul procesului de închidere 
a Centrului de Plasament „Elena 
Doamna” din Piatra Neamț. 

Datorită susținerii financiare oferite 
de Kaufland România, copiii care 
părăsesc acest centru vor avea 
condiții de trai și dezvoltare propice, 
ceea ce le va asigura un start 
mai bun în viață după părăsirea 
sistemului de protecție. Casa de 
tip familial ,,Felicia” este prima 
dintr-un parteneriat între Fundație 
și Kaufland România, desfășurat 
în perioada 2017-2020, ce cuprinde 
trei case de tip familial în județul 
Neamț și un Centru de Tranzit în 
județul Botoșani. 

Casa a fost mobilată și decorată 
în întregime cu produse oferite de 
JYSK România.

Hope and Homes for Children 
a început procesul de 
dezinstituționalizare în județul Neamț 
în parteneriat cu DGASPC Neamţ 
în anul 2014. La momentul respectiv, 
în județul Neamț mai funcționau trei 
centre de plasament în care erau 
instituționalizați 245 de copii și tineri. 
În 2016, a fost demarat procesul de 
închidere a Centrului de Plasament 
„Elena Doamna” în care trăiau 108 
copii. 20 de copii au fost reintegrați 
în familiile naturale sau extinse, 
primind sprijin pentru crearea 
condițiilor optime pentru revenirea 
copiilor în familie, 12 copii au fost 
plasați în asistență maternală, 28 
de tineri au părăsit sistemul de 
protecție, din care 11 au primit sprijin 
din partea Hope and Homes for 
Children pentru a-și începe viața pe 
cont propriu. Pentru cei 47 de copii, 
cu vârste între 12 și 24 de ani, care au 
mai rămas în Centrul de Plasament 
„Elena Doamna”, Hope and Homes 
for Children dezvoltă patru case de 
tip familial.

Inaugurarea casei de tip 
familial „Felicia” din Piatra 
Neamț în parteneriat cu 
Kaufland România

Familia Kaufland România, cu peste 15.000 de membri, este alături de copiii 
vulnerabili din Piatra Neamț și sprijină Fundația Hope and Homes for Children în 
construcția acestei prime case, cu o investiție de 200.000 de euro. O casă de tip 
familial modernă, în care copiii dezinstituționalizați pot trăi ca într-o familie. Urmează 
ridicarea a încă două case și a unui centru de tranzit în județul Botoșani. Kaufland 
ajută astfel la transformarea sistemului într-unul care oferă copiilor șanse la un start 
mai bun în viață. Implicarea face diferența!

Katharina Scheidereiter, CSR Manager, Kaufland România  

”

”

Casa a fost mobilată și decorată în întregime 
cu produse oferite de JYSK România.
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Construcția casei de tip familial 
„Felicia” a fost demarată în anul 
2018 în contextul parteneriatului 
strategic dintre Hope and Homes 
for Children și Kaufland România, 
pe un teren pus la dispoziție de 
Consiliul Județean Neamț.

12 copii și tineri, băieți și fete, cu 
vârste cuprinse între 11 și 20 de 
ani, s-au mutat în noua lor casă 
la finalul lunii aprilie, iar în 21 mai 
aceasta a fost inaugurată în mod 
oficial în prezența partenerilor 
proiectului. La eveniment au 
participat Ionel Arsene, președintele 
Consiliului Județean Neamț, 
Cristina Păvăluță, director DGASPC 
Neamț, Katharina Scheidereiter, 
CSR Manager, Kaufland România, și 
Bianca Stegeran, director național 
adjunct Hope and Homes for 
Children. 

„De fiecare dată când deschidem 
o casă de tip familial, deschidem 
o poartă spre viitor pentru un copil 
sau un tânăr. Aceasta este prima 
casă dintr-o serie de patru pe care 
le dezvoltăm pentru 47 de copii și 
tineri din Centrul de Plasament 

„Elena Doamna” și prima casă 
de acest tip din județ. Mulțumim 
partenerilor de la DGASPC Neamț 
alături de care lucrăm la procesul 
de dezinstituționalizare în județ 
și mulțumim companiei Kaufland 
România care înțelege cât de 
important este pentru acești copii 
un nou start în viață.” – a declarat 
Bianca Stegeran, director 
național adjunct, 
Hope and Homes for Children 

„Ne dorim să le oferim copiilor 
o familie și un loc pe care să-l 
numească cu adevărat „acasă”, 
iar inaugurarea primei case de tip 
familial în județul Neamț este un 
moment foarte important în acest 
sens. Mă bucur că prima casă se 
numește „Felicia”,  sperăm din 
suflet ca fericirea să fie cuvântul 
care să îi caracterizeze în viitor. 
Mulțumim, Hope and Homes for 
Children, Consiliul Județean 
Neamț și tuturor celor care ați 
crezut în șansa acestor copii 
minunați!.” – a declarat Cristina 
Păvăluță, director DGASPC 
Neamț

Copiii participă la jocuri și activități creative în noua lor casă, 
construită cu sprijinul Kaufland România.
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În luna iunie, Hope and Homes for 
Children și JYSK România, partener 
strategic al Fundației, au desfășurat 
campania „Am nevoie de tine” 
pentru a oferi copiilor din orfelinate o 
șansă la un viitor mai bun.

În continuarea campaniei, JYSK 
România a donat 75.000 de euro 
pentru închiderea orfelinatelor și 
dezvoltarea caselor de tip familial. 

Alex Bratu, Country Manager pentru 
JYSK România și Bulgaria și membru 
în cadrul Board-ului Fundației, a 
compus și scris versurile unui cântec 
dedicat copiilor din centrele de 
plasament.

Artiști reuniți sub numele „Friends of 
Hope and Homes” au îndemnat la 
fapte bune în luna iunie, prin melodia 
„Am nevoie de tine”. Videoclipul a 
avut peste un milion de vizualizări pe 
YouTube. Pentru fiecare donație de 2 
euro efectuată prin SMS în această 
perioadă, JYSK România a donat alți 
2 euro.

JYSK România este partener strategic 
al Fundației Hope and Homes for 
Children din 2017 și susține programul 

de închidere a orfelinatelor prin 
dotarea cu mobilier și accesorii a 
caselor de tip familial dezvoltate de 
Fundație.

„Mă bucur că mesajul campaniei 
a ajuns la atât de multă lume! 
Le mulțumesc artiștilor care au 
acceptat invitația și care au făcut 
posibilă această campanie. Pentru 
mulți dintre ei, activitatea Hope 
and Homes era deja cunoscută, la 
fel și situația copiilor din orfelinate. 
Campania s-a încheiat, însă 
parteneriatul nostru cu Fundația 
continuă. Sperăm că tot mai mulți 
oameni se vor alătura cauzei Hope 
and Homes for Children”
a spus Alex Bratu, Country 
Manager JYSK România și 
Bulgaria.

Artiștii care au acceptat invitația și au 
devenit vocea copiilor din orfelinate 
au fost: Alexandra Ungureanu, 
Alexandra-Maria Hojda, Ligia Hojda, 
Flavia Hojda, Laura Mihăilă, 1Q Sapro, 
Adrian Mariaș (aka Geagea), Pavel 
Ulici, Marius Popa și Andrei Neagu. 
Orchestrația și aranjamentul muzical 
au fost realizate de Adrian Tăbăcaru.

„Am nevoie de tine” 
O campanie marca
JYSK România

Când partenerii noștri ne surprind cu idei care depășesc o finanțare propriu-zisă, știm 
că avem alături nu doar o companie cu o viziune similară cu a noastră, dar, mai ales, 
un prieten. Efortul personal al lui Alex Bratu și al companiei pe care o reprezintă spune 
multe despre implicarea lor dincolo de o donație în bani. Le mulțumim lor și artiștilor 
care au susținut acest proiect, care a avut ca rezultat dublarea donațiilor prin SMS 
pentru Hope and Homes for Children, dar și un videoclip cu un mesaj foarte puternic: 
și copiii din centrele de plasament au dreptul la copilărie.

Robert Ion, Director de Fundraising, 
Hope and Homes for Children

”

”

JYSK România a donat 75.000 de euro, fonduri care au fost direcționate spre 
programul de închidere a instituțiilor de tip vechi (orfelinate)

și dezvoltarea caselor de tip familial pentru copiii care părăsesc orfelinatele.
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Hope and Homes for Children și JYSK 
România continuă parteneriatul 
strategic început în 2017, prin care 
retailerul danez și-a propus să susțină 
programul de închidere a orfelinatelor 
prin dotarea și utilarea caselor de 
tip familial care vor fi dezvoltate de 
Fundație pe o perioadă de trei ani. 

Parteneriatul dintre JYSK România și 
Hope and Homes for Children a început 
în 2017 când s-a semnat un contract de 
parteneriat pe o perioadă de trei ani, cu 
valoarea totală de 1 milion de lei. În baza 
acestuia, JYSK România s-a angajat să 
doteze cu mobilier și accesorii casele de 
tip familial pe care Hope and Homes for 
Children le va deschide până în 2020. 

În perioada 2017-2019 au fost mobilate 
cu sprijinul JYSK România 10 case de 
tip familial în care s-au mutat 120 de 
copii: CTF Petru Rareș - Târgu Frumos, 
jud Iași, CTF Teilor - Târgu Frumos, jud 
Iași, CTF Năsăud 1 - Năsăud, jud Bistrița 
Năsăud, CTF Năsăud 2 - Năsăud, jud 
Bistrița Năsăud, CTF Bistrița - jud Bistrița 
Năsăud, CTF Felix - Roznov, jud Neamț, 
CTF Felicia - Piatra Neamț, jud Neamț, 
CTF Spartanii - Târgu Frumos, jud Iași, 
CTF Motanul Încălțat - Târgu Frumos, jud. 
Iași, CTF Cavalerii - București Sector 4.

Alte 8 case de tip familial ce urmează 
să fie construite de către Fundație, vor 
fi mobilate și utilate cu sprijinul JYSK 
România.

„Le mulțumim partenerilor de la 
JYSK România pentru că ne sunt 
în continuare alături și ne sprijină 
în munca noastră de a închide 
orfelinatele din România. Datorită lor 
și multor altor oameni generoși care 
susțin programele Hope and Homes 
for Children, sute de copii au șansa să 
schimbe traiul dintr-o instituție-mamut, 
unde sunt lipsiți de grija și atenția 
cuvenite, cu viața asemănătoare 
uneia din sânul unei familii, înconjurați 
de dragoste și sprijiniți să își urmeze 
visurile.”  Ștefan Dărăbuș, Director 
regional, Europa Centrală și de Sud, 
Hope and Homes for Children

În cadrul programului de integrare 
profesională, Hope and Homes for 
Children România, cu sprijinul JYSK 
România, sprijină 11 tineri care au 
ieșit recent din sistemul de protecție a 
copilului să se integreze în societate 
și să dobândească abilități de trai 
independent. 

Cu sprijinul JYSK România, tinerii au 
fost ajutați cu plata taxelor restante și 
a chiriei pe o perioadă determinată, 
achiziționarea și donarea de produse 
alimentare până la găsirea unui loc de 
muncă și dobândirea independenței 
financiare, suplimentarea articolelor 
de îmbrăcăminte și achiziționarea 
de produse de igienă personală și a 
locuinței, două aspecte importante 
pentru integrarea în comunitate a 
tinerilor. De asemenea, au fost ajutați 
cu achiziționarea de aparatură 
electrocasnică, îndrumare și asistare în 
vederea angajării pe piața muncii, sprijin 

în vederea identificării unei locuințe de 
închiriat și consiliere în privința gestionării 
responsabile a locuinței, consiliere în ceea 
ce privește abilitățile de trai independent 
cum ar fi: gătit, curățenie, igienă, 
administrarea resurselor financiare, 
accesarea serviciilor din comunitate, a 
instituțiilor publice.

