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Eroii de lângă noi

Ei sunt eroii mei. Lor le dedic
acest raport anual,
înclinându-mă în fața lor.

Nu mai suntem doar noi cei care vorbim despre traumele pe care le
produce instituționalizarea asupra copiilor. Se întâmplă ceva: tot mai
multe voci tinere se fac auzite cu mărturii despre calvarul copilăriei trăite
fără familie. Sunt vocile celor care au crescut în orfelinate. Înverșunați,
dar autentici, știu cel mai bine despre ce vorbesc, pentru că au trăit ei
înșiși coșmarul pe care noi doar îl bănuim sau ni-l imaginăm.
Au creat organizații. S-au constituit în asociații. Luptă pentru cei care
încă suferă durerea cumplită a instituționalizării. Pentru că ei știu
foarte bine cât doare și ce răni adânci lasă sindromul de separare.
Deși măcinați de lipsa de afecțiune și de absența iubirii părintești, sunt
hotărâți să pună umărul la distrugerea acestei traume pentru generațiile
de copii care vin după ei. Pot doar să îmi închipui cât de crunt trebuie să
fie să crești fără părinți, fără iubire. Și totuși, ei oferă atât de mult celor
din jurul lor și fac tot ce le stă în puteri pentru ca alți copii să nu mai
sufere cât au suferit ei.

Ștefan Dărăbuș
Director regional, Europa Centrală și de Sud
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VALORILE
NOASTRE
O lume în care niciun copil
nu va mai trebui să
treacă prin coșmarul
instituţionalizării.

La început, programele noastre au fost susținute mai ales cu fonduri
strânse de Hope and Homes for Children în Marea Britanie. Din fericire,
în anii din urmă această situație a început să se schimbe. O parte tot
mai însemnată din bugetul anual al fundației este susținut de companii
care activează în România sau din donații personale făcute de
români inimoși.
E îmbucurător să vezi că românii știu și pot să fie responsabili pentru
copiii abandonați ai României. Acești copii sunt ai noștri, ai tuturor.
Gradul în care vom ști să le îmblânzim destinele va spune multe despre
viitorul nostru ca nație.

Dragoș Bucurenci
Director de dezvoltare
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SCOPUL
NOSTRU

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?!
 nevoie ca toți ceilalți de îmbrățișări, mângâieli și dragoste, de o casă
Au
și 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 reușim împreună?

Închidem toate
instituțiile de tip vechi
din România
până în anul 2026.

Amalia Enache
Ambasador Hope and Homes for Children
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VALORILE
NOASTRE
Credem că atașamentul,
atenția individuală
și iubirea sunt esențiale
pentru fiecare copil.

Am devenit Ambasador Hope and Homes for Children în 2017
și sunt onorat să pot susține programele desfășurate de Fundație
deoarece cred cu tărie că cel mai bun start în viață depinde de
încrederea și dragostea pe care ți le oferă familia.
Copilăria este un moment de mare preț în viață, este sursa din care se
va dezvolta adultul sănătos și încrezător de mâine. Împreună putem
să dăm șansa unei copilării fericite celor care cresc acum departe de
familiile lor și celor care au nevoie de sprijin pentru a rămâne acolo unde
le este locul, lângă părinți. Dându-le lor o șansă, ne dăm o șansă nouă,
ca societate, să ne dezvoltăm armonios și să trăim frumos unii cu ceilalți.
De 21 de ani Hope and Homes for Children transformă în bine vieți, iar
aceasta nu este puțin lucru. Mă bucur să pot spune că prin arta mea
sunt alături de Hope and Homes for Children.

Marius Manole
Ambasador Hope and Homes for Children
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OBIECTIVELE
NOASTRE
Să demonstrăm că îngrijirea copiilor bazată pe sprijinul
familial și al comunității poate înlocui cu succes
îngrijirea instituțională.
 ă creștem numărul profesioniștilor responsabili pentru
S
bunăstarea și protecția copiilor pentru a preveni separarea
de familie și a oferi îngrijire de calitate.
Una dintre cele mai mari bucurii ale mele este aceea de a-i ajuta pe
copii. Hope and Homes for Children transformă dorințele noastre în
realitate, înfăptuind adevărate miracole pentru copiii aflați în dificultate.
Cum altfel să numești iubirea, căldura și siguranța pe care copiii le
regăsesc cu ajutorul oamenilor extraordinari de la
Hope and Homes for Children? Copiii sunt asemenea îngerilor: lumini
venite printre noi. Trebuie să îi ajutăm cât de mult putem, căci pentru ei
ne străduim să creăm o lume mai bună și mai frumoasă.
În calitate de Ambasador Hope and Homes for Children voi lupta cu
armele mele — vioara și arcușul, după cum spunea Enescu — pentru
binele copiilor!

Alexandru Tomescu
Ambasador Hope and Homes for Children
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Să influențăm politicile guvernamentale și cele ale
autorităților locale pentru a asigura tuturor copiilor
posibilitatea de a se bucura de îngrijire într-un
mediu familial.

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

Să dezvoltăm rețeaua de profesioniști și voluntari din
domeniul protecției copilului prin îmbunătățirea
competențelor și cunoștințelor acestora.
Să sensibilizăm opinia publică în legătură cu situația
dificilă a copiilor, a familiilor și a comunităților care suferă
din cauza unui sistem de protecție a copilului depășit.
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ÎNCHIDEREA
INSTITUȚIILOR
DE TIP VECHI

ÎNCHIDEREA INSTITUȚIILOR
DE TIP VECHI
În anul 2000, în România, aproape 100.000 de copii trăiau în instituții
de tip vechi (orfelinate). În 2018, mai puțin de 6.500 erau încă
instituționalizați.
Traumele și consecințele devastatoare ale instituționalizării copiilor
sunt printre cele mai dure forme de abuz și de violență. Copiii care
cresc în instituții manifestă întârzieri în dezvoltarea fizică, emoțională,
socială și cognitivă. Tinerii care părăsesc instituțiile au probleme în
a deveni independenți și sunt expuși la abuz, exploatare, trafic sau
comportament antisocial.
Alternativa este închiderea orfelinatelor și găsirea celor mai potrivite
soluții—cât mai aproape de mediul familial—pentru copiii din ele. Unii
pot fi reintegrați în familiile naturale sau extinse, dacă acestea oferă
condițiile potrivite. Alții pot ajunge în grija unor asistenți maternali sau
pot fi adoptați, iar cei care au nevoie de îngrijire specializată, pentru
care nici reintegrarea în familie, nici asistența maternală nu sunt
opțiuni viabile, pot fi plasați în case de tip familial.
Reintegrarea copiilor din instituții în familii este un proces susținut de
un pachet de măsuri de îngrijire în scopul rămânerii copiilor alături de
familie. Până acum, 1.007 copii au fost reintegrați în familii.
CASA DE TIP FAMILIAL
Casa de tip familial este un serviciu care oferă copiilor și tinerilor un
mediu apropiat de cel familial. Într-o casă trăiesc maximum 10-12 copii,
care primesc găzduire, îngrijire, educaţie, sprijin emoţional și consiliere
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. Până la final
de 2018, Hope and Homes for Children a dezvoltat 105 case de tip
familial în țara noastră.
Misiunea Hope and Homes for Children este închiderea tuturor
orfelinatelor din România până în 2026.
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Închiderea Centrului de Plasament
„Veniamin Costache” din Iași
În ianuarie 2018, Hope and Homes for Children și Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași au finalizat
procesul de închidere a Centrului de Plasament „Veniamin Costache”
din Iași. Clădirea centrului de plasament va deveni centru de primire în
regim de urgență cu o capacitate de 45 de locuri.
Parteneriatul dintre Hope and Homes for Children și DGASPC Iași
pentru închiderea Centrului de Plasament „Veniamin Costache”
a început în anul 2016, când în centru se aflau 65 de copii. Pe tot
parcursul procesului de închidere, fiecare copil a fost evaluat de către
specialiștii Direcției și Fundației (psihologi și asistenți sociali) pentru
a identifica soluțiile alternative potrivite: reintegrarea în familiile
naturale sau extinse, integrarea socio-profesională a tinerilor peste
18 ani sau mutarea în apartamente de tip familial în Iași.
Astfel, o parte dintre copii (grupuri mai mari de frați) au fost reintegrați
în familiile lor naturale sau extinse, în timp ce alții au fost mutați în
apartamente de tip familial ale DGASPC Iași. 31 de tineri au fost sprijiniți
pentru a-și găsi un loc de muncă și a începe o viață independentă prin
programul de integrare socio-profesională a tinerilor care părăsesc
sistemul de protecție desfășurat de Hope and Homes for Children.
În ianuarie 2018, ultimii copii au părăsit instituția, fiind mutați într-un
apartament de tip familial renovat de DGASPC Iași.
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Din 2014, lucrăm în Iași cu Direcția de Asistență Socială și Protecția
Copilului pentru că aici se află cei mai mulți copii instituționalizați
din țară. Iată că, după patru ani, împreună cu partenerii noștri
am închis primul centru, „Veniamin Costache”, și am oferit o viață
în familie copiilor și tinerilor din acest centru. E primul pas în
programul amplu de dezinstituționalizare din județ și vom continua
cu închiderea altor două centre de plasament.

Iași este județul în care există, în prezent, cele mai multe instituții de
tip vechi și cei mai mulți copii în sistemul de protecție din România.
În 1997, la nivelul județului existau 35 de centre de plasament în care
erau instituționalizați peste 5.000 de copii. În 2017, numărul copiilor
din instituții și din apartamente de tip familial a ajuns la 950, în timp
ce 1.450 de copii se aflau în asistență maternală. Odată cu închiderea
Centrului de Plasament „Veniamin Costache”,
în nici
județ
au maiaceasta
rămasnu
Așa cum
povestea
11 orfelinate în care mai sunt 900 de copii.este completă fără anumite detalii,

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

Partener: DGASPC Iași

nici copilăria nu este împlinită fără
părinți, fără un mediu familial fericit.
Găsiți informațiile care lipsesc în
paginile 134-135.
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Închiderea Centrului de Plasament
„Năsăud” din Năsăud
Procesul de închidere a Centrului de Plasament „Năsăud” a început în
septembrie 2014, prin parteneriatul cu Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bistrița-Năsăud și Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud. În acel moment, în centru se aflau 70 de copii
și tineri. Pe parcursul proiectului, numărul total de beneficiari a ajuns la
82 de copii și tineri.
Hope and Homes for Children, împreună cu DGASPC Bistrița-Năsăud,
s-a ocupat de evaluarea individuală și de identificarea alternativelor
de transfer pentru fiecare dintre copiii din centrul de plasament. Pe
parcursul procesului de închidere, 40 de copii au părăsit centrul de
plasament. Pentru 14 dintre copii s-a reușit reintegrarea în familiile
lor naturale. 19 tineri care urmau să părăsească sistemul de protecție
au fost sprijiniți prin programul de integrare socio-profesională,
fie prin încadrarea în muncă, fie prin suport pentru revenirea lor în
familiile din care proveneau. Unul dintre copii a fost transferat în
Serviciul Alternativ de Protecție al Direcției, pentru 6 dintre copii au
fost identificate familii de plasament, iar pentru cei 42 de copii, cu
vârste între 3 și 19 ani, pentru care reintegrarea în familie și asistența
maternală nu au fost posibile, Hope and Homes for Children a
construit trei case de tip familial, două în Năsăud și una în Bistrița.
Terenurile pentru dezvoltarea celor trei case de tip familial au fost
puse la dispoziție de primăriile localităților Năsăud și Bistrița, iar
branșamentele la utilități au fost finanțate cu fonduri de la Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud.
L a finalul lunii iunie, cei 42 de copii au fost mutați în cele trei case de
tip familial din Năsăud și Bistrița.
Parteneri: DGASPC Bistrița-Năsăud, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
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Construcția casei de tip familial
„Cavalerii” cu sprijinul 
Holcim România

În 12 iulie 2018, Hope and Homes for Children, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din Sectorul 4 al
Capitalei și Holcim România au dat startul lucrărilor de construcție a
casei de tip familial „Cavalerii” din Sectorul 4 al Capitalei.
Participanții la eveniment au vrut să marcheze începerea lucrărilor
și au săpat, simbolic, primele gropi în fundația viitoarei case care
se va numi „Cavalerii”, nume ales chiar de cei 12 copii de la Centrul
de Plasament „Robin Hood” care urmează să se mute în ea. De
asemenea, aceștia și-au scris numele pe cărămizi ce au fost folosite în
pereții casei mai târziu, aducându-și, astfel, contribuția la construirea
clădirii pe care cei mici abia așteaptă să o numească „acasă”.
Procesul de închidere a Centrului de Plasament „Robin Hood”, ultima
instituție de tip vechi din Sectorul 4, București, a demarat la începutul
anului 2017, prin semnarea unui parteneriat cu 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. Pentru o parte
dintre ei s-au găsit soluții și au părăsit centrul, fie prin integrare socioprofesională, fie prin plasament în asistență maternală sau transfer la
alte case sau apartamente de tip familial.
În prima jumătate a anului 2019, 12 copii cu vârste cuprinse între 9 și 17
ani se vor muta în casa de tip familial „Cavalerii”, iar ceilalți 12 într-o
altă casă care urmează a fi dezvoltată de Fundație.
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 ondurile pentru construcția casei de tip familial „Cavalerii” au fost
F
strânse 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.

