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Cine
suntem

Când Hope and Homes for Children și-a
asumat reformarea din temelii a sistemului de
protecţie a copilului din România, am știut că
aceasta nu este o muncă ușoară. Este o muncă
titanică, de multe ori epuizantă și deseori
inimaginabilă, dar este totdeauna o muncă
crucială.
Instituţiile închise în toţi acești ani, casele
de tip familial deschise și copiii reîntorși în
familie, schimbările legislative și pregătirea
profesioniștilor din sistemul de stat sunt
lucrurile mari pe care am reușit să le facem
împreună. Ele sunt completate de, literalmente,
miile de copii pe care am reușit

să îi ajutăm să rămână alături de familie, de
tinerii sprijiniţi pentru o viaţă independentă și
de familiile pe care le-am ajutat să ducă o viaţă
mai demnă.
Desigur că vom continua să oferim speranţă,
demnitate și dragostea unei familii copiilor aflaţi
în dificultate și celor care au grijă de ei.
Este, de 18 ani, o mândrie pentru mine să fac
parte din această echipă excepţională și le
mulţumesc pentru miracolele mici și mari pe
care le înfăptuiesc în fiecare zi. Am cel mai
mare respect pentru rezultatele dovedite.

Prinţesa Marina Sturdza
Președinte onorific

Ne apropiem încet de 18 ani de muncă pentru copiii fără copilărie
ai României. E vremea să zâmbim privind în urmă, să ne bucurăm
împreună cu cei pe care i-am scos din instituţii și să le dăm speranţă
celor pe care vrem să-i salvăm de la instituţionalizare.
Suntem hotărâţi ca, în 2022, să spunem cu fruntea sus că nu mai
avem copii în orfelinate și că nu vom mai avea vreodată. Pentru că
știm unde e cel mai bine pentru orice copil: în familie.

Otto Sestak
Director naţional

Cine
suntem
Viziunea noastră:

O casă și o familie
pentru ﬁecare copil

Cine
suntem
Misiunea noastră:

Închidem toate instituţiile de tip
vechi de protecţie a copilului.*

* Ne concentrăm asupra închiderii instituțiilor de tip vechi pentru copii din România, deoarece credem că acestea le
schilodesc copilăria. Programele noastre urmăresc înlocuirea sistemului instituțional de protecție a copilului cu un
sistem bazat pe conceptul familial. Credem că atașamentul, atenția individuală, iubirea și stimularea sunt esențiale
pentru fiecare copil.

În România, vor fi mereu gropi. În România,
autostrăzile au doar început, n-ajung niciodată
să fie terminate. În România, se fură. În
România, nu știm să avem grijă de copiii orfani.
„Am crescut” în aceste scenarii. Nu doar leam auzit, le-am trăit zilnic, prin știri și prin
observaţie proprie.
Doar că, în aceeași Românie, de ani buni am
ajuns să cunosc oameni și grupuri de oameni
care răstoarnă aceste scenarii. Temeinic,

înţelept, hotărât, priceput, știu să creeze un
happy end unui scenariu început dramatic.
De 5 ani alături de Hope and Homes for
Children, am dobândit certitudinea că
în România știm să avem grijă de copiii
abandonaţi. Și am certitudinea că putem găsi
o casă și o familie pentru Olga, Ana, Andrei și
pentru fiecare copil din sistem. E un happy end
nu mai departe de anul 2022.

Amalia Enache
Ambasador Hope and Homes for Children

A fi alături de echipa Hope and Homes
for Children este pentru mine un gest de
normalitate, care s-a îmbogăţit cu semnificaţii
noi în urmă cu un an de zile, când am devenit
eu însumi tată. A fost unul dintre cele mai
frumoase momente pe care le-am trăit. Pe
parcursul zilelor (și nopţilor) care au urmat,
mi-am dat seama de cât de complex, complicat
și, în același timp, copleșitor de frumos este să
crești un copil.