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

Continuarea parteneriatului 
Hope and Homes for Children
și JYSK Romania

120 de copii s-au mutat din centre de plasament în casele mobilate de
JYSK România în perioada parteneriatului cu Hope and Homes for Children.
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Prin parteneriatul strategic cu 
Hope and Homes for Children, 
Rombat susține programul de 
închidere a instituțiilor de tip 
vechi în județul Bistrița-Năsăud. 

Parteneriatul se desfășoară în 
intervalul 2019 - 2020 și are o 
valoare de 50.000 de euro, fonduri 
care acoperă parțial construcția 
unei case de tip familial în 
cadrul procesului de închidere 
a Centrului de Plasament de 
Tip Familial pentru Copiii cu 
Dizabilități „Bistrița” din Bistrița, 
unde trăiesc 38 de copii și tineri 
cu nevoi speciale severe. 

Hope and Homes for Children a 
început procesul de închidere a 
orfelinatelor din județul Bistrița- 
Năsăud în anul 2011. În cei opt ani, 
Fundația a închis, în parteneriat 
cu Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Bistrița - Năsăud, 
Centrele de Plasament „Teaca” și 
„Năsăud” în care se aflau 126 de 

copii. Din 2018, Hope and Homes 
for Children lucrează la închiderea 
Centrului de Plasament „Bistrița”, 
în care trăiesc 38 de tineri cu nevoi 
speciale severe și se va interveni 
prin construirea a cel puțin două 
case de tip familial. 

De asemenea, în procesul 
de închidere a centrului de 
plasament, Fundația se ocupă 
și de formarea profesională a 
personalului DGASPC Bistrița-
Năsăud, care se va muta în casele 
de tip familial pentru a-i ajuta pe 
copii. 

„Prin acest ajutor, ne bucurăm să 
oferim puțină dragoste copiilor 
institutionalizați, care simt cel 
mai mult nevoia de afecțiune. 
Apreciem activitatea Hope and 
Homes for Children și avem 
încredere în echipa Fundației că-și 
va atinge obiectivele și va ajuta 
cât mai mulți copii”- Ioan Repede, 
director general Rombat

Parteneriatul
dintre Rombat și
Hope and Homes for Children

Din 2011, Hope and Homes for Children a închis două centre 
de plasament din Bistrița-Năsăud, unde se aflau 126 de copii.
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Iubirea nu le rezolvă pe toate. Nu poate 
construi case, nu poate schimba 
trecutul, dar poate face o mamă să 
lupte, iar lupta ei ne poate convinge 
că merită să o ajutăm să își păstreze 
copilul aproape.

Alina a născut la 15 ani, iar tatăl ei, 
singurul părinte pe care se putea 
baza, i-a spus că trebuie să se 
despartă de copil. Alina avea să 
fie singura de care putea să aibă 
grijă, iar fata minoră nu a putut să 
schimbe decizia.

Ani de zile Alina a putut să își vadă 
fiica doar în vizite supravegheate, 
Raluca fiind plasată în asistență 
maternală. Fiecare despărțire i-a 
sfâșiat Alinei inima, iar singurul ei vis 
a devenit să își aibă copilul aproape.

În timp, Alina a trecut toate probele 
necesare pentru a-i fi reîncredințată 
fiica, mai puțin cea a domiciliului. 
Condițiile în care trăiau Alina și 
actualul ei soț, un om bun care 
a susținut-o mereu de când s-au 
cunoscut, nu ofereau un mediu 
potrivit pentru un copil: o casă extrem 
de deteriorată, din care se puteau 
folosi doar o cameră și un hol, fără 
utilități sau dotările necesare și fără 
perspectiva ca cei doi să poată face 
vreo investiție în locuință. 

Intervenția Hope and Homes for 
Children a fost cea care i-a readus 
Alinei copilul, iar Ralucăi pe mama 
sa. Cu ajutorul partenerilor săi, 
Fundația a ajutat tânăra familie cu 
materialele necesare construirii în 
apropierea casei bătrânești a unui 
mici căsuțe, dotate cu tot ce e nevoie 

într-o locuință, iar Raluca este acum 
acasă.

Prin programul de prevenire a 
separării copilului de familie, Hope 
and Homes for Children a ajutat până 
în prezent 33.482 de copii să rămână 
alături de familiile lor, iar 1.335 de 
copii au fost reintegrați în familiile lor.

Programul de prevenire a separării 
copilului de familie este complementar 
și esențial pentru programul de 
închidere a instituțiilor de tip vechi 
deoarece, pe măsură ce copiii sunt 
scoși din orfelinate, este important ca 
alți copii să nu le ia locul.

39% din copii României trăiesc în 
condiții de sărăcie; nu au haine și 
încălțăminte, nu frecventează grădinița 
sau școala și, în unele zile, nu au ce 
mânca. De aceea, de multe ori, părinții 
aleg să își lase copiii în grija statului, în 
orfelinate, unde vor primi mâncare. Dar 
vor fi privați de afecțiune.
 
Noi credem că, în interesul copilului, 
familia este prioritară. De aceea, 
sprijinim menținerea copiilor alături 
de părinții lor, printr-o abordare 
diversificată a asistenței oferite. Fiecare 
plan de acțiune este personalizat, 
fiecare decizie este luată de specialiști 
ținând cont de criterii și indicatori 
individuali.  

În cei 22 de ani de activitate în 
România, experții Hope and Homes 
for Children au intervenit pentru 
prevenirea abandonului familial în 27 
de județe și au desfășurat acțiuni de 
reintegrare a copiilor în familii în 25 de 
județe.

Eram atât de speriată! Nu știam cum să fiu mamă și nici nu doream asta.
Și cum aș fi putut? Mama mea nu a vrut să știe niciodată de mine, deși am
locuit toată viața în același sat, la câteva străzi distanță. Tată meu nu a știut ce 
să facă. Îi era și așa greu să crească singur o adolescentă de 15 ani, dar una 
care era însărcinată! M-a trimis la centrul maternal de la Iași. Eram convinsă că 
voi naște copilul și că nu mă voi uita niciodată înapoi. Acesta era planul meu: să 
uit acest coșmar. Doamne, dar când am ținut-o în brațe pentru prima oară pe 
Raluca, ceva s-a rupt în mine. Cum să las fărâma asta de om? Dar nu am putut 
să o iau acasă. Tata nu m-a lăsat.

Alina
și Raluca

”

”

Nu timpul le rezolvă pe toate, ci oamenii.
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În 11 și 12 mai, 700 de alergători din 
Team Hope, echipa de alergători 
fundraiseri ai Hope and Homes 
for Children, au participat la cea 
de-a opta ediție a Semimaratonului 
București și au adunat peste 327.000 
de lei care au fost direcționați către 
programul de prevenire a separării 
copilului de familie desfășurat de 
Fundație. Aceștia au alergat pentru a 
sprijini trei familii aflate în programul 
de prevenire a separării copilului de 
familie: o familie din județul Suceava 
cu cinci copii, o familie din județul 
Maramureș cu șase copii și o familie 
cu șapte copii din județul Prahova. 

Genpact România, compania 
care a adus 300 de alergători în 
Team Hope, a sprijinit o familie din 
județul Maramureș care are nevoie 
de o locuință adecvată pentru cei 
șase copii. Ca urmare a susținerii 
financiare oferite de Genpact 

România, Hope and Homes for 
Children ajută familia Pandele să 
continue construcția noii case, 
pornind de la fundația deja turnată. 
Intervenția Hope and Homes for 
Children cu sprijinul Genpact le 
va acorda celor 6 copii o locuință 
complet mobilată și dotată, în așa fel 
încât ei să își poată continua studiile 
și să rămână alături de familie. 

Familia Adrianei a fost susținută 
de Omid Ghannadi, arhitectul 
emisiunii „Visuri la cheie” de 
la PRO TV și Ambasador Team 
Hope, care i-a întâlnit pe Adriana și 
familia ei în anul 2017 când lucra la 
emisiune. Din momentul în care i-a 
cunoscut, pe ea și pe cei 7 copii ai 
săi, a știut că trebuie să facă ceva să 
îi ajute. Așa că a apelat la Hope and 
Homes for Children pentru a o ajuta 
să rămână împreună cu copiii ei și a 
le oferi o viață mai bună.

Peste 700 de alergători au 
participat la Semimaratonul 
București și au adunat 
bani pentru trei familii 
vulnerabile

Eroii alergători din Team Hope s-au bucurat de două zile de 
alergare și au strâns 327.000 de lei pentru trei familii vulnerabile.
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Ceilalți alergători Team Hope au 
adunat fonduri pentru ca cei 5 copii ai 
familiei Băban din județul Suceava să 
rămână alături de părinții lor. Familia 
Băban locuia într-o casă de lut care 
amenința să se prăbușească, nu era 
branșată la curent electric, apă sau 
gaz. Tatăl este cioban și vine acasă 
o dată pe lună, mamei revenindu-i 
sarcina de a avea grijă de copii zi de 
zi. Sunt zile în care mama nu mănâncă 
pentru a putea să le asigure copiilor 
mesele de peste zi. Cei 5 copii sunt bine 
îngrijiți în ciuda sărăciei, dar locuința 
amenință să se prăbușească peste ei, 
iar părinții se gândeau să lase copiii în 
grija sistemului de protecție. 

Banii strânși de alergătorii Team Hope 
la Semimaratonul București au fost 
folosiți pentru construirea unei case 
cu două încăperi și a unei bucătării, 
racordarea locuinței la rețeaua 
electrică, precum și pentru mobilarea 
și dotarea locuinței. Ca urmare a 
sprijinului acordat de Hope and Homes 
for Children, cei cinci copii ai familiei 
Băban au rămas alături de părinții lor, 
au condiții mai bune de trai și vor merge 
la școală și la grădiniță. 

Voluntarii Hope and Homes for 
Children România, alături de voluntari 
ai Societății Studenților în Medicină 
din București (SSMB) și ai Brigăzii 

de Voluntari (BDV) i-au încurajat pe 
alergătorii Team Hope la punctul de 
hidratare și la cortul Team Hope din 
Piața Constituției. Lor li s-a alăturat și 
Amalia Enache, prezentatoarea Știrilor 
Nopții de la PRO TV și Ambasador Hope 
and Homes for Children. În cele două 
zile de competiție, peste 50 de voluntari 
au fost alături de membrii Team Hope 
la această ediție a Semimaratonului 
București.

În total, până acum, peste 3.200 
de alergători și 550 de voluntari 
s-au alăturat Team Hope, susținând 
astfel cauza copiilor vulnerabili ai 
României.

Participarea alergătorilor Hope and 
Homes for Children la această ediție 
a Semimaratonului București a fost 
posibilă și datorită companiilor City 
Insurance, Genpact România, 
Pepco, Arval BNP Paribas, Henkel, 
Samsung Shared Services Central 
Europe, Samsung, Schneider 
Electric, Holcim, Softelligence, 
Alliance Healthcare, Deutsche Bank 
Global Technology, COS, JYSK 
România. 
Partenerii Team Hope au fost: 
Elevate, Radisson Hotels, Solaris, 
Godmother, NAN Events, Maison 
des Crepes, Fitio, Asociația 
Bucharest Running Club.