Așa cum nici povestea aceasta nu
este completă fără anumite detalii,
nici copilăria nu este împlinită fără
părinți, fără un mediu familial fericit.
Găsiți informațiile care lipsesc în
paginile 134-135.

În cadrul parteneriatului cu Hope and Homes for Children, prin
construirea acestor căsuțe, vom reuși să închidem ultimul centru
de plasament din Sectorul 4. Astfel, vom putea oferi copiilor noștri
servicii sociale de calitate într-un mediu nou creat, ce ne va permite
asigurarea unei abordări individualizate mult mai centrată pe
nevoi. Ceea ce astăzi, împreună cu partenerii noștri, reușim să le
oferim acestor copii, este cea mai apropiată variantă de cea a unei
familii. Mulțumim echipei Hope and Homes for Children pentru
faptul că au ales să fie alături de noi în acest demers, oferind
copiilor bucuria de a avea casa pe care și-o doresc. 
Mihaela Ungureanu, Director general, DGASPC Sector 4 
Suntem mândri că am putut contribui alături de partenerii noștri
la implementarea acestui proiect frumos prin care 24 de copii își
vor vedea visul de a avea un loc pe care să îl numească „acasă”
împlinit. Felicităm misiunea Fundației Hope and Homes for Children
și îi vom susține în continuare în demersurile lor, pentru ca și mai
mulți tineri să aibă parte de mediul propice în care să învețe, să se
dezvolte și să devină adulții încrezători și independenți de mâine.
Horia Adrian, CEO, Holcim România
Sponsor: Holcim România
Partener: DGASPC Sector 4
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Închiderea Centrului de Plasament
„Sfântul Spriridon” din Târgu Frumos

Procesul de închidere a Centrului de Plasament din cadrul
Complexului de Servicii Sociale „Sfântul Spiridon” din Târgu Frumos
a început în februarie 2014, printr-un parteneriat încheiat cu Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași.
În acel moment, în centru se aflau 215 băieți. În urma evaluărilor
individuale, Hope and Homes for Children a identificat cele mai bune
alternative pentru copiii și tinerii din instituție, printre ele numărânduse și dezvoltarea a patru case de tip familial.

Beneficiile închiderii Complexului de Servicii Sociale pentru Copii
din Târgu Frumos în colaborare cu Hope and Homes for Children
sunt creşterea calităţii vieţii copiilor prin schimbarea mediului fizic
și stimularea constantă a copiilor şi tinerilor prin implicarea lor
în activităţi recreative, gospodăreşti, educative, de comunicare
şi socializare care să fie susţinute de membri de personal
perfecţionaţi prin programe de pregătire continuă susţinute de
Fundaţie. Totodată, se facilitează reintegrarea în familia naturală,
în familia extinsă sau substitut a unui număr mai mare de copii cu
sprijinul oferit de Hope and Homes for Children.

Prima casă de tip familial, casa „Teilor”, a fost inaugurată în februarie
2018, și în ea s-au mutat 12 băieți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani.
A doua casă de tip familial, casa „Petru Rareș”, a fost inaugurată în
august 2018, 12 băieți cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani mutându-se în
ea. În cele două case, ei se bucură de un mediu apropiat de cel familial
și primesc îngrijire, educație, sprijin emoțional și consiliere pentru
dezvoltarea deprinderilor necesare unui trai independent.

Clădirile au două niveluri, patru dormitoare, o cameră de zi, două
băi și o bucătărie, toate foarte spațioase, primitoare și adaptate
nevoilor lor. Băieții se implică în activitățile care au loc în casă, de
la pregătirea meselor de peste zi, la curățenie și întreținerea curții.
La evenimentul prin care a fost marcată deschiderea casei de tip
familial „Petru Rareș”, actorul Marius Manole a fost alături de băieți
și au plantat împreună pomi în curtea casei pentru a o face cât mai
primitoare și frumoasă.

Alte două case de tip familial incluse în planul de închidere a Centrului
de Plasament „Sfântul Spiridon” urmează să fie deschise în 2019.
Partener: DGASPC Iași

Florin Ion, Director general, DGASPC Iași
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Închiderea Centrului de Plasament
„Dumbrava Minunată”
din Pomârla
În 2018, Hope and Homes for Children și Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani au inițiat procesul de
închidere a Centrului de Plasament „Dumbrava Minunată” din Pomârla
(județul Botoșani), proiect în cadrul căruia urmează să fie construite și
deschise două case de tip familial pentru 24 de copii și tineri din cei 48
găzduiți în acest centru.
 arteneriatul a început în anul 2009 odată cu planurile de închidere
P
a două instituții de tip vechi: Centrul de Plasament „Sfântul Spiridon”
care găzduia 100 de copii și tineri cu nevoi speciale, închis în 2013,
respectiv Centrul de Plasament „Elena Doamna”, cu 35 de copii tipici,
închis în 2015. În același timp, în cei 9 ani de parteneriat, specialiștii
Hope and Homes for Children s-au implicat în susținerea copiilor
vulnerabili și reformarea sistemului de protecție la nivel local prin
programele de formare a profesioniștilor din sistemul de protecție,
prevenire a separării copilului de familie și integrare
socio-profesională.
 rintre primele măsuri din planul de închidere a acestui orfelinat a
P
fost o întâlnire de informare la care au participat cei 25 de angajați
ai centrului și reprezentanți ai DGASPC Botoșani. Specialiștii Hope
and Homes for Children au explicat personalului ce implică procesul
de închidere a unei instituții de protecție a copilului după modelul
Fundației, precum și alternativele, atât în cazul celor 48 de copii și tineri
instituționalizați acolo, cât și pentru cei 25 de angajați. De asemenea,
a început evaluarea fiecărui copil specialiștii DGASPC Botoșani și ai
Hope and Homes for Children, respectiv psihologi, asistenți sociali și
manageri de caz, pentru identificarea soluțiilor cele mai potrivite.
Partener: DGASPC Botoșani
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O bibliotecă
în fiecare casă

După succesul primei ediții desfășurate în iarna anului 2017,
proiectul „O bibliotecă în fiecare casă”, derulat de
Livrez DragostecAtelierul de Scrisori și Hope and Homes for Children,
a continuat și în 2018. Cei doi parteneri și-au propus să adune cărți
pentru copiii și tinerii din 44 de case de tip familial dezvoltate
de Fundație.
În luna mai, aproape 5.000 de cărți au fost adunate de
Livrez Dragoste – Atelierul de Scrisori și împachetate cu dragoste de
voluntari. În iunie, cu sprijinul Fan Courier și al voluntarilor
Livrez Dragoste – Atelierul de Scrisori și Hope and Homes for Children,
cărțile au ajuns la peste 450 de copii și tineri cu vârste cuprinse între
4 și 25 de ani din Maramureș, Alba, Mureș, Bistrița-Năsăud, Olt,
Cluj și București. Toți le-au așteptat cu nerăbdare și s-au bucurat de
cărțile donate. Printre acestea s-au numărat cărți de povești, cărți
pentru liceeni, cărți de colorat, literatură clasică, enciciclopedii, cărți
senzoriale și audio book-uri.
 roiectul „O bibliotecă în fiecare casă” își propune să ajute copiii și
P
tinerii din casele de tip familial dezvoltate de Hope and Homes for
Children să își întemeieze propria lor bibliotecă care să îi bucure și să
îi ajute să își dezvolte imaginația și să își îmbogățească cunoștințele.
Campania a luat naștere la inițiativa Cristinei Dobrescu, co-fondatoarea
proiectului Livrez Dragoste – Atelierul de scrisori.

Parteneri: Livrez Dragoste – Atelierul de scrisori, FAN Courier
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Parteneriatul dintre JYSK România
și Hope and Homes for Children

Prin parteneriatul strategic cu Hope and Homes for Children, început
în 2017, 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. 
În 2018, Hope and Homes for Children a finalizat construcția a cinci
case de tip familial în județele Bistrița-Năsăud și Iași. În ele s-au mutat
copii din două centre de plasament, Centrul de Plasament „Năsăud”
din Năsăud și Centrul de Plasament „Sfântul Spiridon” din Târgu
Frumos.
Procesul de închidere a Centrului de Plasament „Năsăud” a început în
septembrie 2014, prin parteneriatul încheiat cu Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului și Consiliul Județean BistrițaNăsăud. În acel moment, în centru se aflau 70 de copii și tineri.
Hope and Homes for Children, împreună cu DGASPC Bistrița-Năsăud,
s-a ocupat de evaluarea individuală a copiilor din centrul de plasament
și de identificarea alternativelor de transfer pentru fiecare dintre ei.

Pentru
cei 42 de copii pentru care reintegrarea în familie și asistența
maternală nu au fost posibile, Hope and Homes for Children a
construit trei case de tip familial, două în Năsăud și una în Bistrița
care au fost inaugurate în luna iunie. Aici se bucură de un mediu
apropiat de cel familial și primesc îngrijire, educație, sprijin emoțional
și consiliere pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unui
trai independent.
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În Centrul de Plasament „Sfântul Spiridon”, în februarie 2014, se aflau
215 copii și tineri, dintre care câțiva cu dificultăți de învățare și alții cu
deficiențe ușoare, care frecventau școala specială din localitate. Și aici,
Hope and Homes for Children s-a ocupat de evaluarea individuală și de
identificarea alternativelor de transfer pentru fiecare în parte, iar copiii
pentru care reintegrarea în familie și asistența maternală nu au fost
posibile au fost mutați în case de tip familial.
La începutul anului 2018, în centrul de plasament erau 61 de copii și
tineri, cu vârste între 12 și 20 de ani. În februarie și august, au fost
inaugurate și date în folosință două din cele patru case de tip familial
construite în cadrul procesului de închidere a acestui orfelinat. 24 de
băieți s-au mutat în casele „Teilor” și „Petru Rareș”.
Toate cele cinci case de tip familial au fost mobilate și decorate
cu sprijinul JYSK România, copiii numindu-le cu mândrie și
afecțiune „acasă”. 
Când am început colaborarea cu Hope and Homes for Children,
știam care este obiectivul Fundației, aveam cifre despre câți copii
se află în îngrijirea statului, despre câte instituții de tip vechi
există și știam că e important ca acești copii să trăiască într-un
mediu mai cald, mai plăcut, într-o casă a lor. Între timp am și
cunoscut o parte dintre copiii care, datorită caselor construite
de Hope and Homes for Children, au părăsit centre de plasament
supraaglomerate și s-au mutat în case de tip familial. Am văzut
bucuria lor când au ajuns în noua casă, unde stau doar câte doi
sau trei în cameră, unde au jucăriile lor, patul lor, hainele lor, unde
participă la treburile casnice și trăiesc ca într-o familie numeroasă.
Ca în orice casă, au o bucătărie, o sufragerie, mănâncă împreună,
își petrec timpul împreună și, încet-încet, învață deprinderi care
îi vor ajuta în viața de adult. După ce am vizitat și centrul de
plasament din care au plecat copiii ne-am dat seama că e o
diferență uriașă între mediul de acolo și cel din casele familiale. 
Alex Bratu, Country Manager, JYSK România