Este ceea ce Hope and Homes for Children
face la fel, în fiecare zi și în fiecare noapte, fiind
alături de acei copii care nu se pot bucura de
căldura unei familii. Este o misiune uriașă,
de proporţiile căreia îmi dau seama cu cât
avansez și eu în misiunea mea de părinte.
Cred că îi înţeleg mai bine ca niciodată pe cei
de la Hope and Homes for Children și sunt cu
tot sufletul alături de ei!

Alexandru Tomescu
Ambasador Hope and Homes for Children

Cine
suntem
Obiectivele noastre:
Închiderea tuturor instituţiilor de tip vechi și eradicarea instituţionalizării copiilor din
România până în 2022.
Catalizarea reformei sistemului de protecţie a copilului din România până în anul 2022
prin impulsionarea închiderii de instituţii, dezvoltarea capacităţii profesioniștilor din
sistem și influenţarea dezvoltării politicilor sociale și a legislaţiei aferente.
Creșterea numărului profesioniștilor responsabili pentru bunăstarea și protecţia copiilor,
pentru a preveni separarea de familie și a oferi îngrijire de calitate.
Influenţarea politicilor guvernamentale și locale, pentru a asigura tuturor copiilor
posibilitatea de a se bucura de îngrijire într-un mediu familial.
Crearea unor alianţe strategice cu alte organizaţii pentru a ne asigura că eradicarea
îngrijirii instituţionale devine o prioritate.
Dezvoltarea reţelei de profesioniști din domeniul protecţiei copilului prin îmbunătăţirea
competenţelor și cunoștinţelor acestora.
Sensibilizarea opiniei publice în legătură cu situaţia dificilă a copiilor, familiilor și
comunităţilor care suferă de pe urma unui sistem de protecţie a copilului depășit.

Ce
facem
Instituții închise în 2015:
1 „Prichindelul”, Cluj Napoca
2 „Elena Doamna”, Botoșani

Instituții în curs de închidere:
„Târgu Frumos”, Iași
„Ion Holban”, Iași
„Henri Coandă”, Bacău
„Crinul Alb”, București, Sector 3
„Pinocchio”, București, Sector 3
„Năsăud”, Bistriţa Năsăud
„Elena Doamna”, Neamţ
10 „Floare de Colţ”, Balș
3
4
5
6
7
8
9

Alte programe implementate în 2015:
Asistenţă tehnică pentru reformarea
sistemului de protecţie a copilului
Închidere de instituţii
Prevenirea separării copilului de familie
Reintegrare în familie
Inserție socio-profesională
Formare profesională
Deschidere de case de tip familial

Ce
facem
Închiderea instituțiilor de tip vechi

În România, acum 18 ani, erau aproximativ
100.000 de copii în instituțiile de tip vechi,
cunoscute sub numele de orfelinate. În
2015, în urma programelor desfășurate de
Fundația Hope and Homes for Children,
alături de parteneri, 8.000 de copii se mai
aflau în instituții.
Traiul în orfelinat duce la marginalizarea
copiilor, la izolarea lor, prin privarea
de afecțiune și de socializare. Lipsa
sentimentului de iubire și a atașamentului
specific familiei, lipsa stimulării și a atenției
individuale de care are nevoie orice copil, au
efecte catastrofale. Astfel, alternativa este
închiderea orfelinatelor și găsirea celor mai
potrivite soluții pentru copiii: reintegrarea în
familia naturală sau extinsă, dacă aceasta
oferă condițiile potrivite, adopția, plasarea
în grija unor asistenți maternali și mutarea în
case de tip familial.