Susținătorii Team Hope au alergat împreună zeci de kilometri la
Semimaratonul București pentru ca 18 copii să rămână alături de părinții lor.
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În 14 aprilie, Ateneul Român a fost a 
fost gazda celei de-a șaptea ediții 
a Hope Concert, evenimentul anual 
organizat de Hope and Homes 
for Children în sprijinul copiilor 
vulnerabili din România. 

Violonistul Alexandru Tomescu, 
soprana Irina Iordăchescu, 
solistele Feli și Alexandra Ușurelu, 
Adrian Despot și Cezar Popescu 
(Vița de Vie) alături de Blue 
Noise, Zoli TOTH, trupa FiRMA, 
acompaniați de Ansamblul 
Violoncellissimo condus de Marin 
Cazacu au ales să își arate, prin 
muzică, sprijinul pentru programele 
desfășurate de Fundație și pentru 
copiii din aceste programe.

Evenimentul a fost prezentat de 
Amalia Enache, jurnalist PRO TV și 
Ambasador Hope and Homes for 
Children, și Dragoș Bucurenci. 

Hope Concert 2019 a marcat 
aniversarea a 21 de ani de activitate 
a Hope and Homes for Children 
în România și s-a bucurat de 
prezența Excelenței Sale Michèle 
Ramis, Ambasadoarea Franței, și 
a Excelenței Sale Andrew Noble, 
Ambasadorul Marii Britanii, precum 
și a numeroși reprezentanți ai 
companiilor partenere ale Fundației, 
vedete și susținători. 

Hope Concert este cel mai important 
eveniment pe care Hope and Homes 
for Children îl organizează în fiecare 
an pentru a atrage atenția asupra 
programelor de dezinstituționalizare 
și de prevenire a separării copilului 
de familie pe care le desfășoară în 
România începând cu anul 1998. 
Peste 700 de invitați au fost prezenți 
la Ateneu și au urmărit momentele 
artistice impresionante dedicate celor 
mai vulnerabili copii ai României.

Și în acest an, programul Hope 
Concert a fost completat de poveștile 
unor beneficiari ai programelor 
Hope and Homes for Children. Prin 
intermediul unor filme emoționante 
narate de Marius Manole, 
Ambasador Hope and Homes for 
Children, publicul i-a cunoscut pe 
protagoniștii acestor povești. Alina 
(23 ani), care a devenit mamă la 
doar 15 ani, a primit ajutor pentru a-și 
lua acasă fetița plasată în asistență 
maternală. Șerban este interesat 
de desen și arhitectură, dar familia 
sa nu l-a putut ajuta să își urmeze 
pasiunile. De un an, Șerban este 
bursier în programul de educație 
al Hope and Homes for Children și 
primește sprijinul de care are nevoie 
pentru a-și împlini visul de a construi 
case.

HOPE CONCERT
ediția a VII-a

Pe scena Ateneului Român, artiștii și-au pus 
talentul în slujba celor mai vulnerabili copii.
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Ciprian și cei trei prieteni ai lui s-au 
cunoscut în Centrul de Servicii Sociale 
„Sfântul Spiridon” din Târgu Frumos. 
Băieții au fost ajutați de Fundație să își 
înceapă viața pe cont propriu, să aibă 
o locuință, iar acum lucrează împreună 
într-o brutărie. Ilie (10 ani) locuiește 
împreună cu doi din cei șase frați ai săi 
într-o casă de tip familial construită de 
Hope and Homes for Children în Târgu 
Frumos. Cu sprijinul Hope and Homes 
for Children casa familiei lor a fost 
renovată, astfel încât cei trei copii să 
fie reuniți cu mama lor. O altă poveste 
impresionantă este cea a Lăcrămioarei, 
o mamă cu 11 copii căreia Hope and 
Homes for Children i-a dăruit, anul 
trecut de Crăciun, o casă nouă. Ea a 
trăit în orfelinate până la vârsta de 18 
ani, și și-a promis că nu își va abandona 
niciodată copiii. Aurica este o tânără 
care visează să devină medic încă de 
când avea 7 ani, dar dacă nu primea 
ajutor din partea Hope and Homes for 
Children ar fi trebuit să renunțe la acest 
vis. Acum ea este studentă în primul an 
la Facultatea de Medicină și tocmai a 
terminat prima sesiune cu note mari.

„Dacă pe copiii noștri îi iubim 
necondiționat, îi iubim și când suntem 
obosiți, și când ei greșesc, și când 
nu sunt geniali, ascultători, corecți, 
copiii din vechile centre de ce primesc 
adesea corecții, reproșuri, dispreț sau 
sedative?! Au nevoie ca toți ceilalți de 
îmbrățișări, mângâieri și dragoste, de 
o casă și de o familie. Sunt copii care 
au nevoie de noi să le facem casele, 
să ne asigurăm că au parte de o 
atmosferă de familie și au nevoie de 
noi să-i iubim necondiționat. Credeți 
că putem reuși împreună?” - Amalia 
Enache, Ambasador Hope and 
Homes for Children 

„Am fost extrem de impresionat 
de prestația tuturor muzicienilor și 
cântăreților de pe scenă, iar finalul, 
cu Freddy Mercury, a fost superb. Dar 
ceea ce m-a impresionat cel mai tare 
au fost poveștile tinerilor, suferințele lor 
și felul în care au fost ajutați de Hope 
and Homes for Children.” - Excelența 
Sa Andrew Noble, Ambasadorul 
Marii Britanii în România 

Hope Concert a fost prezentat de City Insurance.

Sponsori: Farmaciile Alphega, UPC România, Tema Energy
Parteneri strategici: Kaufland România, ARVAL, Holcim România, JYSK 
România, NN, Fondation Solidarité Société Générale, AREI – Asociația 
Investitorilor în Real Estate
Partener media principal: PRO TV
Organizatorul evenimentului: Quartz Media Production
Eveniment susținut de: Backstage Production Group, Filarmonica „George 
Enescu”, OVE, Gitana, Anaide, Aqua Carpatica, Antalis

Alexandra Ușurelu

Feli
Adi Despot și Cezar Popescu (Vița de Vie),
alături de Blue Noise

Zoli TOTH
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În 20 aprilie 2019, cicliștii participanți la 
competiția Drumul Vinului au susținut 
Hope and Homes for Children. Fondurile 
adunate prin direcționarea unei părți 
din taxa de înscriere și prin fundraising 
individual, au fost folosite pentru a-l 
sprijini pe Victor.

Victor are acum 15 ani și este un elev
conștiincios în clasa a VIII-a la școala 
generală din satul lui. Nu mai e demult 
un copil, s-a maturizat forțat de 
împrejurări înainte de vreme și visează 
să devină șofer și mecanic auto, auzind 
el că așa poți să te angajezi ușor și să 
câștigi decent.

A fost învățat să-și planifice viitorul, să nu 
lase ziua de mâine în voia sorții, pentru 
că are nevoie constant să fie sigur că 
totul va fi bine. Tatăl a murit când Victor 
nu împlinise încă vârsta de 1 an, nici 
nu și-l amintește, îl cunoaște doar din 
poveștile mamei. În urmă cu șapte ani, 
mama a fost internată la un centru de 
recuperare neuro-psihiatrică, unde se 
află și în prezent. Starea ei de sănătate 
a fost și până atunci precară, neputând 
să-i ofere copilului siguranța și confortul 
emoțional necesare. Victor o vizitează 
săptămânal, merge pe jos 18 km dus-
întors pentru a fi alături de ea chiar și 
pentru puțin timp.

Din 2015, sarcina îngrijirii copilului a 
preluat-o mătușa maternă. În 2018, 
mătușa și soțul acesteia s-au gândit 
că e nevoie să facă ceva pentru a-i 
construi copilului o bază de la care să 
poată porni singur în viață, în cazul în 
care ei nu vor putea să-l mai susțină. I-au 
construit o casă mică din lemn, pe un 
teren pe care familia îl deținea la ieșirea 
din localitate. Casa a fost gândită în 
raport cu posibilitățile materiale reduse 
ale familiei, are două camere modeste 
ca suprafață, una fiind proiectată ca 
bucătărie, iar cealaltă drept cameră de 
locuit.

Deși mică și modestă, Victor își prezintă 
casa cu multă mândrie încât nu se 
putea să nu te molipsești de bucuria 
lui. În interior lucrările de finisaje nu 
sunt terminate, însă mătușa și unchiul 
susțin că își asumă și acest efort, deși 
e dificil pentru ei. Victor și-a dorit foarte 
mult să aibă propriul spațiu, unde să se 
gospodărească și, mai ales, să poată să 
învețe în liniște pentru a-și împlini visul.
Costurile de branșare a locuinței la 
rețeaua de energie electrică, evaluate 
la 6.000 de lei, depășeau posibilitățile 
lor, unchiul și mătușa adolescentului 
neputând strânge suma din pensia lor. 

Team Hope la
Road Grand Tour

Din banii strânși de participanți, Hope and Homes for Children l-a ajutat pe Victor să 
plătească branșarea la rețeaua de electricitate pentru casa construită de mătușa și unchiul 
său. Căsuța modestă, cu două camere. are acum curent electric și instalație electrică 
interioară. După ajutorul primit, Victor s-a convins că nu e singur și a devenit mai încrezător. 

Drumul Vinului este o cursă ciclistă anuală organizată de Road Grand Tour care se 
desfășoară pe traseul Tătaru, Urlați, Ceptura, Tohani, Budureasca, Valea Călugarească. 
Participanții la Drumul Vinului pot fi cicliști amatori sau experți, în funcție de nivelul de 
pregătire și experiență. Cursa constă în tururi de 23,3 km, cu startul pe drumul Bucov-Plopu 
și sosirea la Crama Seciu.

Cicliștii Team Hope au pedalat pentru a-l susține pe Victor și s-au bucurat de traseul 
care leagă mai multe podgorii în zona cunoscută ca „Toscana din Valea Prahovei”.
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Hope and Homes for Children și 
PEPCO România au încheiat un 
parteneriat strategic prin care 
compania susține programul de 
prevenire a separării copilului de 
familie desfășurat de Fundație în 
județele Maramureș, Bistrița, Botoșani, 
Suceava, Iași, Neamț, Sibiu, Bihor, 
Hunedoara și în București, Sectoarele 
3 și 4, cu o componentă de educație.

Parteneriatul s-a desfășurat până la 
finalul anului 2019 și are o valoare de 
60.000 de euro. Fondurile acoperă 
cheltuielile necesare pentru ca 110 
copii din programul de prevenire a 
separării copilului de familie derulat de 
Fundație să aibă acces la educație, să 
nu abandoneze școala și să poată să 
își continue studiile. Datorită fondurilor 
direcționate către acestă componentă 
din programele Fundației, cei 110 copii 
vor fi ajutați să aibă acces la școlile 
pe care le frecventeză – li se vor plăti 
cheltuielile de transport, cele legate 
de cazare și taxe de școlarizare acolo 
unde este cazul, li se vor achiziționa 
rechizite, computere, manuale și alte 
materiale necesare studiului, precum și 
îmbrăcăminte, încălțăminte și produse 
de igienă personală. 

Hope and Homes for Children 
consideră că familia este prioritară 
atunci când este vorba de interesul 
copilului și sprijină menținerea copiilor 
alături de părinți printr-o abordare 
diversificată a asistenței oferite. Planul 
de intervenție este personalizat, iar 
decizia e luată de specialiști pe baza 
unor criterii și indicatori particulari. 
O trăsătură definitorie a programului 
de prevenire a separării copilului de 
familie desfășurat de Hope and Homes 
for Children este faptul că implică 
familia ca actor principal în acțiunea 
de prevenire, oferind intervenții croite 
exact pe nevoile acesteia și soluții pe 
termen lung, care evită ca familia să 
devină dependentă de sprijinul oferit. 