Sponsor: JYSK România
Parteneri: DGASPC Bistrița-Năsăud, DGASPC Iași
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Închiderea Centrului de Plasament
„Elena Doamna” din Piatra-Neamț
cu sprijinul Kaufland România
Parteneriatul strategic dintre Kaufland România și Hope and Homes
for Children în perioada 2017-2020 are mai multe componente, una
dintre ele fiind construcția a trei case de tip familial în județul Neamț și
integrarea copiilor și tinerilor instituționalizați în familii naturale sau în
structuri familiale deja existente.
În cadrul procesului de închidere a Centrului de Plasament
„Elena Doamna” din Piatra-Neamț, în 2018 s-a construit prima casă
de tip familial. Lucrările de construcție au început în luna aprilie și au
urmat cursul normal: turnarea fundației, montarea armăturilor și a
planșeului, zidăria din blocuri ceramice la etaj, turnarea planșeului
și, apoi, acoperișul. În interiorul casei au fost executate instalațiile
electrice, termice și sanitare și a fost instalat sistemul de detecție
în caz de incendiu, pereții au fost tencuiți și s-au turnat șapele la
pardoseli.
30 de copii din acest centru au fost reintegrați în familiile lor naturale
sau extinse, unde se vor putea bucura de copilăria pe care o merită.
Alte două case de tip familial vor fi dezvoltate de Hope and Homes
for Children cu sprijinul Kaufland România până la finalul anului 2019
în cadrul procesului de închidere a centrului de plasament. După
finalizarea lucrărilor și mutare, 36 de copii de la Centrul de Plasament
„Elena Doamna” din Piatra-Neamț vor putea numi acest loc „acasă”.
Celelalte trei componente ale parteneriatului sunt integrarea
socio-profesională a tinerilor care ies din sistemul de protecție a
copilului, sprijin pentru tranziția acestor tineri spre viața independentă
prin construcția unui Centru de Tranzit în județul Botoșani cu o
capacitate de 10-12 locuri și formarea profesională, prin care se dorește
creșterea capacității personalului care lucrează cu copiii și tinerii din
sistemul de protecție. 76 de tineri care au părăsit instituțiile de tip vechi
din județele Botoșani și Neamț au primit sprijin pentru integrarea cu
succes în societate datorită acestui parteneriat.
Sponsor: Kaufland România
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PREVENIREA
SEPARĂRII
COPILULUI
DE FAMILIE

PREVENIREA SEPARĂRII
COPILULUI DE FAMILIE
39% din copiii României trăiesc în condiții de sărăcie, conform Strategiei
Naționale Privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei. Nu au haine
și încălțăminte, nu frecventează grădinița sau școala, iar în unele zile
nu au ce mânca. Asta îi face pe părinți, de multe ori, să îi lase în grija
statului, în orfelinate, unde au mâncare – dar sunt privați de afecțiune.
Hope and Homes for Children consideră că familia este prioritară
atunci când este vorba de interesul copilului și sprijină menținerea
copiilor alături de părinții lor, printr-o abordare diversificată a
Așa cum nici povestea aceasta nu
asistenței oferite. Planul de intervenție este
personalizat, iar decizia
este completă fără anumite detalii,
e luată de specialiști pe baza unor criteriinici
și copilăria
indicatori
particulari. O
nu este împlinită fără
trăsătură definitorie a programului de prevenire
a
separării
copilului
părinți, fără un mediu familial
fericit.
de familie desfășurat de Hope and Homes
for Children
este
Găsiți
informațiile
carefaptul
lipsesccă
în
implică familia ca actor principal în acțiunea
de134-135.
prevenire, oferind
paginile
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.
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.
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.
În total, din 1998, 31.580 de copii au rămas alături de familii datorită
intervențiilor realizate de Hope and Homes for Children și parteneri.
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Peste 500 de alergători Team Hope
au participat la Semimaratonul
București și au adunat bani pentru
două familii vulnerabile
În 13 mai, peste 500 de alergători Team Hope, angajați ai companiilor
partenere și alergători individuali, au participat la a șaptea ediție a
Semimaratonului București. Ei au adunat peste 250.000 de lei care au
fost direcționați către programul de prevenire a separării copilului de
familie prin care două familii au primit sprijin pentru a putea să aibă
condiții mai bune de trai și să își păstreze copiii alături.
Genpact România, prin cei 200 de alergători Team Hope, a sprijinit
o familie din județul Bistrița-Năsăud care avea nevoie de o locuință
adecvată pentru cei patru copii, dintre care doi erau instituționalizați.
Ca urmare a susținerii financiare oferite de Genpact România,
Hope and Homes for Children a achiziționat un apartament cu două
camere și a ajutat părinții să îi reintegreze pe cei doi copii
instituționalizați.
Ceilalți 300 de alergători Team Hope au adunat fonduri pentru ca cei
nouă copii ai familiei Horia să rămână alături de părinții lor, să aibă
condiții mai bune de trai și să meargă în continuare la școală și la
grădiniță. Toți locuiau într-o cameră din chirpici de 15 metri pătrați,
modest mobilată și cu o singură fereastră, fără electricitate, apă și
canalizare, cu pământ pe jos în loc de podea. Familia se încălzea cu o
sobă pe lemne, pe care mama și gătea. Din cauza condițiilor grele de
trai, unul dintre copiii cu vârsta de școală a renunțat la studii, însă și
ceilalți copii erau în risc de abandon școlar. 
Familia Horia a fost inclusă în programul de prevenire a separării
copilului de familie, iar specialiștii Hope and Homes for Children au
realizat un plan de intervenție prin care să îmbunătățească situația
în care se afla aceasta. Banii strânși de alergătorii Team Hope la
Semimaratonul București au fost folosiți pentru a cumpăra o casă
care să corespundă nevoilor familiei.
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În iarna anului 2018, familia Horia s-a mutat în noua locuință și sunt
foarte recunoscători pentru sprijinul primit. Familia va mai primi
sprijin și pentru dezvoltarea unei microferme și renovarea unei anexe,
astfel punându-se bazele unei gospodării care va genera venituri și va
contribui la asigurarea unei alimentații potrivite pentru copii și părinți.
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Team Hope este echipa de alergători fundraiseri ai Hope and Homes for
Children și a luat naștere din dorința de a extinde eforturile 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. 
Printre alergători s-au numărat Marius Manole, Ambasador Hope
and Homes for Children, arhitectul Omid Ghannadi, jurnaliștii Florin
Negruțiu, Claudiu Pândaru și Marius Pancu (Digi 24), Otniela Sandu,
finalistă în show-ul „Supraviețuitorul” de la PRO TV și designerul Irina
Marinescu. Lor li s-au alăturat alergători din companiile care susțin
programele Fundației, precum și alergători individuali care au vrut să
susțină cauza organizației. 
Echipa de ștafetă formată din Alexandru Soare, Andrei Ștefana și
Marius Bușcă s-a clasat pe locul I și a câștigat trofeul la această
categorie. Atleta de performață Florina Pierdevară, specializată în
proba de 800m, s-a alăturat pentru prima dată Team Hope și a
participat la proba populară unde a câștigat locul întâi.
Voluntari ai Asociației Tășuleasa Social și ai Societății Studenților în
Medicină din București (SSMB) i-au susținut pe alergătorii Team Hope
la punctul de hidratare și la cortul amplasat în Piața Constituției. În
total, peste 70 de voluntari au fost alături de alergătorii Team Hope.

Nu este pentru prima dată când alerg pentru Hope and Homes for
Children, dar e prima dată când particip la ștafetă. Caritatea se
îmbină foarte bine cu sportul, dar se poate îmbina la fel de bine cu
orice altceva pentru că, atunci când poți să faci ceva bun pentru
tine, dar mai ales să faci ceva bun pentru ceilalți, este cu atât mai
motivant și e bine să dai și un exemplu celor din jur.

Parteneri: COS, Deutsche Bank Technology Center, Henkel, Holcim,
JYSK, Samsung, Samsung Shared Services Centre Europe, Société
Générale European Business Services, Skanska, UiPath, Webhelp,
Farmexpert și Farmaciile Alphega, Arval BNP Paribas

Susținători: Elevate, Radisson Blu, Sloop, Solaris, Godmother,
NAN Events, Bucharest Running Club

Omid Ghannadi, Ambasador Team Hope
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Hope Concert

În 22 aprilie, Ateneul Român a fost locul în care muzica clasică și-a dat
întâlnire cu teatrul și muzica pop și rock, în numele speranței și carității,
cu ocazia celei de-a șasea ediții a Hope Concert.
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. Peste
700 de invitați au fost prezenți la eveniment și peste 78.000 de oameni
au urmărit live momentele artistice impresionante dedicate celor mai
vulnerabili copii ai României.
Pe scenă au urcat Andra, Smiley, violonistul Alexandru Tomescu,
Ambasador Hope and Homes for Children, soprana Irina Iordăchescu,
Zoli TOTH Project, Doru Trăscău, liderul trupei The Mono Jacks, actorul
Marius Manole, Ambasador Hope and Homes for Children, și pianistul
Andrei Licareț, acompaniați de Ansamblul Violoncellissimo condus de
maestrul Marin Cazacu. Evenimentul a fost prezentat de Amalia Enache,
jurnalist PRO TV și Ambasador Hope and Homes for Children, alături de
Dragoș Bucurenci, director de dezvoltare al Fundației. 

În 1998, eu și soția mea, Caroline, ne-am decis să venim în România
și să vedem cum putem ajuta. Visul lui Caroline a fost să închidă
fiecare orfelinat din România. Am crezut că e imposibil, dar
ne-am propus o țintă și am avut sprijinul unor oameni extraordinari
care au donat bani, în principal din Marea Britanie, dar și din lume,
precum și din România. Acum mai sunt 6.500 de copii în instituții.
Echipa de aici, din România a fost pionieră și acum oferă un
exemplu în ceea ce privește dezinstituțioalizarea.

Hope Concert 2018 a marcat aniversarea a 20 de ani de activitate a
Hope and Homes for Children în România și s-a bucurat de prezența
lui Mark și Caroline Cook, fondatorii organizației, a Excelenței
Sale doamna Michèle Ramis, Ambasadorul Franței, a Excelenței
Sale domnul Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii, precum
și a numeroși reprezentanți ai companiilor partenere, vedete și
alte personalități care au ales să își arate astfel sprijinul pentru
programele desfășurate de Fundație și pentru copiii din
aceste programe.

În acest moment, 8 milioane de copii se mai află încarcerați
în instituții în întreaga lume, iar scopul nostru este eliminarea
instituționalizării la nivel global. România conduce în această
muncă, a creat un model și echipe din alte țări vin aici să vadă
cum se face. Mulțumesc echipei Hope and Homes for Children din
România, au muncit foarte mult în acești 20 de ani, în ciuda tuturor
problemelor și greutăților pe care le-au întâmpinat, lucrurile s-au
mișcat datorită dedicării și implicării lor.
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Mark Cook, Fondatorul Hope and Homes for Children
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Așa cum nici povestea aceasta nu
este completă fără anumite detalii,
nici copilăria nu este împlinită fără
Ca în fiecare an, programul Hope Concert a fost
completat de poveștile
părinți, fără un mediu familial fericit.
unor beneficiari ai programelor Hope and Homes
Children.care
Publicul
Găsițifor
informațiile
lipsesc în
i-a putut cunoaște pe Monica și Geri, doi tineri
abandonați
la
vârste
paginile 134-135.

fragede în terifiantele leagăne de la Sighet și Cavnic. Cei doi s-au
cunoscut într-una din casele de tip familial dezvoltate de Hope and
Homes for Children, iar după ce au împlinit 19 ani, Fundația i-a sprijinit
să își găsească un loc de muncă. O altă poveste impresionantă este cea
a Mărioarei Moldovan, o mamă singură cu șase copii pe care Hope and
Homes for Children a ajutat-o să își refacă locuința distrusă în urma
unui incendiu, i-a oferit sprijin medical pentru ea și copii și a ajutat-o să
cumpere câteva animale pentru ca familia să își asigure hrana zilnică.
Dina Bogar este o altă tânără care a crescut într-o casă de tip familial
deschisă de Hope and Homes for Children și care, după ce a studiat
pedagogia, și-a împlinit visul de a fi învățătoare și de a ajuta, la rândul
ei, alți copii.