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 (asistenți 
sociali, psihologi, educatori) care 
decid ce intervenții sunt necesare 
pentru prevenirea separării copiilor 
de familie. Printre aceste măsuri se 
numără și sprijin pentru copiii în risc 
de abandon școlar.

Acces la educație pentru 
100 de copii vulnerabili 

Sprijin material și consiliere pentru familiile copiilor vulnerabili: 
•  acces la diferite forme de educație;
•  acoperirea cheltuielilor de transport spre școală;
•  acoperirea costurilor de cazare și masă la liceu/facultate;
•  crearea spațiului și a condițiilor propice învățării în locuință;
•  îmbrăcăminte, încălțăminte necesare pentru frecventarea școlii;
•  calculatoare, rechizite și manuale.

Între 2001 și 2018, Fundația a lucrat 
cu 3.688 de familii, din 19 județe și din 
București, în programul de  prevenire a 
separării copilului de familie. 10.308 copii 
au fost ajutați în mod direct să rămână 
alături de familiile lor. În mod direct sau 
indirect, în această perioadă Fundația 
a contribuit, prin asistență tehnică și 
financiară, la prevenirea separării de 
familie a 31.580 de copii. 

Programul de prevenire a separării 
copilului de familie este complementar 
procesului de închidere a orfelinatelor 
deoarece este foarte important să nu 
mai fie plasați alți copii în instituții și, 
per ansamblu, plasamentul copiilor în 
protecție specială să fie redus sau chiar 
oprit. 

110 copii din programul de prevenire a separării copilului de familie 
al Fundației au primit rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte,

alimente și sprijin financiar pentru a rămâne alături de părinții lor
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Începând cu luna iulie 2018, City 
Insurance a direcționat către 
Fundația Hope and Homes for 
Children 1 leu din fiecare poliță RCA 
emisă. Fondurile donate de City 
Insurance au fost direcționate către 
programele desfășurate de Hope 
and Homes for Children în scopul de 
a îmbunătăți viața copiilor și tinerilor 
vulnerabili din România, atât a celor 
aflați în sistemul de protecție, cât și 
a celor din familii în care riscul de 
abandon al copiilor este ridicat.

Prin programul de prevenire a 
separării copilului de familie, 194 
de copii au fost sprijiniți pentru a 
rămâne alături de familiile lor în 
perioada iulie 2018-mai 2019. 

Sprijinul a constat în alimente de 
bază și produse igienico-sanitare, 
îmbrăcăminte, încălțăminte, 
rechizite, medicamente, dotări 
pentru locuințe (mobilier, sobe, 
covoare, draperii, parchet, aparate 
electrocasnice, obiecte sanitare 
etc.), plata chiriei și a cheltuielilor de 

întreținere pentru locuințe, materiale 
de construcție pentru renovarea sau 
construirea caselor, consiliere. 

Pe lângă susținerea acordată 
programului de prevenire a separării 
copilului de familie, prin fondurile 
direcționate de City Insurance către 
Hope and Homes for Children în 
perioada iulie 2018-iunie 2019, 50 
de tineri care au părăsit sistemul de 
protecție a copilului au primit sprijin 
pentru a se integra cu succes în 
societate, 33 de copiii din instituțiile 
de tip vechi pe care Fundația le 
închide au fost reintegrați în familiile 
naturale sau extinse și 146 de membri 
de personal și specialiști din cadrul 
serviciilor de asistență socială 
din județele Iași, Neamț, Sibiu și 
București, Sector 4, au participat la 
cursuri de formare profesională. De 
asemenea, până la finalul anului 
2020, va fi finanțată construcția 
a două case de tip familial pentru 
24 de copii în cadrul procesului de 
închidere a Centrului de Plasament 
nr. 2 din Oradea (județul Bihor). 

Parteneriatul dintre
City Insurance și
Hope and Homes for Children
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La Țibănești, județul Iași, ceea ce în 
decembrie 2018 era doar un plan, a 
devenit încet-încet, o casă. 

În urmă cu aproape un an, WebHelp 
România a hotărât să înlocuiască 
petrecerea de Crăciun a echipei 
cu o faptă bună și să doneze banii 
de cadouri pentru unul dintre 
beneficiarii fundației Hope and 
Homes for Children: o familie cu cei 
șapte copii ai săi, familie aflată în 
programul de prevenire a separării 
copilului de familie coordonat de 
Fundație.

Lucrările de construcție au început 
în prima parte a anului 2019 și au 
urmat cursul normal: s-au realizat 
săpăturile la fundații, s-a montat 
armătura, s-a cofrat armătura și
s-a turnat betonul în fundații. 

Odată ce casa a avut acoperiș și 
a fost izolată, în lunile septembrie 
– octombrie, s-a lucrat la instalația 
electrică, montarea geamurilor 
și a ușilor, tencuirea pereților și 
montarea și izolarea tavanelor. 

La finalul anului 2019 construcția 
a devenit o casă de 70 de metri 
pătrați, cu o structură simplă, dar 
eficientă, cu 3 camere și bucătarie, 
hol, baie și o terasă la intrare. 
Doar lucrările de finisaje interioare 
(gletuirea, zugrăvirea pereților, 
montarea gresiei, faianței, grupului 
sanitar și a bucătăriei) trebuie 
finalizate pentru ca familia să se 
poată muta în noua casă.

Ne dorim ca în 2020 această casă 
să devină „acasă” pentru familia 
care s-a confruntat deja cu multe 
greutăți.

Webhelp construiește
o casă pentru o familie
cu 7 copii
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De 15 ani, „Tabăra de Artă și 
Solidaritate” organizată în localitatea 
Desești, județul Maramureș, își 
deschide porțile pentru a-i primi pe 
copiii și tinerii din sistemul de protecție 
a copilului din mai multe județe. 

Organizată de Hope and Homes for 
Children cu sprijinul City Insurance, 
tabăra s-a desfășurat în 2019 pe o 
perioadă de patru săptămâni și a 
găzduit 52 de copii.

Pe întreaga durată a taberei, copiii 
și tinerii au beneficiat de îndrumarea 
mai multor artiști plastici care i-au 
inițiat în tainele picturii, arătându-le 
diverse tehnici de lucru și modalități 
de folosire a culorilor.

Copii din servicii de protecție din 
Iași, Maramureș, Târgu Mureș, Cluj, 
Bistrița, Botoșani au lucrat atât cu 
acuarele, cât și cu creioane grafice/
colorate și au fost foarte încântați 
de participarea la tabără și bucuroși 

de sfaturile primite. Aceștia au fost 
îndrumați de pictori din Sighet, Baia 
Mare și Târgu Mureș.

Copiii au fost încântați să descopere 
și lumea olăritului cu sprijinul artistului 
olar maramureșean Ioan Leș, iar 
Claudiu Pintican, actor la Teatrul 
„Ararat” din Baia Mare, i-a încântat pe 
copii cu povești minunate și o scurtă 
inițiere în lumea teatrului.

La sfârșitul fiecărei săptămâni de 
tabără, copiii, educatorii însoțitori și 
pictorii au fost încurajați să îmbrace 
straie maramureșene și să participe la 
activitățile culturale ale săptămânii.

Copiii și tinerii au fost implicați și în 
activități de dezvoltare a abilităților 
de trai independent: au ajutat la 
pregătirea mesei, au învățat să 
gătească și să facă prăjituri și au fost 
foarte încântați să interacționeze cu 
animalele domestice. 

Tabăra de artă și 
solidaritate de la Desești – 
proiect sprijinit de
City Insurance

Copiii și tinerii participanți la tabără au pus în aplicare sfaturile 
primite de la artiști și au pictat peisaje și scene de poveste.
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„Tabăra de la Desești a fost o 
adevărată oportunitate pentru 
mine de a vedea locuri noi, de a 
lega prietenii, o ușă prin care am 
văzut cum trăiesc oamenii din 
Maramureș.

Pictorii ne-au îndrumat, ne-au 
dat sfaturi pentru a putea evolua, 
punându-ne în valoare imaginația 
și creativitatea. Pe lângă domeniul 
artelor vizuale, am făcut cunoștință 
și cu domeniul teatral; actorul 
Claudiu Pintican ne-a dezvăluit din 
tainele actoriei, arătându-ne cum se 
creează o poveste reușită dintr-un 

amalgam de cuvinte. Ne-am „jucat” 
cu lutul alături de maestrul olar
Ioan Leș, împreună realizând vase
la roata olarului.

M-am bucurat și de excursiile 
organizate: am vizitat mănăstirea 
Săpânța Peri și celebrul Cimitir 
Vesel, am fost într-o drumeție în 
zonele din preajma Deseştiului. 
Ne-am simțit foarte bine pe 
tot parcursul taberei, a fost o 
experiență minunată și am rămas 
cu amintiri de neuitat.”
Participant, Complexul de Servicii 
,,Bucium”, Iași 

Timp de patru săptămâni, copiii au uitat de viața în centrele de 
plasament și s-au bucurat de activități și de drumeții în natură.
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În 12 și 13 octombrie, peste 400 de 
alergători s-au alăturat Team Hope, 
echipa de alergători-fundraiseri 
ai Fundației Hope and Homes for 
Children, la cea de-a XII-a ediție a 
Raiffeisen Bank Maratonul București. 
Ei au adunat peste 220.000 de lei 
pentru a susține două familii aflate 
în programul de prevenire a separării 
copilului de familie derulat de Hope 
and Homes for Children: un tată cu 
trei copii și o mamă cu șapte copii 
care au nevoie de case pentru a-și 
păstra copii alături de ei, acolo unde 
le este locul. 

Cea de-a XII-a ediție a Raiffeisen 
Bank Maratonul București a 
atras peste 20.000 de alergători în 
cele două zile de competiție. 

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 endorseri – să susțină 
programele din domeniul protecției 
copilului. 

O parte din banii strânși de 
alergători au fost folosiți pentru ca 
familia lui Iuliu Apetrei, un tată singur 
cu trei copii, să rămână unită.

După o învcercare nereușită de a 
găsi un viitor mai bun în străinătate, 
familia lui Iuliu s-a destrămat. 
Neputincioasă în fața greutăților, 
mama și-a părăsit familia, iar Aurora 
(5 ani) și gemenii Dumitru și Marcu 
(3 ani) au rămas în grija lui Iuliu și a 
bunicilor. 

Din nefericire, la finalul anului 
2018, casa bunicilor paterni a ars 
în totalitate, iar tatăl și copiii au 
ajuns să locuiască cu chirie la un 
consătean. Ca să își poată întreține 
familia, Iuliu presta diverse munci cu 
ziua în comunitate. Dar banii nu îi 
ajungeau pentru a construi o casă.

Team Hope la Maratonul 
Internațional București 

Printre alergători s-au numărat vedetele PRO TV: Omid Ghannadi, Ambasador 
Team Hope și arhitect în echipa „Visuri la cheie”, actorii Andi Vasluianu, 
protagonistul serialului „Profu’”, Olimpia Melinte, Victoria Răileanu, 
Adrian Nartea, Anghel Damian, George Piștereanu și Ștefan Iancu din 
serialul „Vlad”. Lor li s-au alăturat și actorul Dorian Boguță și vedete ale 
postului Digi24 – jurnalistul Florin Negruțiu, unul dintre prezentatorii 
emisiunii „În fața ta”, Andreea Trușcă, Digi Sport, Ioana Țigănilă, 
prezentatoare Digi 24 și Dan Filoti, realizator Digi Sport Matinal.