Suntem norocoși că putem dărui, că îi putem ajuta pe alții, dar
planează și asupra noastră o îndoială, ca și în povestea Micului
Prinț, cel care avea o floare. Și viața noastră e ca o floare pe care
poate să o strivească într-o dimineață cineva și să nu o mai avem.
Cred că această îndoială ne face să fim mai darnici, să fim mai
aproape de semenii noștri. Fundației Hope and Homes for Children
îi doresc să aibă putere, să viseze, să fie la fel de generoasă, de
puternică și de tânără și să ajute toți copiii din instituții să ducă o
viață normală.
Marius Manole, Ambasador Hope and Homes for Children

Sponsori: UPC România, Farmaciile Alphega
Partener media principal: PRO TV
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Swimathon București
În 30 iunie, 15 înotători au participat la Swimathon București pentru a
susține cauza Hope and Homes for Children și au strâns fonduri pentru
a ajuta o mamă și cei 4 copii ai ei să rămână împreună.

Violeta este o mamă singură care locuia cu cei patru copii ai săi cu
vârste cuprinse între 6 și 14 ani în județul Prahova, într-o cameră de
doar 6 metri pătrați, în condiții precare, asupra căreia nu aveau niciun
drept legal, putând fi evacuați oricând. Cu un ajutor social de 550
lei pe lună, banii nu erau suficienți pentru a asigura chiar și hrana
în unele zile. Aceste condiții i-au împins către gesturi extreme, copiii
ajungând uneori să cerșească prin trenuri.
Situația Violetei și a copiilor ei l-a impresionat pe Mihai Leontescu, un
susținător al Hope and Homes for Children, care a solicitat ajutorul
Fundației pentru a-i sprijini pe copii. Mama își dorea cu orice preț să își
păstreze copiii alături și să le ofere un alt fel de viitor, dar avea nevoie de
sprijin pentru a depăși situația în care se aflau. 
Conduși de dorința de a ajuta această familie, 15 înotători s-au
mobilizat și au încercat să convingă cât mai mulți oameni să doneze
bani pentru a le oferi șansa unui trai mai bun Violetei și copiilor ei.

Printre
înotători s-au aflat Dragoș Bucurenci, director de dezvoltare
al Hope and Homes for Children, Vladimir Drăghia și actorul Alex Călin,
ambii Ambasadori Team Hope. Cele trei echipe formate din câte
5 înotători au reușit să strângă peste 21.000 lei.
Banii strânși de înotătorii Hope and Homes for Children la Swimathon
au fost folosiți pentru a ajuta familia Violetei să se mute într-o locuință
nouă, cu suficient spațiu pentru toți membrii familiei, unde cei mici
se simt bine și se pot pregăti pentru școală. Fundația o susține în
continuare pe Violeta ca să își găsească un loc de muncă pentru
a asigura singură condițiile necesare, în viitor evitându-se astfel
separarea copiilor de mama lor.
Organizator: Fundația Comunitară București
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Cred că este de datoria mea, acum, că mesajul meu poate ajunge
la foarte mulți oameni, să încerc să fac bine. Propriul exemplu
este o modalitate foarte bună de a dezmorți conștiința celor care
ne urmăresc. Swimathon este un exercițiu foarte bun, atât pentru
mine, cât și pentru ei.
Vladimir Drăghia, Ambasador Team Hope
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„Hope for A New Life”, parteneriat
cu BRD Groupe Société Générale

„Hope for a New Life”, proiectul realizat de Hope and Homes for Children
în parteneriat cu BRD Groupe Société Générale și-a propus să sprijine
copiii și tinerii vulnerabili să aibă acces la educație, să își continue
studiile sau să își dezvolte aptitudini deosebite. În 2018, 390 de copii
din 101 familii, provenind din nouă județe în care Hope and Homes for
Children desfășoară proiecte, au beneficiat de sprijin pentru a rămâne
alături de familiile lor, în același timp Fundația intervenind și pentru
a preveni abandonul școlar. Dintre aceștia, 26 de familii cu 111 copii
au primit sprijin suplimentar prin programul „Micii oameni mari”, ca
urmare a constatării faptului că, unii copii, de obicei frații mai mari, își
asumă responsabilități în gospodărie și viața de familie, ceea ce duce la
abandon școlar, de cele mai multe ori.
De asemenea, 85 de copii și tineri din serviciile de protecție a copilului
sau care au fost incluși în programul de prevenire din cele nouă
județe au beneficiat de burse de excelență oferite de BRD Groupe
Société Générale. Bursele primite îi vor ajuta să își continue studiile
sau să se pregătească pentru a-și dezvolta aptitudinile și pentru a
obține în continuare performanțe la concursuri și competiții școlare
sau extrașcolare. Doi dintre tinerii care au primit bursele din partea
BRD Groupe Société Générale le folosesc pentru a urma programe
de master în China și Germania, iar o tânără este sprijinită pentru
finalizarea studiilor doctorale în România.
Bursele de excelență sunt acordate de BRD Groupe Société Générale
din anul 2015 în baza unui program educațional derulat de Fundație.
De aceste burse beneficiază elevii de liceu sau studenții care provin
din familii sărace și din zone defavorizate și sunt destinate susținerii
accesului în învățământul liceal sau universitar. Totodată, bursele sunt
destinate și adolescenților sau tinerilor din sistemul de protecție care
au talente sau aptitudini speciale care au nevoie de susținere pentru
continuarea studiilor universitare sau postuniversitare.
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În plus, 20 de copii din familii aflate în risc de separare, împreună cu
membrii familiei, au participat la o tabără socială, în Muncel (județul
Iași) organizată împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului (DGASPC) Iași. Scopul acestei tabere a fost de a
îmbunătăți relațiile și comunicarea dintre membrii familiei, dar și de a
le oferi șansa de a petrece timp împreună departe de casă, un fel de
minivacanță pentru acei care nu își permit niciodată așa ceva. De la
prezentările reciproce din prima zi a taberei, până la diplomele oferite la
final, de la discuțiile cu copiii, până la cele cu părinții despre sentimente,
greutăți, dorințe și griji, toate au constituit un complex de stări și emoții
dintre cele mai sincere si firești.
„Oameni dragi de la Hope and Homes for Children, vă
multumim din suflet pentru tot ce ați făcut pentru noi. Vă suntem
recunoscători și vă iubim.” (Irina, 13 ani)
„Dragi colegi de la Hope and Homes for Children, vă mulțumim
din suflet pentru încrederea acordată și pentru sprijinul oferit.
Așteptăm cu nerăbdare să mai desfășurăm activități împreună.
Cu iubire!” (Beatrice, Psiholog, DGASPC Iași)
„Vă mulțumim, eu și ceilalți copii care au primit burse, pentru
ajutorul pe care ni-l oferiți. Aceste fonduri ne vor ajuta, pe unii
dintre noi, să continuăm studiile cu cele mai bune rezultate. De la
cei mai mici până la cei mai mari, toți visăm o carieră strălucită
într-un domeniu demn și moral, iar sprijinul oferit de Hope and
Homes for Children și BRD Groupe Société Générale ajută la
împlinirea acestui vis. De asemenea, mulțumim pentru cuvintele de
laudă și încurajare și zâmbetele pe care ni le aduceți, ajutându-ne
să ne împlinim visele.” (Daniela, 16 ani, bursier) 

Sponsor: BRD Groupe Société Générale
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„Case și speranțe pentru copii”,
parteneriat cu City Insurance
Începând cu luna iulie 2018, pe perioada unui an, City Insurance
direcționează către Hope and Homes for Children 1 leu din fiecare poliță
RCA emisă. Fondurile donate de City Insurance sunt direcționate către
programele desfășurate de Hope and Homes for Children cu scopul
de a îmbunătăți viața copiilor și tinerilor vulnerabili din România, atât
cei aflați în sistemul de protecție, cât și cei din familii în care riscul de
abandon al copiilor este ridicat.
Astfel, vor fi construite două case de tip familial pentru 24 de copii din
Centrul de Plasament nr. 2 din Oradea (județul Bihor) care va fi închis
de Fundație în anul 2020, iar 32 de copii din orfelinatele în curs de
închidere vor primi sprijin pentru a reveni alături de familia naturală sau
familia extinsă. Prin planuri de intervenție personalizate, 200 de copii din
8 județe (Bistrița-Năsăud, Sibiu, Brașov, Maramureș, Bacău, Botoșani,
Iași și Suceava) și București vor fi sprijiniți pentru a rămâne alături de
familiile lor, iar 50 de tineri care părăsesc sistemul de protecție vor
primi ajutor și consiliere pentru a începe o viață pe cont propriu. În plus,
pentru a contribui la reforma sistemului de protecție a copilului, 300 de
profesioniști din sistemul de protecție a copilului vor fi pregătiți pentru a
oferi o îngrijire mai bună copiilor. 

În esență, rolul unei companii de asigurări este acela de a avea
grijă de ce este important pentru fiecare. Pentru noi, la City
Insurance, pe de o parte există responsabilitatea față de clienții și
partenerii noștri, pe de cealaltă e cea față de comunitate.
E motivul pentru care ne-am alăturat cauzei Hope and Homes for
Children: o lume în care niciun copil nu va mai trebui să treacă prin
coșmarul instituționalizării.
City Insurance
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Intervențiile din cadrul programelor desfășurate de Fundație și susținute
financiar de City Insurance se axează pe trei mari categorii: sprijin
material/financiar, asistență tehnică și consiliere. Sprijinul material/
financiar include hrană, materiale igienico-sanitare, jucării, haine și
încălțăminte, chirii/întreținere, medicamente, materiale de construcție,
dotări pentru locuințe. Consilierea se referă la orientarea școlară
corespunzătoare a copilului, sprijin pentru pentru găsirea unui loc de
muncă, îmbunătățirea abilităților părintești, gestionarea resurselor
financiare și materiale, îmbunătățirea abilităților de trai independent și
accesarea serviciilor medicale. Asistența tehnică este oferită autorităților
locale, autorităților județene și reprezentanților organizațiilor partenere. 
Sponsor: City Insurance

73

Team Hope la Maratonul Internațional
București

În 13 și 14 octombrie, 270 de alergători s-au alăturat Team Hope și au
participat la cea de-a XI-a ediție a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon.
Ei au adunat peste 150.000 de lei pentru familia Boer, un tată cu patru
copii care, din cauza condițiilor precare de trai, risca să își abandoneze
copiii în grija statului.

Printre alergători s-au numărat Pavel Bartoș, prezentatorul show-ului
„Vocea României” de la PRO TV, Marius Manole, Ambasador Hope
and Homes for Children, arhitectul Omid Ghannadi, Ambasador
Team Hope, Doru Trascău, Andrei Zamfir, John Ciurea și Cristian
Chiru – membrii trupei The Mono Jacks și actorul Alex Călin. Lor li
s-au alăturat alergători din companiile care au ales să susțină cauza
organizației, precum și alergători individuali. Raluca Teodorescu și
Marius Bușcă s-au clasat pe locul al doilea în proba de semimaraton,
la feminin, respectiv la masculin, și au dedicat premiile primite
copiilor vulnerabili.
70 de voluntari de la Societatea Studenților în Medicină din București
(SSMB) și de la Tășuleasa Social i-au susținut pe alergătorii Team Hope
la punctul de hidratare și la cortul Team Hope din Piața Constituției.
Toți acești alergători și voluntari au vrut să sprijine, astfel, cei patru
copii ai familiei Boer să rămână alături de tatăl lor după ce mama i-a
părăsit în februarie 2018. Ei locuiau într-o casă dărăpănată, lăsată
moştenire de bunicul patern. Uneori, mama îi mai suna şi le promitea
că le va trimite bani şi lucruri, dar nu a făcut nimic concret, iar copiii
nu îşi mai făceau speranţe. Ca să își poată întreține familia, tatăl
muncea în sat, ajutându-și vecinii la treburi gospodăreşti și primind
în schimb bani sau mâncare.
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Banii strânși de alergătorii Team Hope la Maratonul București sunt
folosiți pentru ca familia Boer să aibă condiții minime pentru un
trai decent. Măsurile din planul de intervenție includ consolidarea
casei actuale și achiziţionarea unor animale pentru dezvoltarea unei
gospodării de subzistență, precum și mobilier adecvat, îmbrăcăminte,
încălţăminte si rechizite pentru cei patru copii. Intervenția va fi
finalizată în cursul anului 2019.
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Mi-am dorit să particip la acest maraton ca să susțin cauza
Hope and Homes for Children, a acelor copii aflați în necaz. Miam dorit să îi pot ajuta. E de ajuns că în lumea noastră oamenii
sunt foarte indiferenți și că fiecare gândește numai pentru el.
Este nevoie să ne pese unii de alții și să îi ajutăm pe cei în nevoie.
Eu sunt alergător de performanță, toată viața mi-am dorit să
ajung printre cei mai buni, am făcut sport pentru mine, așa că am
considerat că este cazul să alerg către o altă direcție. Prin urmare,
făcând parte din Team Hope, am ales să îmi fac bine și mie, dar să
aduc un beneficiu și celor din jurul meu.
Marius Bușcă, câștigătorul locului al II-lea la semimaraton 

Am ales să fac parte din echipa Hope and Homes for Children
pentru că, recent am devenit tătic și mi-am dat seama cât de
cum
nici
aceasta nu
importantă este relația părinte-copil și maiAșa
ales
cât
depovestea
important
completă
fără
anumite
este ca cel mic să se dezvolte corect. Mi seeste
pare
minunat
ceea
ce detalii,
nici copilăria nu este împlinită fără
face Hope and Homes for Children, îi susțin și voi continua să alerg
părinți, fără un mediu familial fericit.
pentru copiii aflați în necaz. Go, Team Hope!
Găsiți informațiile care lipsesc în
Alex Călin, Ambasador Team Hope 

paginile 134-135.