Cei 400 de alergători Team Hope i-au ajutat pe 
beneficiarii noștri să-și păstreze copiii alături.
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„Am fost odată în America să îl caut pe 
Elvis și, în loc să ajung la casa lui, am 
ajuns la un spital. Este vorba despre 
„Saint Jude for Children Hospital”, un 
spital susținut din donații. În condițiile 
în care este nevoie un milion de dolari 
pe zi ca să funcționeze, 80% sunt 
donații recurente de 20 de dolari. 
Mi-am dat seama atunci de forța 
comunității, a cetățenilor care pun 
mână de la mână și ajută. De aceea 
alergăm și noi, pentru că vrem să 
facem puțin mai bine în jurul nostru.” - 
Florin Negruțiu, jurnalist Digi24

În cele două zile ale competiției, 
alergătorii Team Hope au fost 
susținuți de 50 de voluntari Hope 
and Homes for Children și din partea 
Societății Studenților Mediciniști 
din București (SSMB), atât la cortul 
Hope and Homes for Children, cât 
și pe traseu, la punctul de hidratare, 
unde au fost încurajați de voluntari ai 
Tășuleasa Social. 

Participarea alergătorilor Hope and Homes for Children la cea de a XII-a 
ediție a Raiffeisen Bank Maratonul București a fost posibilă și datorită 
companiilor: Deutsche Bank Romania, Schneider Electric, Henkel, 
Grupul Digi/RCS RDS, Digi 24, IBM Romania, Softeligence, Holcim, 
Emia, Samsung Romania, Samsung Shared Services Central Europe, 
Banca Mondială, JYSK, Webhelp, COS, Arval.

Partenerii Team Hope au fost: NAN Events, Radisson Blu Hotel, Fitio, 
Maison des Crepes. 

Susținător principal: City Insurance

7574



Pe 3 noiembrie, peste 30 de alergători 
s-au alăturat Team Hope, echipa de 
alergători fundraiseri a Hope and 
Homes for Children România, și au 
participat la cea de-a patra ediție a 
competiției Băneasa Forest Run.

Alergătorii au putut alege între cursa 
de cross (11 km), semimaraton (21 km) 
și cursa populară, Greenfield Family 
Run (3 km), iar Hope and Homes for 
Children România a fost și anul acesta 
una dintre cauzele sociale susținute în 
cadrul evenimentului.

Alergătorii Hope and Homes for 
Children au strâns mai mult de 11.000 
de lei, bani care au fost donați familiei 
Popan, o familie inclusă în programul 
de prevenire a separării copilului de 
familie. 

Familia Popan, o familie modestă, dar 
respectată în comunitatea în care 
locuiește, a fost greu încercată de viață 
în decembrie 2018 când casa lor a 
ars în întregime în urma unui incediu 
pornit de la focul din soba cu care se 
încălzeau în perioada iernii. 
Familia are doi copii, iar imediat după 
incendiu, ca o soluție temporară, 
familiei i-a fost pus la dispoziție un 
container modular în care să locuiască 
până la găsirea unei soluții mai 
potrivite.

În ciuda acestor greutăți și a faptului 
că a fost nevoit să trăiască departe de 
familia lui, într-un centru de plasament, 
Mircea, băiatul cel mare al familiei, 
și-a continuat studiile. Mircea este 
pasionat de învățătură, însă familia nu 
îl mai poate ajuta din punct de vedere 
financiar. Fundația dorește să ajute 
familia Popan să își reconstruiască 
locuința, să le îmbunătățească și 
condițiile de trai astfel încât copiii să 
rămână alături de familia lor, iar Mircea 
să își poată continua studiile. 

Printre cei care au alergat la Băneasa 
Forest Run în rândul Team Hope s-au 
aflat Excelența Sa David Saranga, 
Ambasadorul Israelului în România, 
împreună cu reprezentanți ai 
Ambasadei, alergători individuali 
și de la companiile COS, UniCredit, 
EMIA, Tema Energy și JYSK. 
Acestora li s-a alăturat și Marius 
Pancu, prezentatorul știrilor de 
seară de la Digi 24.  

Susținători: JYSK România, COS, 
UniCredit, EMIA.
Parteneri: Băneasa Forest Run, 
Solaris, „Basme cu cai”.

Team Hope la
Băneasa Forest Run

Când am auzit despre Mircea și despre cazul său am decis să fac acest efort. Eu cred în 
mod personal că orice copil, orice adolescent trebuie să aibă acces la învățământ. Asta 
e o cauză foarte importantă. Și faptul că Hope and Homes for Children și Team Hope au 
această viziune de a-i ajuta pe oamenii aflați în nevoie cred că este o misiune foarte nobilă. 
Din acest motiv sunt aici.

David Saranga, Ambasadorul Israelului în România 

”
”
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O vârstă care pentru cei mai mulți 
dintre noi e motiv de sărbătoare, 
poate fi pentru tinerii din sistemul 
de protecție a copilului momentul 
de care le este cel mai frică! Cum 
să devii parte a societății, când 
societatea te-a ținut departe de ea? 

Împlinirea vârstei majoratului este 
pentru tinerii instituționalizați 
momentul în care totul se poate 
prăbuși, dar poate fi și momentul 
în care, cu doar puțin ajutor și 
implicare, societatea își poate 
câștiga membri de valoare.

Pentru Ciprian, Costel, Flaviu și 
Marius apropierea vârstei de 18 ani 
a fost înspăimântătoare. Cu ajutorul 
Hope and Homes for Children însă, și 
a unui antreprenor generos, cei patru 
au o casă și un loc de muncă. Acum 
se pot uita cu speranță către viitor.

La plecarea din centrul de 
plasament, se poate spune că băieții 
au avut noroc. Dar nu de noroc e 
nevoie, ci de puțină implicare și de 
soluții. Experții Hope and Homes for 
Children îi cunoșteau pe cei patru, 
iar oamenii care știu să facă bine au 
venit cu o soluție.

Numele meu este Ciprian, am 18 ani, locuiesc alături de prietenii 
mei, Costel, Flaviu si Marius, în apartamentul de deasupra 
brutăriei. Ne-am cunoscut la centrul de la Târgu Frumos. Suntem 
toți cam de-o vârstă si poveștile noastre cam la fel. A mea puțin mai 
dramatică, dar nici ei nu-și știu părinții și au trăit la fel de greu până 
acum. Doar Marius a cunoscut-o pe mama lui. Flaviu încă îi mai 
caută pe ai lui. Costel a renunțat. Eu nu mai am pe cine căuta.

”

”

„Ne-a fost tuturor frică de vârsta asta, de 18 ani. Alții își 
fac planuri pentru majorat, dar noi știm că vom ajunge în 
stradă.”

La brutărie

Nu timpul le rezolvă pe toate, ci oamenii

Cei patru prieteni locuiesc împreună în apartamentul de 
deasupra brutăriei, se gospodăresc și se susțin reciproc.
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În perioada 2017-2020, Kaufland 
susține programul Hope and Homes 
for Children de integrare socio-
profesională a tinerilor vulnerabili.  
În anul 2019, cu ajutorul companiei, 
106 tineri care au ieșit din centre de 
plasament sau asistență maternală 
au fost ajutați pe drumul către 
o viață independentă. Sprijinul 
a inclus: acoperirea cheltuielilor 
lunare de chirie; suplimentarea 
resurselor de hrană și a celor de 
igienă personală; achiziționarea de 
aparate electrocasnice și mobilier 
pentru locuință; achiziționarea de 
îmbrăcăminte și încălțăminte pentru 
evitarea marginalizării; consiliere 
pentru dezvoltarea abilităților de trai 
independent; asistență pentru găsirea 
și menținerea unui loc de muncă.

Pentru Vlad, un tânăr de 19 ani
din Botoșani, viața nu a fost niciodată 
ușoară: el a avut o copilărie și o 
adolescență foarte încercate, familia 
sa fiind  mereu în atenția autorităților, 
iar cei mai mici dintre cei patru frați 
ajungând în centre de plasament. 

Lucrurile au luat o direcție mai bună 
atunci când Hope and Homes for 
Children și Kaufland au intervenit 
pentru a aduce puțină stabilitate 
în viața lui Vlad. Acum băiatul 
locuiește cu mama sa, iar Fundația 
a achiziționat și le-a donat mai multe 
obiecte de utilitate casnică: dulap, 
mașină de spălat, televizor, articole de 
îmbrăcăminte. Vlad a primit tichete 
de masă și produse de igienă și a 
beneficiat de îndrumare pentru a-și 
gestiona mai bine resursele. 

106 tineri sprijiniți cu 
ajutorul Kaufland să aibă
o viață independentă

Vlad a avut o copilărie dificilă, dar cu sprijinul Kaufland
și Hope and Homes for Children speră la un viitor mai bun.
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Copiii și tinerii cu nevoi speciale 
din programele Fundației Hope 
and Homes for Children, cei din 
programele Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Maramureș, Asociațiilor 
ASSOC și Esperando și din Centrul 
de Zi pentru Copii și Tineri cu Nevoi 
Speciale „Luchian” din Baia Mare au 
așteptat cu nerăbdare să participe 
și în acest an la Jocurile Speciale de 
Iarnă.

La cea de-a XIX-a ediție, desfășurată 
în 1 martie, pe pârtia „Icoana” din 
Cavnic (județul Maramureș), peste 
120 de copii și tineri au participat în 
probele competiției și s-au bucurat de 
surprizele pregătite, toate în scopul 
integrării sociale prin activități de 
petrecere a timpului liber și întreceri 
sportive specifice sezonului de iarnă. 
Evenimentul este organizat de Hope 
and Homes for Children și susținut de 
Bridges for New Beginnings (SUA).
Copiii și tinerii au fost organizați în 

11 echipe: Albinuțele, Buburuzele, 
Cățelușii, Fluturașii, Ghioceii, 
Inimioarele, Lalelele, Margaretele, 
Omuleții de zăpadă, Pisicuțele și 
Steluțele, participând pe rând la 
cele 8 probe ale competiției, fotbal, 
șotron, parașută, trasul frânghiei, 
sanie, ștafeta cu lingura cu ou, la care 
s-a adăugat o provocare — proba 
de dans, o încântare pentru toți 
participanții. 

Ca în fiecare an, tinerii și copiii 
cu nevoi speciale au așteptat cu 
nerăbdare și entuziasm competiția de 
la Cavnic. Aceasta le oferă un prilej de 
a se întrece unii cu alții, de a se bucura 
de zăpadă, de petrecut în aer liber, 
pentru ca, la final, să fie toți declarați 
învingători. Evenimentul de pe pârtie 
s-a încheiat, ca de fiecare dată, cu 
un moment festiv, în cadrul căruia toți 
participanții au primit diplome, medalii 
și tricouri. 

Peste 120 de copii și 
tineri cu nevoi speciale 
din județul Maramureș 
au participat la Jocurile 
Speciale de Iarnă 2019

În acest an, voluntari ai companiei JYSK România și din partea Federației YMCA s-au 
alăturat participanților în probele competiției și i-au susținut cu încurajări.
Hope and Homes for Children organizează Jocurile Speciale de Iarnă încă din anul 
2000 în scopul integrării sociale a copiilor și tinerilor cu nevoi speciale prin activități 
de petrecere a timpului liber și întreceri sportive specifice sezonului de iarnă. Jocurile 
Speciale de Iarnă sunt organizate cu sprijinul Bridges for New Beginnings (SUA).
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România a fost reprezentată la 
Jocurile Mondiale de Vară „Special 
Olympics” din Abu Dhabi (8-21 
martie 2019) de o delegație de 
50 de persoane – adulți și copii. 
Din această delegație au făcut 
parte și 4 tineri care provin din 
serviciile alternative dezvoltate 
de Hope and Homes for Children 
România în județul Maramureș. 
Cei 4 tineri – Susana Varga, Alina 
Moldovan, Daniel Tănase și Ionuț 
Negrea – au participat la probele 
de aruncarea suliței, 100 m viteză și 
ștafetă 4x100m, unde s-au descurcat 
excelent, câștigând medalii pentru 
delegația României. 

Este cel mai important eveniment 
sportiv mondial dedicat persoanelor 
cu dizabilități intelectuale.

Prima probă la care au participat 
tinerii, cea de aruncare a suliței, a 
adus și primele medalii: aur pentru 
Susana Varga, bronz pentru Alina 
Moldovan și aur pentru Daniel 

Tănase. Următoarea probă, cea 
de 100m viteză, a adus medalii și 
ea pentru tinerii din Baia Mare. 
Alina Moldovan a obținut argintul 
(a fost la 0,3 sec de medalia de 
aur, fiind un foto-finish) și Daniel 
Tănase a câștigat și el medalia 
de argint. Proba de 4x100m 
ștafetă a adus clasarea pe locul 
7, concurând într-o grupă cu 
adversari puternici. 

Tinerii au fost foarte mulțumiți de 
clasările obținute, care reflectă 
munca, antrenamentul și mai ales 
mobilizarea lor în tot acest timp. Au 
apreciat foarte mult competiția, iar 
motto-ul Special Olympics, Vreau 
sa câștig, dar dacă nu pot câștiga, 
vreau să fiu brav în încercarea mea!, 
a fost respectat de toți concurenții.

La această ediție a Jocurilor 
Mondiale Special Olympics au fost 
înscriși 7.500 de sportivi din peste 190 
de țări, care au concurat la 24 de 
discipline sportive. 

Jocurile Mondiale
„SPECIAL OLYMPICS”
din Abu Dhabi

Delegația României a obținut cinci medalii la
Jocurile Mondiale de Vară „Special Olympics” din Abu Dhabi
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Fundația Hope and Homes for 
Children și NN au încheiat un 
parteneriat strategic prin care 150 
de tineri din programul de integrare 
socio-profesională a tinerilor care 
părăsesc sistemul de protecție a 
copilului vor fi sprijiniți să dezvolte 
abilități pentru o viață independentă 
și pentru integrarea cu succes în 
societate. Printr-o investiţie de 200.000 
de euro realizată de NN pe parcursul a 
3 ani, tinerii vor beneficia de consiliere 
și sprijin material, recomandări pentru 
găsirea unui loc de muncă, precum și 
sesiuni de formare profesională.

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 pregătiți pentru 
o viață independentă sau având 
o pregătire extrem de limitată, iar 
personalul care interacţionează cu ei 
este rareori instruit să îi ajute în acest 
sens. Aceștia reprezintă o categorie 
vulnerabilă expusă riscului excluderii 
sociale și marginalizării. 

Prin parteneriatul dintre Hope and 
Homes for Children și NN, anual, 50 

de tineri vor beneficia de consiliere și 
sprijin material, recomandări pentru 
găsirea unui loc de muncă, precum 
și sesiuni de formare profesională. 
Astfel, se vor crea premisele pentru 
integrarea cu succes pe piaţa muncii 
și în comunitate a tinerilor care 
părăsesc sistemul. 

„Dezvoltarea armonioasă a unui 
copil începe de la vârste fragede, cu 
afecțiune, susținere necondiționată 
și îndrumare în educație și, mai 
târziu, în carieră. Copiii care cresc 
în sistemul de protecție socială nu 
au, din păcate, mai nimic din toate 
acestea și întâmpină dificultăți 
majore atunci când ajung la vârsta 
adultă și trebuie să se descurce pe 
cont propriu. Noi, la NN, știm că 
nu putem înlocui cele mai multe 
dintre lipsurile cu care se confruntă 
tinerii care părăsesc sistemul de 
protecție, dar credem că îi putem 
ajuta, prin consiliere specializată şi 
chiar susţinere financiară să aibă 
un start mai bun în viața de adult și 
să-şi creeze premisele unui viitor mai 
bun.” - Anna Grzelonska, CEO NN 
România

Parteneriat dintre NN și
Hope and Homes for Children

Partenerii instituționali ai proiectului 
sunt Direcțiile Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului, Consiliile 
Locale, Serviciile Publice de Asistență 
Socială, Agențiile Județene de Ocupare 
a Forţei de Muncă (AJOFM) din 
județele în care Hope and Homes for 
Children desfășoară programul de 
integrare socio-profesională a tinerilor 
care părăsesc sistemul de protecție, 
și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Acesta este cel de-al doilea parteneriat 
între Hope and Homes for Children și NN 
în sprijinul copiilor și tinerilor vulnerabili 
din țara noastră. Pe parcursul anului 
2017, cei doi parteneri au implementat 
cu succes programul „Sănătate pentru 
o viață mai bună”, prin care 80 de copii 
și tineri incluși în programele Fundației 
au beneficiat de tratamente și intervenții 
medicale, iar alți 160 de copii au primit 
consiliere privind obiceiurile de viață 
sănătoasă. 

Tinerii care părăsesc sistemul de protecție dau piept cu o societate care îi privește 
cu suspiciune și le acordă șanse minime. Doar ajutându-i să devină independenți și 
facilitându-le accesul la o pregătire profesională minimă, se vor descurca pe cont 
propriu și nu vor deveni o povară pentru societate.
Ne bucurăm că partenerii noștri de la NN au înțeles cât de important este startul în 
viață pentru tinerii vulnerabili și ne vor susține să-i ajutăm pe cât mai mulți dintre ei.

Ștefan Dărăbuș, Director regional,
Europa Centrală și de Sud, Hope and Homes for Children

”

”
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Între 2 și 6 septembrie, în Șuior (județul 
Maramureș) s-a desfășurat prima ediție 
a taberei „Un pas spre viitor” pentru 
copiii și tinerii din sistemul de protecție. 
Participanții au fost 15 tineri cu vârste 
cuprinse între 14 și 18 ani, proveniți din 
orfelinate sau case de tip familial din 
județele Iași, Botoșani și Neamț. 

Timp de cinci zile, aceștia au avut 
ocazia să participe la seminarii care au 
avut ca teme educația pentru sănătate, 
orientare în carieră, educație financiară 
și au întâlnit profesioniști din diverse 
domenii și meserii pe care le-ar putea 
alege după terminarea studiilor.  

Tabăra a fost organizată de Hope and 
Homes for Children și NN, în cadrul 
parteneriatului strategic prin care, pe o 
perioadă de trei ani (2019-2022), 150 de 
tineri din programul de integrare socio-
profesională a tinerilor care părăsesc 
sistemul de protecție a copilului vor fi 
sprijiniți să dezvolte abilități pentru o 
viață independentă și pentru integrarea 
cu succes în societate. 

Activitățile desfășurate în tabără au 
avut scopul de a le facilita tinerilor 
accesul la informații care să îi ajute 
în alegerea unei cariere (cum să își 
caute un loc de muncă, cum să își 
scrie CV-ul și cum să se prezinte la 

interviu), în păstrarea unui loc de 
muncă și în dobândirea unor aptitudini 
de trai independent (educație pentru 
sănătate, educație financiară cu 
Viorica Păcurar, director de vânzări 
retail la NN Asigurări de Viaţă). Invitații 
speciali ai taberei au fost profesioniști 
din diverse domenii și meserii 
(constructor, frizer, bucătar, dar și 
specialiști în programare și marketing), 
alți tineri care au crescut în sistem, dar 
și vedete. 

Robert Igna, concurent în emisiunea 
„Supraviețuitorul” de la PRO TV și-a 
amintit cum a crescut într-o casă 
de tip familial dezvoltată de Hope 
and Homes for Children și cum i s-a 
schimbat viața odată ce a părăsit 
orfelinatul. Solistul Marian Vasilescu, 
participant în emisiunile „Vocea 
României” și „Românii au talent” de la 
PRO TV, care, la rândul său, a crescut 
într-un orfelinat, până la vârsta de 
3 ani, i-a îndemnat pe tineri să aibă 
o atitudine de învingători, tărie de 
caracter și încredere în ei pentru 
a-și urma visurile. Omid Ghannadi, 
arhitect în cadrul emisiunii „Visuri la 
cheie” de la PRO TV, le-a vorbit despre 
cât este de important să ai curajul 
să îți urmezi pasiunea în viață și să o 
transformi în meseria ta, din care să-ți 
câștigi existența și să îi ajuți pe alții.

Tabăra
„Un pas spre viitor”,
în parteneriat cu NN

Ce oameni speciali și minunați am întâlnit în tabăra oferită cu drag de Hope and Homes 
for Children România! De la aceștia am învățat sa fiu un alt om, alt tânăr, tânăr cu vise 
mari și să am multă încredere în mine. Mulțumesc, Hope and Homes for Children și 
NN, pentru cea mai tare experiență din viața mea, trăită alături de oameni de la care am 
învățat, în 5 zile, lucruri care îmi vor folosi o viață întreagă.

Gigi, 14 ani, participant în tabăra „Un pas spre viitor”, organizată de
Hope and Homes for Children și NN 

Pe lângă seminarii și activitățile educative, tinerii au avut parte și de activități în aer liber, jocuri de 
grup și vizionare de filme propuse de invitați, acestea ajutându-i să se relaxeze și să se bucure de 
ultimele zile de vacanță înainte de începerea școlii. 

”
”
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Printr-un parteneriat strategic 
început în 2018, Fundația Société 
Générale susține activitatea 
Fundației Hope and Homes for 
Children și sprijină tinerii care 
părăsesc sistemul de protecție a 
copilului.

Dintre cei 100 de tineri incluși în 
programul de integrare
socio-profesională desfășurat de 
Hope and Homes for Children 
anual, 34 au fost susținuți să 
aibă o viață independentă prin 
parteneriatul cu Fundația Société 
Générale. 

Cu ajutorul direcțiilor generale și 
locale pentru protecția copilului, 
au fost identificați și incluși în 
program tineri din județele Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Botoșani, Iași, 
Maramureș și Neamț. 

Pe baza nevoilor descoperite, 
tinerii au primit sprijin pentru 
a-și gestiona mai bine bugetul, 
consiliere în probleme medicale și 
prevenirea unor boli, sfaturi pentru 
accesarea unui loc de muncă, 
acces la cursuri de pregătire, 
precum și sprijin material 
(acoperirea costurilor de locuire, 
donarea de obiecte de uz casnic
și mobilier). 

Dintre tinerii susținuți prin 
parteneriatul dintre Hope and 
Homes for Children și Fundația 
Société Générale, 9 au fost 
angajați mai mult de 2 luni, iar 14 
locuiesc pe cont propriu.

Parteneriatul dintre
Fundația Société Générale și
Hope and Homes for Children
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În decembrie 2017, Hope and Homes 
for Children și KRUK România au 
început un parteneriat prin care 
compania, membră a grupului 
financiar internațional KRUK, susține 
proiectele desfășurate de Fundație în 
domeniile prevenirii separării copilului 
de familie, integrării socio-profesionale 
a tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecție și al educației financiare 
pentru copiii și tinerii din sistemul de 
protecție a copilului. 