Susținător principal: City Insurance
Parteneri: Arval BNP Paribas, COS, Deutsche Bank Technology Center,
Henkel, Holcim România, JYSK România, RSM, Samsung și Samsung
SSCE, Skanska, Softelligence, UiPath
Susținători: NAN Events, Solaris, Fitio, Radisson Blu, Godmother,
Elevate, Bucharest Running Club
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Team Hope la Băneasa Forest Run

În 4 noiembrie, 37 alergători s-au alăturat Team Hope și au participat
la a doua ediție a competiției Băneasa Forest Run. Alergătorii au
putut alege între cursa de cross (11 km) și semimaraton (21 km), iar
organizatorii Băneasa Forest Run au donat o parte din fondurile
obținute în urma înscrierilor către Hope and Homes for Children.
Printre cei care au venit să alerge în sprijinul copiilor familiei Bogza s-a
numărat și Otniela Sandu, finalistă în show-ul „Supraviețuitorul” de la
PRO TV. Cătălin Toda s-a clasat pe locul al treilea la categoria de vârstă
40–49 ani în proba de semimaraton.
Alergătorii au adunat peste 13.000 lei, bani care au fost folosiți
pentru a ajuta familia Bogza. Formată din cei doi părinți și șase copii
cu vârste cuprinse între un an și 9 ani, familia locuia într-o colibă
de chirpici, care stătea să se dărâme. În ciuda faptului că cei mici
erau expuşi unui mediu insalubru şi periculos din cauza condițiilor
nepotrivite în care locuiau, copiii mergeau în fiecare zi la şcoală şi la
gradiniţă și aveau rezultate bune la învățătură.
Părinții sunt conștienți de importanța educației pentru un viitor mai bun
al copiilor, dar din cauza situației financiare, au cerut sprijnul Hope and
Homes for Children pentru a rămâne împreună. 


Susținător principal: City Insurance
Parteneri: : UiPath, Deutsche Bank Technology Center
Susținători: Solaris, Godmother, Fitio, Elevate, Go Party,
Băneasa Forest Run
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Banii adunați de alergătorii Team Hope au fost folosiți pentru
construirea casei care să le asigure copiilor condiții mai bune de trai.
Tatăl deja turnase fundația, dar, din lipsa banilor, nu mai continuase
construcția. Pe măsură ce alergătorii adunau bani prin campanii
personale de fundraising, s-a reapucat de lucrări. Datorită ajutorului
acordat de membri ai comunității care au asigurat mâna de lucru,
casa a fost gata înainte de venirea zăpezii.
Hope and Homes for Children a mai donat mobilier de strictă
necesitate, îmbrăcăminte, încălţăminte și rechizite pentru cei patru
copii, astfel că familia Bogza a petrecut Crăciunul în noua lor casă.
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Parteneriatul dintre Farmexpert și
Hope and Homes for Children
La finalul anului 2017, Hope and Homes for Children și Farmexpert
anunțau încheierea unui parteneriat strategic prin care compania
acorda susținere financiară programului de prevenire a separării
copilului de familie în 2018.
Investiția a avut ca rezultat includerea a 61 de copii vulnerabili,
alături de familiile lor, în programul de prevenire a separării copilului
de familie și oferirea de sprijin pentru a rămâne împreună. Costul
mediu pentru a sprijini un copil aflat într-o situație de risc de abandon
să rămână alături de familie este de 875 de euro anual, în timp ce
statul român cheltuie această sumă lunar cu un copil care ajunge în
orfelinat. Cei 61 de copii provin din 20 de familii aflate în situații foarte
dificile, familii care au primit ajutor pentru a-și păstra copiii alături.
Aceștia au fost sprijiniți să nu abandoneze școala, iar familiilor li s-a
oferit suportul necesar pentru îmbunătățirea condițiilor de trai.

Sănătatea și educația sunt pilonii principali în strategia
promovată de Farmexpert pe zona de CSR. Parteneriatul cu
Hope and Homes for Children este unul important și de lungă
durată, deoarece considerăm că fiecare copil care are nevoie
de sprijin trebuie să rămână în sânul familiei și să beneficieze
de cel mai bun start în viață și de o educație pe măsură.
Iulian Trandafir, Director general, Farmexpert
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Intervențiile realizate în cadrul parteneriatului s-au axat pe izolarea
termică și renovarea locuinței, refacerea acoperișului, acolo unde a
fost nevoie, achiziționarea de sobe necesare pentru încălzire și gătit,
achiziționarea de lemne de foc, suplimentarea resurselor de hrană
sau sprijin cu plata chiriei pe o perioadă determinată de timp. Familiile
au primit produse de igienă personală și igienico-sanitare, iar copiilor
li s-au cumpărat rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte potrivite
vârstei și nevoilor lor. Părinții au fost consiliați în vederea asumării
responsabilităților parentale, pentru găsirea unui loc de muncă menit
să le asigure independența financiară, precum și pentru păstrarea
acestuia. Acolo unde a fost cazul, mamele abuzate fizic și emoțional
au fost consiliate de specialiștii Fundației. 
Primul an de parteneriat dintre Farmexpert și Hope and Homes for
Children a inclus și susținerea financiară a Hope Concert 2018.
Sponsor: Farmexpert
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„Niciun copil separat de familie!”,
parteneriat cu
Fundația Vodafone România
Fundația Vodafone România susține programul de prevenire a separării
copilului de familie desfășurat de Hope and Homes for Children prin
proiectul „Niciun copil separat de familie!” prin care 104 copii expuși
riscului de instituționalizare vor fi sprijiniți să rămână alături de familiile
lor. Proiectul se desfășoară pe perioada unui an, între septembrie 2018 și
august 2019, și vizează familii și copii din județul Bihor. 
Prin acest proiect, familiile sunt sprijinite pentru a avea condiții de trai
mai bune și chiar o locuință care să fie sigură pentru viața copiilor.
Totodată, aceste familii sunt ajutate să obțină acces la dotări de bază
(apă, electricitate, instalații sanitare și de încălzire) și primesc o serie
de obiecte de mobilier și de uz gospodăresc de primă necesitate. De
asemenea, adulții sunt sprijiniți să îmbunătățească situația financiară
a familiei, fie prin găsirea unui loc de muncă, fie prin consilierea în
vederea obținerii beneficiilor acordate de stat sau prin practicarea
agriculturii.
Copiii cărora li se adresează programul „Niciun copil separat de
familie!” primesc sprijin pentru a avea acces la educație, fiind ajutați
să fie înscriși la creșă, la grădiniță sau la școală ori în centrele de
zi, în funcție de situație. Totodată, acolo unde este cazul, copiii, prin
intermediul părinților, vor fi sprijiniți să acceseze servicii specializate
precum asistență oferită de logoped, de consilierul școlar sau de
asistentul social. Proiectul are în vedere facilitarea accesului copiilor
la servicii medicale de bază și specializate.
Sponsor: Fundația Vodafone România
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Parteneriatul dintre
Arval BNP Paribas și
Hope and Homes for Children
Parteneriatul dintre Hope and Homes for Children și Arval BNP Paribas
a început în anul 2014, cea mai mare parte a sprijinului financiar oferit
fiind direcționat către programul de prevenire a separării copilului de
familie. Prin acest program, Hope and Homes for Children și partenerii
săi oferă diferite forme de sprijin copiilor incluși în el. Nevoile fiecărei
familii sunt atent analizate, folosindu-se instrumente și proceduri
validate în cadrul practicii îndelungate a Fundației în România.
Tipurile de intervenții care rezultă în urma evaluării fiecărei familii
sunt extrem de diverse, fiind individualizate în funcție de nevoile
copiilor și familiilor, precum și în funcție de planurile pe termen mediu
și lung ale familiilor. Astfel, Hope and Homes for Children se asigură
întotdeauna că implică familiile în aceste intervenții (fie că e vorba
de nevoi materiale sau de consiliere/facilitarea accesului la diferite
servicii) pentru a crește gradul de responsabilizare a familiei relativ
la îndatoririle lor și pentru a asigura sustenabilitatea intervențiilor,
asigurându-ne de faptul că următoarea intervenție de același tip va fi
făcută de familii fără sprijinul Fundației.
În 2017–2018, 67 de copii din județele Bacău, Botoșani, Maramureș,
Suceava, Neamț și Sibiu au fost sprijiniți pentru a rămâne alături
de familii și a nu ajunge în sistemul de protecție a copilului. Sprijinul
oferit, atât cel material, cât și consilierea, care are rolul de a consolida
intervențiile, i-a ajutat să treacă peste situații dificile și de criză.
Arval BNP Paribas a oferit sprijini în scopul îmbunătățirii confortului și
a condițiilor de viață ale familiilor și a nivelului veniturilor, îmbunătățirii
abilităților parentale ale adulților și a susținerii copiilor să
continue școala.
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Familiile din program au primit sprijin pentru a-și extinde sau
reconstrui locuințele, a le dota și mobila. Unele familii au primit
animale (vaci, găini, porci) pentru gospodărie și semințe și răsaduri
pentru a face agricultură de subzistență, un prim pas în a deveni
independenți din punct de vedere financiar. Astfel, familiile vor avea
grijă de animale și vor avea carne, lapte și produse lactate (pe care
le vor putea chiar valorifica), nefiind nevoite să plătească pentru
achiziționarea acestora. Copiii se vor bucura de o dietă diversificată
și sănătoasă.
Hope and Homes for Children a oferit și alimente, produse igienicosanitare, îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite, iar în unele cazuri,
a acoperit transportul copiilor la școală sau liceu. Membrii familiilor
au fost implicați pe tot parcursul intervenției, astfel conștientizând
importanța și magnitudinea ajutorului oferit. De asemenea, și membrii
comunității locale s-au implicat alături de familii, de multe ori,
mobilizându-se și oferind o parte din obiectele de primă necesitate,
precum și manopera necesară construirii locuințelor.

Între 2014 și 2018, prin programul de prevenire a separării copilului de
familie, Hope and Homes for Children și Arval BNP Paribas au ajutat
peste 300 de copii să nu fie abandonați în orfelinate. 

Mulțumim Hope and Homes for Children și celor care au
dat bani (ARVAL n.n.) pentru că avem o casă așa de frumoasă
unde să stăm toți. Vă zic cinstit că, atunci când ne-a ars casa,
am crezut că o să rămânem pe drumuri, că nimeni nu o să
poată să ne ajute. Ne-au mai ajutat oamenii din sat cu ce
au putut, dar nu puteau să ne ajute cu tot ce aveau nevoie.
Oricum, si ei ne-au ajutat mult când au văzut că am început
lucrările, dar fără Hope and Homes for Children nu făceam
nimic și dormeam pe unde apucam.