15 tineri din județele Bistrița Năsăud, 
Brașov, Botoșani, Iași, Suceava și 
Sibiu, proveniți din instituții în curs de 
închidere de către Fundație și din 
sistemul de protecție a copilului, au 
primit sprijin pentru tranziția spre o 
viață independentă. Sprijinul oferit 
de Hope and Homes for Children și 
KRUK România a constat în consiliere 
pe diverse teme (igienă personală, 
promovarea unui stil de viață sănătos și 
a unei alimentații echilibrate, deprinderi 
de gestionare a veniturilor, identificarea 
unui loc de muncă și acces pe piața 
muncii, păstrarea locului de muncă 
etc.), sprijin material (donații de 
alimente, obiecte de uz casnic, de 
mobilier, electrocasnice) și financiar 

(acoperirea costurilor cu chiria) pe 
o perioadă de timp limitată, până la 
stabilizarea situației financiare.

În plus, 60 de copii și tineri au participat 
la sesiuni de instruire și training 
financiar. Aceștia au învățat despre 
împrumuturi, dobânzi, modalități de 
gestionare a bugetului și de prioritizare 
a cheltuielilor, informații care îi vor ajuta 
să se gospodărească mai bine în viitor.

Prin programul de prevenire a separării 
copilului de familie, datorită susținerii 
financiare oferite de KRUK România, 
13 familii din București și din județele 
Bistrița Năsăud, Brașov, Iași, Sibiu 
și Suceava, aflate în situații dificile, 
au primit sprijin pentru a-și păstra 
copiii alături. Cei 22 de copii au fost 
ajutaţi să nu abandoneze școala, iar 
familiilor li s-a oferit suportul necesar 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
trai: renovarea și izolarea locuințelor, 
refacerea acoperișului acolo unde a 
fost nevoie, achiziționarea de sobe 
pentru încălzire și gătit, achiziționarea 
de lemne de foc, suplimentarea 
resurselor de hrană sau sprijin cu plata 
chiriei.

Parteneriatul dintre 
Kruk România și
Hope and Homes for Children

Educaţia financiară timpurie este esențială pentru tânăra generaţie, pentru 
viitoarele decizii financiare din viaţa de adult. Deprinderile pe care copiii şi tinerii 
ar trebui să le capete din familie și din şcoală, precum economiile la puşculiţă, 
schiţarea unui plan de cheltuieli care să cuprindă două rubrici simple - de ce bani 
dispunem şi ce cheltuieli avem - pot face diferenţa între intrarea în datorii şi o 
viaţă cumpătată şi responsabilă.

Tomasz Ignaczak, Director General al KRUK România

Parteneriatul dintre Fundație și compania KRUK România va continua pentru 
susținerea la nivel național a copiilor în risc de separare de familie, cât și 
organizarea de sesiuni de instruire și training financiar pentru copii și tineri aflați
în programele desfășurate de Hope and Homes for Children.

”

”

Tinerii care au participat la atelierele de educație financiară au 
învățat lucruri care îi vor ajuta să-și dezvolte abilitățile necesare 

pentru a deveni adulți independenți. 
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Credem că împreună, profesioniști 
și oameni sufletiști, putem schimba 
viețile copiilor care au nevoie de noi, 
schimbând astfel în bine întreaga 
umanitate.

Experții Hope and Homes for 
Children și cei ai autorităților locale 
și naționale sunt în prima linie a 
intervențiilor, de atâtea ori salvatoare 
pentru copii. Le mulțumim!

„Munca de 20 de ani în protecția 
copilului m-a învățat că 
performanța în acest domeniu, 
tradusă în bucuria, liniștea și 
siguranța copiilor, poate fi atinsă 
doar de specialiști care au o 
supracalificare și care au trecut cu 
brio „proba de aptitudini” numită 
„omenie”.

Colaborarea cu Hope and Homes 
for Children a dus munca mea 
de asistent social la un alt nivel. 
Credința mea personală și 
profesională că „binele suprem 
pe care poți să-l faci unui copil e 
să-i ajuți parinții să-l țină lângă ei” 
s-a materializat, a prins contur și 
mi-a oferit cea mai deplină, curată 
și inocentă satisfacție și bucurie 

profesională și oamenii din
Hope and Homes for Children 
România au fost „ambasadorii 
speranței” care au făcut posibile 
aceste lucruri.”
Simona Budăi – asistent social 
DGASPC Iași

Contribuția Hope and Homes for 
Children la reforma sistemului de 
protecție a copilului din România 
include, pe lângă formarea 
profesională a personalului din 
sistem, dezvoltarea de servicii 
sociale sustenabile. Lucrăm, prin 
parteneriate strategice, cu Guvernul 
României, Ministerul Muncii și 
UNICEF, iar, la nivel județean, cu 
Direcțiile Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului.
Lucrăm de 22 de ani la reforma 
sistemului de protecție a copilului 
din România și am instruit până 
acum 9.272 de membri de personal 
din acest sistem. În 2019, specialiștii 
Hope and Homes for Children au 
organizat cursuri de pregătire pentru 
274 de angajați ai serviciilor publice 
de asistență socială și ai direcţiilor 
generale de asistenţă socială şi 
protecția copilului.

„În slujirea celor mai bune interese ale copiilor, servim cele 
mai importante interese ale întregii umanității.”
Carol Bellamy

Nu timpul le rezolvă pe toate, ci oamenii.

Simona Budăi
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Excelența Sa Andrew Noble, 
Ambasadorul Marii Britanii în 
România, a vizitat pe 13 noiembrie 2019 
mai multe programe ale Fundației Hope 
and Homes for Children din Baia Mare, 
județul Maramureș, și s-a întâlnit cu 
echipa Hope and Homes for Children 
cu care a discutat despre programele 
Fundației și despre reforma sistemului 
de protecție a copilului în România. 

De asemenea, Ambasadorul Marii 
Britanii a vizitat două familii incluse în 
programele de prevenire a separării 
copilului de familie și casa de tip familial 
„Alba Iulia”. Cu prilejul vizitei la Centrul 
de Tranzit, Asistență și Consiliere 
pentru tinerii care părăsesc sistemul 
de protecție a copilului din Baia Mare, 
el a discutat cu unul dintre tinerii care 
beneficiază de programul de integrare 
socio-profesională al Hope and Homes 
for Children. 

Excelența Sa a vizitat și comunitatea 
defavorizată din Pirita, precum și o 
familie de asistenți maternali.

„Hope and Hopes for Children este o 
fundație fondată în Marea Britanie, 
iar activitatea din ultimii 21 de ani 
din România a beneficiat major de 
sprijinul venit din Marea Britanie. 
Împreună am închis 58 de orfelinate, 
am construit 110 case de tip familial, 
am salvat de la ruperea de familie 
peste 35.000 de copii. De-a lungul 
timpului am instruit circa 9.000 de 
membri ai personalului din sistemul 
de protecţie a copilului și am fost 
impresionați de cunoașterea profundă 
pe care Excelența Sa o are cu privire 
la provocările din acest sistem. Am 
avut privilegiul de a privi împreună 
cu Excelența Sa și spre viitor, spre 
ce trebuie făcut pentru îndeplinirea 
misiunii noastre de a închide toate 
orfelinatele din România până în  
2027.” – Ștefan Dărăbuș, Director 
regional, Europa Centrală și de Sud, 
Hope and Homes for Children

Ambasadorul Marii Britanii
a vizitat Fundația
Hope and Homes for Children 
la Baia Mare

Excelența Sa Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii în 
România, susține eforturile Hope and Homes for Children pentru 

închiderea tuturor orfelinatelor din țară până în anul 2027.
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Surse de venituri (RON) 

Fonduri din rețeaua internațională 

Fonduri atrase din România

Sponsorizări de la companii, fundații, organizații 

Donații în natură

Evenimente / campanii / donații de la persoane fizice

Donații diverse 

Fonduri europene 
 
Total 
  

7.835.159

7.716.167

6.680.873 

261.500 

753.527 

20.267 

2.577.597  

18.128.923

42,56 % 14,49 % 

14,22 %

17,33 %43,22 % 

68,18 % 

FINANCIAR

Fonduri europene

Cheltuieli
administrative

12.121.974 
 

5.358.075  

495.885 

1.836.596 
 

1.298.669 

924.871 
 

2.207.878 
 

3.080.304  

2.576.127 
 

17.778.405

350.518  

Cheltuieli proiecte (RON) 

Dezvoltare și creare de servicii  rezidențiale familiale

Formare profesională și asistență tehnică 

Prevenirea separării copilului de familie 

Inserție socio-profesională pentru tinerii care părăsesc 
sistemul de protecție a copilului  

Reintegrare familială, sprijin pentru copii în comunități 

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

Cheltuieli administrative 

Fonduri europene
 
Total cheltuieli
Balanța 
  

Fonduri din rețeaua
internațională

Cheltuieli proiecte

Fonduri atrase 
din România

Fonduri europene
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FONDATORI
Mark and Caroline Cook

ECHIPA NOASTRĂ
Mark Waddington, Chief Executive
Delia Pop, Director of Global Programmes
Ștefan Dărăbuș, Director regional, Europa Centrală și de Sud
Bianca Stegeran, Director național adjunct
Dragoș Bucurenci, Director de dezvoltare (până la 01.07.2019)
Otto Sestak, Head of Learning and Engagement

BOARD OF ADVISORS
Anna-Katharina Scheidereiter, CSR Manager, Kaufland România
Alina Cristea, Sustainable Development & Communication Manager, 
Holcim România
Alex Bratu, Country Manager, JYSK România și Bulgaria
Cristina Bădănoiu, Autoritatea de Supraveghere Financiară
Daniela Bîndă, General Manager, B&B Collection
Iulian Trandafir, CEO, Alliance Healthcare
Raluca Leonte, CEO, Webhelp România
Shibu Nambiar, SVP & Chief Operating Officer, Genpact Europe

DEPARTAMENTUL TRAINING, 
MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARE
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
Robert Ion, Director de Fundraising
Nicoleta Marcu, Head of Fundraising
Anamaria Bogdan, Head of Communications (până la 30.09.2019)
Raluca Borcea, Manager comunicare și evenimente
Ramona Crețu, Coordonator donatori corporate (din 09.04.2019)
Andrei Marinău, Coordonator donatori individuali și voluntari (din 22.04.2019)
Ingrid Larisa Băltărețu, Coordonator donatori corporate (din 15.07.2019)
Carmen Valică, Coordonator comunicare și evenimente (din 20.09.2019)
Violeta Rusu, Coordonator donatori corporate (până la 13.05.2019)
Gabriela Ciripială, Coordonator donatori individuali și voluntari (până la 19.04.2019)
Daniel Mihalache, Coordonator donatori corporate (până la 29.03.2019)

DEPARTAMENTUL ASIGURAREA CALITĂȚII
ȘI PSIHOLOGIE
Anamaria Vid-Pop, Manager de departament
Diana Bocșițan, Psiholog
Oana Nașcu, Psiholog (până la 31.08.2019)
Ioana Stanciu, Psiholog 
Teodora Dărăbuș, Profesor
Gabriela Rosuș, Profesor-translator
Talida Hotea, 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 (până în 10.06.2019)
Andreea Dulercea, Asistent social (din 16.09.2019)
Judith Kristian, 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
Reka Filip, HR manager
Anamaria Berinde, Project manager 
Cristina Cherecheș, Secretară 
Alexandru Stegeran, Șofer 
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SUSȚINĂTOR PRINCIPAL

FINANȚĂRI INTERNAȚIONALE

PARTENERI

PARTENERI STRATEGICI

GP_HTL_CMYK_C.eps
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TV: 

Prima TV
România TV
București TV
 
Radio:
Radio Tananana 
Radio România 
Cultural
Radio România 
Actualități
Europa FM 
București FM
Radio 7