Sponsor: Arval BNP Paribas

O mamă cu 4 copii din județul Botoșani cărora le-a ars
casa într-un incendiu

Programul de prevenire odată încheiat (intervențiile materiale
și consilierea), intervenția continuă cu etapa de monitorizare și
consolidare. Toate familiile și toți copiii incluși în program sunt
monitorizați de reprezentanții autorităților locale, în colaborare cu
Hope and Homes for Children.
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ASCULTAȚI POVESTEA
FAMILIEI MARINESCU
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INTEGRARE
SOCIO-PROFESIONALĂ

INTEGRAREA
SOCIO-PROFESIONALĂ
A TINERILOR
La abandonul inițial, odată cu părăsirea instituțiilor în care au crescut,
tinerilor li se adaugă abandonul societăţii, al statului, al instituţiilor de
ocrotire, al specialiştilor și, în ultimă instanţă, al tuturor. Se știe că, în
perioada instituţionalizării, copiii și tinerii dobândesc comportamente
sociale și profesionale într-o măsură foarte redusă. Sunt „obişnuiţi” să
primească totul de-a gata, nu știu să-și gestioneze banii; în plan emoțional,
sunt nesiguri, ajung să depindă în permanenţă de cineva (educator sau
instructor din centrul de plasament). După terminarea studiilor și părăsirea
instituției, acești tineri se trezesc în mijlocul unei societăţi care nu le asigură
suportul de care au nevoie în perioada de tranzit către traiul independent.
Ajunși pe cont propriu după o viață petrecută în instituție, tinerii nu sunt
capabili să facă față sarcinilor de zi cu zi, să își asume responsabilități
și să privească cu încredere spre viitor. Mulți au abilități de comunicare
slab dezvoltate, stimă de sine redusă, probleme de comportament și
atitudine, întâmpină dificultăți în formarea de relații semnificative –
toate acestea îi fac vulnerabili, se simt singuri, izolați, într-o lume străină.
În plus, riscă să fie exploatați. Uneori, rămân în sistemul de protecție
pentru tot restul vieții, deoarece li se atribuie în mod incorect dizabilități
care nu le permit să aibă un trai independent sau nu li se oferă suportul
necesar pentru a avea un trai semi-independent.
Integrarea socială și profesională a acestor tineri înseamnă îmbunătățirea
abilităților de trai independent (prin consiliere și sprijin material), crearea
premiselor pentru integrarea lor pe piața muncii (prin consiliere, mediere,
recomandări) și asigurarea unei locuințe, cu implicarea autorităților locale.
Hope and Homes for Children a început programele de asistare și
sprijinire a tinerilor vulnerabili care părăsesc sistemul de protecție
a copilului în 2002. Până acum, 1.168 de tineri au fost sprijiniți să se
integreze cu succes în societate, dintre care 153 în 2018.
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Jocurile Speciale de Iarnă
Peste 130 de copii și tineri cu nevoi speciale din serviciile de protecție
a copilului din județul Maramureș, din cadrul Asociației ASSOC, a
Asociației Esperando și a Centrului de zi „Luchian” din Baia Mare au
participat, în 19 martie, la cea de-a 18-a ediție a Jocurilor Speciale de
Iarnă, pe pârtia „Icoana” din Cavnic.
Copiii și tinerii au fost organizați în 10 echipe – Albinuțele, Buburuzele,
Cățelușii, Fluturașii, Ghioceii, Inimioarele, Lalelele, Omuleții de
zăpadă, Pisicuțele și Steluțele – au participat, pe rând, la cele 7 probe
ale competiției. Au jucat fotbal, șotron pe zăpadă, parașută, popice,
s-au întrecut la trasul frânghiei și la ștafeta cu lingura cu ou și s-au dat
cu săniuța pe pârtie.
Distracția de pe pârtie s-a terminat cu un moment festiv, în care toți
participanții au primit diplome, medalii și tricouri. Copiii și tinerii au fost
foarte încântați de ziua petrecută pe pârtie, în zăpadă, dar mai ales
de activitățile care au fost o ocazie foarte bună de a se întrece între ei.
De altfel, pentru copiii și tinerii cu nevoi speciale această competiție
reprezintă, în fiecare an, cel mai așteptat eveniment.
La ediția din 2018 a Jocurilor Speciale de Iarnă, voluntarii YMCA Baia
Mare au fost alături de participanți pe parcursul întregului eveniment.
Hope and Homes for Children organizează Jocurile Speciale de Iarnă
încă din 2000, cu scopul integrării sociale a copiilor și tinerilor cu
nevoi speciale prin activități de petrecere a timpului liber și întreceri
sportive specifice sezonului de iarnă.
Susținător: Bridges for New Beginnings
Parteneri: Asociația ASSOC, Asociația Esperando,
Centrul de Zi „Luchian”, DGASPC Maramureș
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„Driving My Future”, o șansă pentru
tinerii care părăsesc orfelinatele

Prin programul „Driving My Future”, Hope and Homes for Children și
ICT Logistics vor ajuta tineri care părăsesc sistemul de protecție a
copilului să beneficieze de instruire și apoi de un loc de muncă în
domeniul transporturilor.
În 2018, primul an de parteneriat, doi tineri din Iași și Sibiu au fost
incluși în program.
Programul are patru etape în care tinerii selectați sunt formați pentru
meseria de șofer de camion. Pregătirea durează aproximativ un an și
începe prin obținerea permisului de conducere categoria B, urmat de
categoriile C și CE aferente conducerii unor vehicule de mare tonaj și de
dobândirea atestatelor profesionale. Pe întreaga durată a școlarizării și
apoi în cele 6 luni de ucenicie, ICT Logistics susține costurile studiilor și
costurile de întreținere ale tinerilor, prin asigurarea unui venit lunar.
«Driving My Future» este o inițiativă locală a ICT Logistics și a
început printr-un proiect pilot. Cu sprijinul partenerilor de la
Hope and Homes for Children am selectat doi tineri, unul din Sibiu
și unul din Iași, care au început deja școlarizarea. Noi ne pricepem
la transporturi și ne dorim ca, prin resursele de care dispunem, să
contribuim în felul nostru și să le oferim un viitor mai bun și mai
sigur tinerilor care se înscriu în acest program. Meseria de șofer de
camion este una complexă, care presupune devotament, dedicare
și multă seriozitate. Totodată, este o meserie care asigură un venit
stabil și o șansă profesională pentru acești tineri.


Mihai Teodorescu, CEO, ICT Logistics România

Sponsor: ICT Logistics
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Parteneriatul dintre KRUK România
și Hope and Homes for Children

În decembrie 2018, Hope and Homes for Children și KRUK România
au încheiat primul an de parteneriat prin care compania, membră
a grupului financiar internațional KRUK, a susținut proiectele
desfășurate de Fundație în domeniile prevenirii separării copilului de
familie, integrării socio-profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul
de protecție și a 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
viața independentă, de adult. Sprijinul oferit de KRUK România a constat
în consiliere pe diverse teme (deprinderi de gestionare a veniturilor,
identificarea unui loc de muncă și acces pe piața muncii, păstrarea
locului de muncă etc.) și sprijin material (donații de alimente, obiecte de
uz casnic, mic mobilier și obiecte electrocasnice) și financiar (acoperirea
costurilor cu chiria) pe o perioadă de timp limitată, până la stabilizarea
situației financiare.
Dacă nu erați voi, Hope and Homes for Children și KRUK România,
nu puteam să găsesc un apartament în chirie pentru că nimeni
nu voia să îmi dea, chiar dacă aveam bani. Nu știu de ce, dacă le
ziceam că vin din Centru, poate credeau că nu o să plătesc sau o
să fur sau ceva.
Un tânăr sprijinit în cadrul parteneriatului
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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 necesare pentru încălzire și gătit,
achiziționarea de lemne de foc, suplimentarea resurselor de hrană sau
sprijin cu plata chiriei pe o perioadă determinată de timp.
Hope and Homes for Children cheltuie, în medie, 875 de euro anual
pentru a sprijini un copil aflat într-o situație de risc de separare de
familie, în timp ce statul român cheltuie aceeași sumă lunar cu un copil
care ajunge în orfelinat.
Cea de-a treia componentă a parteneriatului a constat în organizarea
unor sesiuni de instruire și training financiar la care au participat 60
de copii și tineri din Centrul de Plasament „Robin Hood” din Sectorul
4 al Capitalei, complexele de apartamente „Casa Mea”, „Amicii” și
„Floare de Colț” din Dorohoi, Centrele de Plasament „Cireșarii” și
„Prietenia” din Botoșani și copii din serviciile alternative familiale din
Maramureș. Aceștia au fost informați cu privire la termeni financiari,
împrumuturi, dobânzi, modalități de management al bugetului și
de prioritizare a cheltuielilor, optimizarea bugetului prin adaptarea
cheltuielilor la resursele existente. Toate aceste informații sunt extrem
de importante ajutându-i pe tineri la dezvoltarea aptitudinilor de trai
independent, oferindu-le abilități de autogospodărire și de prioritizare
a cheltuielilor.
Sponsor: KRUK România

Așa cum nici povestea aceasta nu
este completă fără anumite detalii,
nici copilăria nu este împlinită fără
părinți, fără un mediu familial fericit.
Educaţia financiară timpurie este unGăsiți
element
esențial pentru
informațiile care lipsesc în
tânăra generaţie, pentru viitoarele decizii
financiare
paginile 134-135. pe care le va

lua în viaţa de adult. Deprinderile pe care copiii şi tinerii ar trebui
să le capete din familie, din școală — economiile la pușculiță,
schiţarea unui plan de cheltuieli care să cuprindă două rubrici
simple: de ce bani dispunem și ce cheltuieli avem — pot face
diferența între intrarea în datorii şi o viaţă cumpătată
şi responsabilă.
Tomasz Ignaczak, Director general, KRUK România
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Parteneriat între Webhelp și
Hope and Homes for Children

Prin parteneriatul dintre Webhelp și Hope and Hopes for Children,
15 tineri din județele Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Iași, Suceava,
București, Sectorul 4, au fost susținuți financiar pentru îmbunătățirea
abilităților de trai independent. 
Sprijinul acordat acestor tineri este extrem de important întrucât
aceștia constituie o categorie foarte vulnerabilă și sunt supuși
discriminării și marginalizării. În momentul părăsirii sistemului de
protecție, ei nu beneficiază de programe speciale pentru reintegrare
în comunitate, iar autoritățile implementează programe de sprijin
punctuale, fără o metodologie unitară la nivel național. Acest lucru
conduce la lipsă de consistență în implementare și la rezultate greu
de cuantificat. 
Cazurile provin din portofoliul Hope and Homes for Children, dintre
tinerii care părăsesc sau urmează să părăsească sistemul de protecţie
a copilului, recomandările venind de la partenerii locali.
Intervențiile au constat în discuții cu psihologii și asistenții sociali ai
Fundației, îndrumare în dobândirea unor aptitudini casnice și de trai
independent, facilitarea și intermedierea accesului la servicii sanitare
și comunitare, consiliere juridică de bază, sprijin în identificarea unor
profesii, sprijin material ce acoperă costul unei locuințe (chirie) și
pentru accesarea unor locuințe sociale, dotarea locuințelor pentru a
crea condițiile de trai necesare, participarea la sesiuni de calificare
profesională și oferirea de sprijin în identificarea locurilor de muncă
pe care le pot accesa. 
Costul mediu pentru a sprijini un tânăr în vederea integrării socioprofesionale este de 1.900 euro/an.
Sponsor: Webhelp
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Tinerii instituționalizați,
ambasadori a
 i României
Tinerii care părăsesc sistemul de protecție sunt susținuți de Hope and
Homes for Children în diverse moduri, de la consiliere și sprijin material,
până la facilitarea participării la diverse tabere internaționale, în
scopul deschiderii orizontului, dezvoltării abilităților de comunicare și a
integrării cu succes în societate.
Începând cu 2014, cu sprijinul Hope and Homes for Children, zeci de
tineri cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani, din Maramureș, Botoșani,
Oradea și Iași, au mers în tabere internaționale transfrontaliere în
Ungaria și Serbia. Acestea sunt organizate în cadrul proiectelor VÁGOE
(Volt Állami Gondoltak Országos Egyesülete - Asociația Națională a
Copiilor care au Crescut în Instituții). Printre țările participante se
numără Turcia, Ucraina, Slovenia, Slovacia, Croația și Bulgaria.
La edițiile din 2018, organizate la Tiszaladanyi (Ungaria) și Ada
(Serbia), au participat șapte tineri din Iași. Temele abordate în cadrul
taberelor sunt diverse, majoritatea axându-se pe multiculturalitate,
drepturi cetățenești și integrare europeană, antreprenoriat, integrare
socio-profesională, sănătate, efectele consumului de droguri. Tinerii
participanți sunt entuziasmați să participle la aceste întâlniri deoarece
au posibilitatea de a cunoaște alți tineri de aceeași vârstă, de a explora
alte culturi și de a-și face noi prieteni. Se întorc de acolo mult mai
optimiști și încrezători, după ce au acumulat experiențe deosebite și
amintiri dintre cele mai frumoase.
Tot ce am trăit acolo a fost o experiență minunată pentru mine,
ca de altfel pentru toți participanții, indiferent de țara din care
au provenit. Faptul că am interacționat unii cu alții a contribuit la
adaptarea noastră contextuală, prin învățare, răbdare, ascultare.
A fost o încântare să pot fi acolo. M-aș întoarce oricând.
Alex, participant
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Experiența din tabără a fost una pe care probabil că nu o voi uita
niciodată. În primele zile, activitățile propuse au fost mai mult de
cunoaștere și de obișnuire cu locul nou în care ne aflam. Mi-au
plăcut activitățile relaxante de început, călărit, tras cu arcul și
serile culturale. Pe lângă deprinderile antreprenoriale căpătate,
cred că cel mai important a fost faptul că am cunoscut alte culturi,
alte tipuri de oameni, alte gândiri și că mi-am făcut prieteni noi.
Închei prin a mulțumi Hope and Homes for Children pentru că ne-a
dat posibilitatea unei experiențe pe care, fără ajutorul lor, nu știu
dacă ajungeam să o trăim.
Vlad, participant
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ASCULTAȚI MESAJUL
AMALIEI
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ASCULTAȚI MESAJUL LUI
MARIUS
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REFORMA
SISTEMULUI

REFORMA SISTEMULUI
Hope and Homes for Children contribuie la procesul de reformă a
sistemului de protecție a copilului prin parteneriate strategice cu
Guvernul României, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, dar și prin
colaborări cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului (DGASPC).
Hope and Homes for Children este o organizație specializată în
formare profesională, capabilă să ofere programe de instruire
atât pentru personalul de îngrijire direct din instituții, cât și pentru
managerii din serviciile de protecție a copilului.
În cei 21 de ani de activitate, Fundația a dezvoltat propria programă
educațională care cuprinde cursuri de inițiere pentru personalul care
lucrează în instituții și se pregătește pentru tranziția în servicii alternative
de tip familial asistență tehnică și dezvoltarea unor programe pe
baza nevoilor specifice. De asemenea, Hope and Homes for Children
a dezvoltat un centru de formare în Baia Mare unde sunt organizate
workshop-uri, întâlniri cu profesioniștii din sistem, dar și cu copiii și tinerii
din programele desfășurate în zonă.
Fundația a oferit programe de asistență tehnică pentru servicii
publice specializate în protecția copilului din Bosnia, Belarus, Ucraina,
Republica Moldova, Kosovo, Albania, Rwanda, Sudan, Azerbaidjan și
Georgia, precum și în America Latină (Argentina, Uruguay și Mexic).
Până acum, 8.998 de membri de personal din sistemul de protecție
a copilului din România, au fost incluși în programele de pregătire
profesională ale Fundației.
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Vizita Ambasadorului SUA în județele
Bistrița-Năsăud și Iași alături de
Hope and Homes for Children

În martie și iulie 2018, Excelența Sa Hans Klemm, Ambasadorul Statelor
Unite ale Americii în România, s-a aflat în județele Iași și Bistrița-Năsăud
unde a vizitat programele Hope and Homes for Children pentru a vedea
îndeaproape impactul pe care îl are sprijinul acordat de Fundație în
viața celor mai vulnerabili copii ai României.
În Iași, programul vizitei a inclus Centrul de Plasament „Ion Holban”,
cea mai mare instituție de tip vechi din județul Iași, care urmează să
fie închisă de Hope and Homes for Children în parteneriat cu Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului; o mamă care, cu
sprijinul Fundației, face eforturi pentru a-și recupera cei trei copii care
au fost instituționalizați și o familie de tineri crescuți în orfelinate care
se luptă să își construiască o viață mai bună alături de cei trei copii,
dar să și ajute alți tineri din sistem. De asemenea, Excelența Sa a mai
cunoscut o familie de asistenți maternali care au grijă de doi frați cu
nevoi speciale și o tânără care, după ce a părăsit orfelinatul în care
a ajuns când avea 12 ani, și-a început viața pe cont propriu și
este student. 
În Bistrița, a vizitat Centrul de Plasament pentru copii cu nevoi speciale
și casa de tip familial „Bistrița”. A continuat cu vizite la familii din
localitățile Feldru, Ilva Mică și Rodna, unde Excelența Sa s-a întâlnit cu
un asistent maternal care are în grijă 4 frați și cu două familii aflate în
programul de prevenire a separării copilului de familie. În aceste vizite
i-au fost alături Emil-Radu Moldovan, Președintele Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud; Delia Rus, Director general al Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud și Ștefan
Dărăbuș, Director regional, Europa Centrală și de Sud, în cadrul
Hope and Homes for Children. 

De la Revoluție, Statele Unite au avut un interes foarte pronunțat
față de eforturile românilor, ale autorităților române, în special la
nivel local, de a dezinstituționaliza copiii și de a-i plasa mai degrabă
în familii decât în instituții de stat.
Lucrând în parteneriat cu Hope and Homes for Children am avut
ocazia să văd ce se petrece pe teren, să văd parteneriatul dezvoltat
de comunitate, de autoritățile centrale și de ONG-uri precum Hope
and Homes for Children pentru a realiza ceea ce cred că suntem cu
toții de părere că este mai bine pentru copii: a-i muta din instituțiile
de stat în case. Parteneriatul existent aici, în Bistrița, este extrem de
impresionant. Impresia după vizitarea a doar câteva locuri
este foarte pozitivă.
Excelența Sa Hans Klemm, Ambasadorul SUA în România
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Schimb de experiență între asistenții
sociali din Botoșani și specialiștii
Hope and Homes for Children

În mai, un grup de asistenți sociali și referenți din județul Botoșani
a participat la un schimb de experiență în județul Maramureș. Este
vorba de partenerii Fundației Hope and Homes for Children din cadrul
primăriilor Vorona, Tudora, Călărași, Drăgușeni, Cristinești, Suharău,
Trușești, Gorbănești, Vârful Câmpului, Dobârceni și Unțeni, însoțiți de
Lăcrămioara Radu, Șef Serviciu în cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani. 

Am cunoscut copii și specialiști din sistemul public și sistemul de
ONG, din instituții de interes local și județean, dar toți la un loc
făcând parte din marea familie a celor care oferă sau primesc
servicii sociale. Vă felicit pentru munca excepțională pe tărâmul
asistenței sociale pentru copil și familie, pentru noile perspective
oferite multor copii și tineri în nevoie, pentru că aduceți zile mai
frumoase și speranțe împlinite unor familii, astfel încât să-și poată
crește copiii aproape. Putem oricând învăța de la dumneavoastră
lecția generozității și a altruismului, a profesionalismului în servicii
sociale. Vă mulțumim!

Pe parcursul celor două zile, asistenții sociali au vizitat servicii
dezvoltate în programele Hope and Homes for Chidren în parteneriat
cu DGASPC Maramureș în Sighetu Marmației, respectiv Centrul de
Zi, Centrul de Primire în Regim de Urgență, Centrul Maternal, casele
de tip familial „Iuliu Maniu” și „Bradului” din Baia Mare, precum
și Centrul de Tranzit, Asistență și Consiliere destinat tinerilor care
părăsesc sistemul de protecție. Au avut loc discuții și schimburi de
idei despre problemele apărute în munca cu copiii vulnerabili, soluții
și modalități de intervenție în cazul familiilor vulnerabile și a copiilor
aflați în situații de risc. De asemenea, s-au subliniat beneficiile
parteneriatului și ale colaborării dintre instituțiile statului, respectiv
DGASPC, autorități județene și locale și Hope and Homes for Children. 
Susținător principal: City Insurance

Lăcrămioara Radu, Șef serviciu, DGASPC Botoșani
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ASCULTAȚI MESAJUL
SIMONEI BUDĂI

asistent social în
cadrul DGASPC Iași
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PREMII

Inspire Awards 2018
120

Gala Societății Civile
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ÎN MEDIA
peste

900

peste

1.000
peste

50

peste

300

un total de peste

2.550
122

70

de mențiuni
pe website-uri

peste

de mențiuni

270

pe Facebook

de mențiuni

pe bloguri
de mențiuni

pe agregatoare

peste de mențiuni

400

peste

pe Instagram, Twitter,

YouTube

de mențiuni

peste

100

peste

10milioane

29.311

de articole
în presa scrisă

centrală și locală

de materiale TV
știri, interviuri, participări în emisiuni,

difuzări ale spoturilor pentru
Hope Concert și campanii

de materiale radio
știri, interviuri, difuzări ale spoturilor

pentru
Hope Concert

de vizualizări*

de fani
pe Facebook

*Conform mediaTRUST, pentru expresia
„Hope and Homes for Children” în perioada
1 ianuarie - 31 decembrie 2018.

pe toate canalele monitorizate
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FINANCIAR

Cheltuieli proiecte

Surse de venituri

Dezvoltare și creare de servicii

Fonduri din rețeaua internațională

€ 2.214.570

Fonduri atrase din România

€ 1.482.085

Sponsorizări de la companii private

€ 1.323.472

Donații în natură

€ 11.710

Evenimente / campanii / donații de la
€ 138.347

Alte venituri

€ 8.556

Fonduri europene

€ 200.910

Total

€ 3.897.565

56,82

rezidențiale familiale

€ 1.546.291

Formare profesională și asistență tehnică

€ 134.569

Prevenirea separării copilului de familie

€ 463.444

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

€ 298.207

Reintegrare familială, sprijin pentru

persoane fizice

%

€ 2.946.151

%

copii în comunități

€ 299.211

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

€ 204.429

Fonduri europene

€ 184.741

Cheltuieli administrative

€ 751.943

Total

€ 3.882.835

38,03

Fonduri
atrase
din România

%

19,37

%

5,15

Fonduri
europene
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%

75,88
Cheltuieli
proiecte

Cheltuieli
administrative

4,76 %
Fonduri
europene
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ECHIPA NOASTRĂ
Fondatori
Mark și Caroline Cook

Senior Management
Mark Waddington, Chief Executive
Delia Pop, Director of Programmes and Global Advocacy
Ștefan Dărăbuș, Director regional, Europa Centrală și de Sud
Bianca Stegeran, Director național adjunct
Dragoș Bucurenci, Director de dezvoltare
Otto Sestak, Head of Learning and Engagement

Board of Advisors
Cristina Silvia Bădănoiu, Autoritatea de Supraveghere Financiară
Daniela Bîndă, General Manager, B&B Collection
Alex Bratu, Country Manager, JYSK România și Bulgaria
Alina Cristea, Sustainable Development & Communication Manager,
Holcim România
Shibu Nambiar, SVP & Chief Operating Officer, Genpact Europa
Anna-Katharina Scheidereiter, CSR Manager, Kaufland România
Iulian Trandafir, CEO, Farmexpert

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
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Departamentul Fundraising și Comunicare
Robert Ion, Director de Fundraising
Nicoleta Marcu, Head of Fundraising
Anamaria Bogdan, Head of Communications
Gabriela Ciripială, Coordonator donatori individuali și voluntari
Daniel Mihalache, Coordonator donatori corporate
Raluca Borcea, Coordonator de comunicare și evenimente
Violeta Rusu, Coordonator donatori corporate

Departamentul Asigurarea Calității și Psihologie
Anamaria Vid-Pop, Manager de departament
Diana Bocșițan, Psiholog
Oana Nașcu, Psiholog
Ioana Simon, 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

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

PARTENERI

PARTENERI STRATEGICI

GP_HTL_CMYK_C.eps

aproape de tine

FINANȚĂRI INTERNAȚIONALE

5RPDQLD
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PARTENER MEDIA PRINCIPAL

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

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

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

SUSȚINĂTORI
Turbomecanica
Atlas Team Logistics
Global Education Center
Romtal Invest
Euler Hermes
Vlacov
Mons Medius
Mig Vas Distribuție
Tekfinity
Ropeco București
Eurosiloz
Agrimex
Ca Immo
Ameris Pharma
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Grasstech
Mistio Impex
Pick Me Academy
Sorocam
Image Quality Control
Modulo Decorative Solutions
Biroul De Credit
Ex Studio
Tuboscope
Godmother
Hawle H
Bursa Română de Mărfuri
Macon
Rolmis