Rock FM
Magic FM
Itsy Bitsy

Presă scrisă: 
Adevărul
Click
România Liberă 
Avantaje
Cațavencii
Nine O’Clock
Cariere 
Observator Cultural 
Bookhub
Parents
A List Magazine 

National Geographic
Agerpres
Life.ro
IQads
Ziare.com 
Business24
Femeia.ro
Q Bebe
Ziar MM
CSR Media
Gala Societății Civile 
Ediția de dimineață

Indoor:
Blitz TV
Elevate

7 Din 7
Abord Com
Adalco Group
Adela
Agoterm 93
Agridor
Agrozootehnica Adunații 
Copăceni
Alascom
Alin For You
All4Centilation
All4Instalații
Almarom Limited
Ambient Amenajări
AMG Software Solutions
Anchor Grup
Antalis
Apulum
Ara Events Solutions

Argenta
ARTRA
Aspet Intermed
Aspeti
Atlas Team Logistics
Auto Service Electric Clima
Avant Com
B2B Marketing
Banesto
BebeTei Investments Group
Big Consulting
Biroul de Credit
Blue Point Telecom
BR Consulting Telecom Solution
Brial Nav Construct
Bursa Română de Mărfuri
Canopus Star
Casa de vinuri Gitana
Cat Music

CCS Trade
Cegim
CEO Club România
Cika
Clubul Economic German
Comerpan
Complice 4experiences
Complice 4joy
Comprest
Concept Consult Prospect
Conex Distribution
Confecția SA
Considia Art
Consolight Com
Constantin Entertainment Ro
Construcții Feroviare Drumuri 
Poduri
Cornelius Energy 
Corporate Office Solutions

PARTENERI MEDIA

SUSȚINĂTORI

Cosald 80 Cars
Creative Stage
Crisovcat Construct
D.Y. International
Dako Design
Dalmec-Ro
Damini Prod
Dara Transilvania
David Gabi Leg&Fruct 
Delta Grup Tyres
Dialex Canada
Distributed Engineering
DLA Piper Services Bucharest
Domino
Douglas
Dow Agrosciences Exports
Earthlink
Ecobric Producție
Ecologic 3R Ambalaje
EGGER România
Electronic Security Systems
Elitech Consulting
Elixdan Prod Com Impex
Elmont Construct
Emi International
Euler Hermes Services
Euromontaj Industrial
Ex Studio
Exact Tours
Excel Comp
Exclusive Telecommunication
Farmacia Anisa
FCC Office Building
Fermador
Florence Tech
Formobi Construct
Fundația Pentru Sănătate 
Orhideea Spa
Georgia Management
GISBox
Global Convergence
Grădinariu Import Export
Grass Tech
Grup Nico Trans Construct
GTS Special Gas
Hawle H
High Tech Clima
Humangest Group
I.O.G. Arhitectura
IBM România
IHM Total Consult
Imberti Com
Impact Advertising
INEJ COM
Interbrands Marketing &
Distribution
Intermetal
Interrelu
IT Innovation Corp
Ivagri

Joline Conimprex
JRA Instal Group
Karema Fruct
Ketos Production
Kovostroj
Laguna Serv
Line Construct Consulting
Logitrade
Mach Foreign Trade Distribution
Macon Grup
Maldon Wat
Maleo
Mambo Util & Construct
Mar Trans Company
Maravet
Master Motors Service
Maurice Ward & Co
Medfarm Trading
Megavox
Mivo Instal Consulting
MLL General Concept 
Mocancini
Monsena
Multi Game
Multiprod Energo
Natmarks Marketing Solution
Naturalis
Navmaro
Nippon Kaiji Kyokai
Nisempra Electro
Nizar Construct
Ogva Inside
Omnia Plast
Omsk Carbon România
One Concept Hair & More
Organizația Mondială
a Facerii de Bine
Pan David JCL
Panagrotech Service
Papillon Laboratoires Cosmetics
Pick Me
Pickme Bis
Pleiade Mixt
Politeh
Poșta Română
Precom Agro
Prescomal
Pro Dance Show
Pro Instal Grup
Prod Zob Construcții
PRODGRAU
Qwerty Translation
Radmin Com
Ralix Advertising
Ralix Channel
RCS & RDS
Realworld Eastern Europe
Residence Development
Rewna Prest
Ro Design

Robital Industrial Supplier
Roky Randory Guard
Romano Electro
Romaris
Romfracht
ROPECO București
Running Media Consulting
S.N. Nuclearelectrica
Sano Furajare Modernă
Sartorom Impex
Servicii Monsena
Serviciul Român de Informații
Seven Film Production Services
SGM Contractor
Sider Technologies Bureau
SIF Moldova
Sly Nutritia
Smart Heat Control
Smart Life Education SLE
Softelligence
Sorocam
Souls Projects
Spearhead Systems
Strauss România
Taverna Sasului
Tehnofrig Ionescu
Timesafe
Torro Spedition
Total Cont Expert
Total Control
Transemnal
Transilvania Impact Import
Traun Guard HMS
Tricabo
Tuboscope Vetco Gmbh Celle
Tunic Prod
U.V. Service
Ubisoft
Unic Com 93
UniCredit
Uniglass Glassworks
United Media
United Petfood Romania
Utilaj Construct
Utilnavorep
Valmedy Prod
Valsi Agroserv
Vasco Forest
Vitalmotor
Vlacov
Walmark România
Wero Sand B2B
Win Impex
Wirtgen România
Wood-Mizer Ro
Yondclima
YUM Software
Zanfir Snc
Zona D
Zuma Land
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MULȚUMIRI
Alexandru Aron
Alex Bratu
Alina Bratu
Andra
Anamaria Bogdan
Alex Călin
Andrei Câmpan
Andrei Chirtoc
Alina Cristea
Allma Somkereki
Andrei Dordea 
Anghel Damian
Adina Deaconu
Anamaria Diaconescu
Anamaria Hâncu
Andrei Licareț
Andrei Lupu
Anamaria Lembrau
Anca Mireanu
Adrian Nartea
Anamaria Pampu
Anca Precup
Alina Penciu
Alina Pene
Andreea Retea
Antonela Comșa
Antonia Raciu
Andreea Toroiman
Alexandra Ușurelu
Anna-Katharina Scheidereiter
Adina Scotnițchi
Adrian Verzilă
Alina Vâlcu
Ansamblul Violoncellissimo
Aqua Carpatica
Asociația Bucharest Running Club
Asociația Running Media

Betty Gherasim
Bogdan Gavra
Bobby Stoica
Brigada de Voluntari

Călin Ciomag
Cătălin Măruță
Ceainăria Infinitea
Ciprian Furtună
Ciprian Alupoaie
Clara Ganea
Claudiu Pândaru
Cornelia Pițigoi
Corina Caragea
Constantin Atanasiu
Cristian Botan
Cristina Dobrescu
Cristina Stănciulescu
Cristina Hurdubaia
 
Dana Războiu
Dacian Foldi
Daniela Constantin
Daniela Dochia
Dan Boiangiu
Dan Dediu
Dana Ceaușu
Diana Sar
Diana Șandor
Doru Trascău
Dragoș Bucurenci

Elena Vijulie – Tănase
Elena Dumitrașcu
Elena Neicu

ES Paul Brummell,
Ambasadorul Marii Britanii în 
România - până în 2020
ES Hans Klemm,
Ambasadorul SUA în România
ES Michele Ramis,
Ambasadoarea Franței în România
ES Andrew James Noble, 
Ambasadorul Marii Britanii în România
ES Therese Hydén,
Ambasadoarea Suediei în România
ES Søren Jensen, 
Ambasadoarea Danemarcei în România
ES David Saranga,
Ambasadorul Israelului în România

Felix Tătaru
Five to Go
Florentina Loloiu
Florin Negruțiu

Gabriel Zetea
George Piștereanu
Gianina Corondan

Horia Martin
Iulia Becheanu
Ioana Boteanu
Ioana Duca
Ioana Ionescu
Ioana Nainer
Ioana Plopeanu
Ionuț Filipescu
Iraida Paiuc
Irina Lada
Irina Marinescu
Irina Iordăchescu
Iulian Nan
Iuliana Maratu
Iulia Mulțescu

Laszlo Bodor
Laura Rădulescu
Loredana Buhas
Lucia Antal
Luiza Domnișoru
Laura Belecciu 
Liviu Jicman

Marinela Neacșu
Marius Pancu
Mădălina Ștefu
Mihai Drăgan
Mihnea Ciulei
Marius Bușcă
Mirana Drăgoiu
Mirela Bucovicean
Mirela Tudoran
Marian Vasilescu
Mihai Morar

Mihai Solovăstru
Marian Georgescu

Noemi Meilman

Omid Ghannadi
Oana Spiratos
Otniela Sandu

Muzeul Cotroceni
Primăria Baia Mare
Papaya Advertising

Ruxandra Buta
Raluca Ciurescu
Raluca Fundeanu
Raluca Leonte
Roxana Mihul
Roxana Păun
Roxana Rădulescu
Raluca Tămaș
Robert Tiderle
Roxana Tănasa

Silviu Geangoș
Smiley
Serviciul Public de Asistență 
Socială Baia Mare
Societatea Studenților în 
Medicină din București

Teodora Pistol
Tășuleasa Social
Theodor Manolache

Valentin Văcăruș
Vladimir Drăghia
Voichița Lefter
Victor Rebengiuc
Valentin Vasilescu 

Zebra Catering
Zoli Toth
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Sprijină copiii, familiile
și tinerii din programele
Hope and Homes for Children
hopeandhomes.ro/doneaza

AJUTĂ PERSONAL
• Donează 2 Euro lunar trimițând HOPE la 8844
• Intră pe hopeandhomes.ro și donează direct de pe card   

sau redirecționează 3,5% din impozitul tău pe venit
• Dăruiește-ți ziua de naștere

AJUTĂ PRIN INTERMEDIUL COMPANIEI TALE
• Intră pe hopeandhomes.ro și redirecționează 20% din 

impozitul pe profit sau pe venit al companiei tale
• Vino, alături de colegii tăi, în Team Hope, echipa noastră de 

sportivi-fundraiseri

Îți mulțumim!

fb.com/hopeandhomesromania
instagram.com/hopeandhomesromania
linkedin.com/company/hopeandhomesromania
yt.com/hopeandhomesromania 

CREDITE FOTO

Diana Șandor        (copertă 1, pag. 48, 63, 65, 69, 85,
                                     91, 93, 95, 96)

Mihnea Ciulei        (pag. 20, 23, 53, 54, 57, 58, 74, 75)

Mihai Solovastru       (pag. 34, 36, 37, 61, 74, 75, 77)

Ciprian Alupoae        (pag. 33, 39, 40, 45)

Papaya Advertising  (pag. 20)

CONTACT

Baia Mare
Bd. București 2A
Baia Mare, 430281 Maramureș
Tel: +40 262 227 419
Tel: +40 722 111 442
Fax: +4 0362 805 544
office@hopeandhomes.ro 

București
Str. Monetăriei nr. 12, ap. 7
Sector 1, 011216
București
Tel: +40 31 426 02 71 
bucuresti@hopeandhomes.ro

www.hopeandhomes.ro
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VALORILE 
   NOASTRE

Credem că atașamentul, 
atenția individuală  
și iubirea sunt esențiale  
pentru fiecare copil.

SCOPUL
   NOSTRU

Închidem toate 
instituțiile de tip vechi  
din România  
până în anul 2027.

Lucrăm pentru a avea o
lume în care niciun copil
nu va mai trebui să
treacă prin coșmarul
instituţionalizării.
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