Gedis Beverages
RSM România
Cfs-Components For Shoes
Valsi
Cereal Constantin
Arta Grafică
Société Générale European Business Services
Benvenuti
Wood-Mizer
Construcții SRL
Yondclima
Maurice Ward And Co
Ivagri
High-Tech Clima
Bremen Inspiration
Ortoprofil Prod România
Neomed
Vitafoam
Schubert Music Publishing
Acadtest Auto Brand
TPA Audit Advisory
Soundmasters
Electronic Security Systems
Win Impex
CCS Trading
Earthlink
United Media
Casa Mediterană Import
Uni Glass
Mergeani
Technofrig Ionescu
Transemnal
Banesto
Areon Impex
David & Gabi
Roton Publishing Media
Comerpan
Sartorom
Dentotal Protect
Danson
Grup Nico Trans Construct
Agrimat Matca
Multi Game

All 4 Ventilation
Astoria Travel
Lampart Trade
Play System Gaming
Librărie.Net
Brial Nav Construct
Prod Zob Construcții
Smart Heat Control
Taverna Sasului
Souls & Projects
Criomec
Logitrade
Vasco Forest
Blume
Tudia
Priscom
Regency Delta Grup Tyres
JRA Mivo Instal Consulting
Eurasia
Intercars / Trafic Business
Line Construct Consulting
Alin For You
E-Boda
Fitio
Electroprecizia
AMG Software Solutions
Ecobric Producție
Reconstrucția
Zuma Land
Tottal Cont Expert
Victoria Invest România
Constantin Entertainment
Exclusiv Telecomunication Solution
Acceess - Asociația Centrul Pentru Cercetare
Mecanica Sighetu SA
Quartz Media Production
Five’s
Filarmonica „George Enescu”
Oveit
Gitana
Aqua Carpatica
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PRIETENII NOȘTRI
Ada Condeescu

Adina Buzatu

Alex Călin

Andrei Zamfir

Andra
„Dă, tată, din aripi! Hai, fetița mea, dă din aripi!” — acestea sunt
cuvintele pe care tatăl meu mi le spunea când mă învăța să „zbor”
în Dunăre. Așa am învățat să mă echilibrez și să înaintez, în ciuda
curenților. În curtea copilăriei mele de la Dunăre aveam un cireș
bătrân, plin de cireșe albe, dulci, în al cărui vârf îmi plăcea să mă
urc, ca să privesc apa.

Cătălin Măruță

Andrei Licareț

Ea lega orașul meu de cel al surorii mele, iar asta mi se părea că mi-o
aduce mai aproape.
În timp, mi-am dorit să pot fi și eu ca o apă care leagă oamenii și așa
am început să cânt. Am găsit în muzică cel mai frumos mod prin care
să pot aduce oamenii împreună, prin concertele mele. Dunărea este
pentru mine un puternic simbol de apartenență. Mă emoționează
puternic situațiile în care copiii riscă să fie separați de cei iubiți și
sunt fericită să pot fi alături prin muzica mea de Hope and Homes for
Children, fluviul atâtor suflete care îndrăznesc să viseze la păstrarea
familiilor împreună.

Alexandra Ușurelu
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Corina Caragea

Cristian Botan
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PRIETENII NOȘTRI
Omid Ghannadi

Otniela Sandu

Dana Războiu
Marius Pancu

Noi nu știm cu adevărat. Doar intuim. Avem habar din povești. Am
citit mărturii. Vedem la fața locului, întâlnind copii sau foști copii
care s-au confruntat cu lipsa unor părinți iubitori. Dar nu știm ce este
în sufletul unui astfel de copil dacă nu am trăit măcar o frântură din
viața lui. Abandonat, trimis într-un infern, redus la stadiul de umbră,
de bagaj nedorit, de nimic. Dar putem să înțelegem, chiar dacă nu
am simțit direct suferința aceasta și cât de mult înseamnă un gest
din iubire. Solidaritatea. Cât de mult înseamnă să-ți pese. Să oferi
bucurie. Pentru că o primești, la rândul tău,înzecit. Hope and Homes
for Children seamănă bucurie în inimile acestor copii fără jucării și
povești la pătuț. Si cum să nu fii alături de asemenea semănători,
cum să nu ajuți cu puținul pe care-l ai și ești, cum să nu spui DA
revenirii acestor copii la viață? Spun și eu în cor cu ceilalți: DA!
Orice copil e important și vrem să simtă asta.

Gianina Corondan

Vladimir Drăghia

Marius Bușcă

Smiley

Hope and Homes for Children este una dintre
organizațiile mele de suflet. O cauză bună, puterea de
a convinge parteneri și modul în care fac tot ceea ce fac,
mereu cu un zâmbet pe buze, ajută zeci de mii de copii
să poată zâmbi la rândul lor.
Integrarea socială se poate face doar cu o familie alături
și prin educație. Bravo, Hope and Homes for Children!

Doru Trascău
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Irina Iordăchescu

Zoli Toth
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MULȚUMIRI
Adina Deaconu
Adina Scotnițchi
Adrian Verzilă
Alison Mutler
Alina Cristea
Alina Penciu
Alina Pene
Ana Crăciun-Lambru
Anamaria Diaconescu
Anca Precup
Anca Ungureanu
Andra Acsintoaie
Anna-Katharina Scheidereiter
Andreea Nițoi
Andreea Toroiman
Andrei Câmpan
Andrei Chirtoc
Andrei Licareț
Andrei Lupu
Andrei Zamfir
Ansamblul Violoncellissimo
Aqua Carpatica
Asociația Bucharest Running Club
Betty Gherasim
Bogdan Gavra
Băneasa Forest Run

Călin Ciomag
Ceainăria Infinitea
Ciprian Furtună
Clara Ganea
Claudia Griech
Cori Grămescu
Cornelia Pițigoi
Cosmin Alexandru
Constantin Atanasiu
Cristian Botan
Cristina Dobrescu
Cristina Stănciulescu
Dacian Foldi
Daniela Constantin
Daniela Dochia
Dan Boiangiu
Dan Dediu
Dana Ceaușu
Darin Foster
Elena Dumitrașcu
Elena Neicu
Eli Roman
Emilia Burcea
ES Paul Brummell, Ambasadorul
Marii Britanii în România
ES Hans Klemm, Ambasadorul SUA
în România
ES Michèle Ramis, Ambasadoarea
Franței în România
Florentina Loloiu
Gabriel Zetea
Gazaleh Emami
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Hana Ciobanu
Horia Martin
Ioana Boteanu
Ioana Duca
Ioana Nainer
Ioana Plopeanu
Ionuț Filipescu
Iraida Paiuc
Irina Lada
Iulia Becheanu
Iulian Iovănescu
Iulian Nan
Iuliana Maratu
Laszlo Bodor
Laura Rădulescu
Lilia Dulgher
Loredana Buhas
Lucia Antal
Marinela Neacșu
Marius Pancu
Mădălina Ștefu
Mihai Drăgan
Mihnea Ciulei
Mirana Drăgoiu
Mirela Bucovicean
Mirela Tudoran

Primăria Baia Mare
Raluca Ciurescu
Raluca Leonte
Raluca Tămaș
Roxana Mihul
Roxana Păun
Roxana Rădulescu
Roxana Tănasa
Ruxandra Buta
Servicul Public de Asistență Socială
Baia Mare
Silviu Geangoș
Societatea Studenților în Medicină
din București
Stelian Tufaru
Teodora Pistol
Tășuleasa Social
Theodor Manolache
Vadim Ghirdă
Valentin Văcăruș
Veronica Dobre
Vladimir Drăghia
Voichița Lefter
Zebra Catering

Nina Erena
Noemi Meilman
Oana Moldovan
Oana Spiratos
Otniela Sandu
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DECUPAJE
Pag. 25
Iași este județul în care există, în prezent, cele mai multe instituții de
tip vechi și cei mai mulți copii în sistemul de protecție din România. În
1997, la nivelul județului existau 35 de centre de plasament în care erau
instituționalizați peste 5.000 de copii. În 2017, numărul copiilor din instituții
și din apartamente de tip familial a ajuns la 950, în timp ce 1.450 de
copii se aflau în asistență maternală. Odată cu închiderea Centrului de
Plasament „Veniamin Costache”, în județ au mai rămas 11 orfelinate în care
mai sunt 900 de copii.

În cadrul parteneriatului cu Hope and Homes for Children, prin
construirea acestor căsuțe, vom reuși să închidem ultimul centru de
plasament din Sectorul 4. Astfel, vom putea oferi copiilor noștri servicii
sociale de calitate într-un mediu nou creat, ce ne va permite asigurarea
unei abordări individualizate mult mai centrată pe nevoi. Ceea ce
astăzi, împreună cu partenerii noștri, reușim să le oferim acestor copii,
este cea mai apropiată variantă de cea a unei familii. Mulțumim echipei
Hope and Homes for Children pentru faptul că au ales să fie alături de
noi în acest demers, oferind copiilor bucuria de a avea casa pe care
și-o doresc. 
Mihaela Ungureanu, Director general, DGASPC Sector 4 

Pag. 61
Ca în fiecare an, programul Hope Concert a fost completat de poveștile
unor beneficiari ai programelor Hope and Homes for Children. Publicul i-a
putut cunoaște pe Monica și Geri, doi tineri abandonați la vârste fragede
în terifiantele leagăne de la Sighet și Cavnic. Cei doi s-au cunoscut întruna din casele de tip familial dezvoltate de Hope and Homes for Children,
iar după ce au împlinit 19 ani, Fundația i-a sprijinit să își găsească un loc
de muncă. O altă poveste impresionantă este cea a Mărioarei Moldovan,
o mamă singură cu șase copii pe care Hope and Homes for Children a
ajutat-o să își refacă locuința distrusă în urma unui incendiu, i-a oferit
sprijin medical pentru ea și copii și a ajutat-o să cumpere câteva animale
pentru ca familia să își asigure hrana zilnică. Dina Bogar este o altă
tânără care a crescut într-o casă de tip familial deschisă de Hope and
Homes for Children și care, după ce a studiat pedagogia, și-a împlinit
visul de a fi învățătoare și de a ajuta, la rândul ei, alți copii.

Am ales să fac parte din echipa Hope and Homes for
Children pentru că, recent am devenit tătic și mi-am dat
seama cât de importantă este relația părinte-copil și mai
ales cât de important este ca cel mic să se dezvolte corect.
Mi se pare minunat ceea ce face Hope and Homes for
Children, îi susțin și voi continua să alerg pentru copiii aflați
în necaz. Go, Team Hope!
Alex Călin, Ambasador Team Hope 

Pag. 73

Pag. 30

Educaţia financiară timpurie este un element esențial pentru
Hope and Homes for Children consideră că familia este prioritară atunci
când este vorba de interesul copilului și sprijină menținerea copiilor
alături de părinții lor, 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.

Pag. 53
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tânăra generaţie, pentru viitoarele decizii financiare pe care
le va lua în viaţa de adult. Deprinderile pe care copiii şi tinerii
ar trebui să le capete din familie, din școală — economiile la
pușculiță, schiţarea unui plan de cheltuieli care să cuprindă
două rubrici simple: de ce bani dispunem și ce cheltuieli
avem — pot face diferența între intrarea în datorii şi o viaţă
cumpătată şi responsabilă.
Tomasz Ignaczak, Director general, KRUK România
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CREDITE FOTO
Adrian Vulpe
Diana Șandor
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Pag. 2, 27, 39, 40, 42, 49, 50, 68, 76, 79,
86, 90, 93, 97, 98, 111, copertă

Mihnea Ciulei
Radu Fugărescu
The Storyalist
Ciprian Alupoae
Răzvan Leucea
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CONTACT
BAIA MARE
Bd. Bucure ti nr. 2A
430281 Baia Mare, Maramur
+40 262 227 419
+40 722 111 442
o ce@hopeandhomes.ro

Str. Soldat Neagu Florea nr. 7, ap. 3
+40 312 296 282
bucuresti@hopeandhomes.ro
în 17 mai 2018 a semnat decretele de decorare prin care celor trei le-a fost

www.hopeandhomes.ro

pe www.antalis.ro.
Dan Mihalache, Ambasadorul României la Londra.