Prin programul de reintegrare a copiilor în
familia lor naturală sau extinsă, susținut de
un pachet de măsuri de îngrijire specifice,
aceștia revin în familie. Până acum, am
reintegrat 714 copii în familiile lor.
Casa de tip familial este un serviciu care
oferă copiilor și tinerilor un mediu cât mai
apropiat de cel dintr-o familie. În aceste
case, 10-12 copii primesc găzduire,
îngrijire, educaţie, sprijin emoţional,
consiliere pentru dezvoltarea deprinderilor
de viaţă independentă şi pregătire în
vederea integrării familiale şi inserției socioprofesionale. Casele se află întotdeauna pe
o stradă oarecare, au curte și sunt perfect
integrate în comunitate. Copiii sunt implicaţi
în activităţile gospodărești, exact ca într-o
familie, au prieteni și merg împreună la
școală. Până acum, am deschis 99 de
case de tip familial în toată țara.

Misiunea Hope and Homes for Children este închiderea tuturor instituțiilor de tip vechi
din România până în 2022.

Ce
facem
Copiii și tinerii de la Centrul de Plasament
„Elena Doamna” vor avea o viaţă mai bună
La începutul lunii octombrie 2015, Centrul
de Plasament „Elena Doamna” din Botoșani
a fost închis de către Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului
(DGASPC) Botoșani, cu sprijinul Hope
and Homes for Children, iar copiii și tinerii
instituționalizați acolo au început o viață
nouă.
Proiectul de închidere a acestui orfelinat a
început în luna mai a anului 2014. Atunci,
în instituție se aflau 35 de copii și tineri.
În urma evaluărilor sociale și psihologice,
6 tineri cu vârste de peste 18 ani au fost
consiliați și ajutați să-și găsească un loc
de muncă și să-și înceapă viața pe cont
propriu. Unul dintre copiii din centru a fost
reintegrat în familia sa naturală, iar altul a
fost transferat într-o casă de tip familial
pentru a fi mai aproape de părinții lui și

pentru a se putea reuni cu familia în viitor.
Ceilalți 27 de copii și tineri au fost mutați
în cinci apartamente de tip familial din
Dorohoi. Toți copiii și tinerii au beneficiat de
consiliere și de sprijin specializat în vederea
transferului din mediul instituțional în cel
familial.
De asemenea, Hope and Homes
for Children s-a implicat în formarea
personalului care va avea grijă de copii
în apartamentele de tip familial și, mai
ales, în susținerea familiilor care trăiesc în
condiții de sărăcie severă, pentru a preveni
abandonarea copiilor. Sprijinul a fost oferit în
colaborare cu autoritățile locale și județene,
folosindu-se atât resursele de la nivelul
comunității, cât și cele oferite de către
fundație.

Ce
facem

şi o ţinea toată noaptea strâns în braţe,
dar mai ales plânsul unui bebeluş mai mic
decât ea. Paradoxal, plânsul într-un leagăn
este o excepţie. Bebeluşii abandonaţi învaţă
repede că nu vine nimeni atunci când au
nevoie, îşi pierd încrederea şi viaţa lor se
cufundă în tăcere. Efectele pe termen lung
sunt devastatoare.

Olga a venit să se înscrie la cursul de
asistenţi maternali organizat de către Hope
and Homes for Children. Primul impuls al
Claudiei, formatorul cu care a vorbit, a fost
să-i spună „Știi, draga mea, meseria de
asistent maternal e una foarte specială.
Cred că ar fi mai înţelept să aştepţi o
vreme”, din simplul motiv că Olga era foarte
tânără.

Olga îşi aminteşte și cum trecea de-a
buşilea, peste mai multe pătuţuri,
până la bebeluşul care plângea
noaptea şi se culca lângă el.

Dar Claudia și-a urmat, în schimb, al
doilea impuls, a înghiţit o gură de cafea şi
a întrebat-o: „De ce vrei să devii asistent
maternal?”. Iar Olga i-a spus, dintr-un suflet
şi privind-o în ochi, povestea ei. Dintr-o dată
nu a mai părut atât de tânără. Și-au dat
seama că se cunosc de 15 ani, că precis
s-au jucat împreună când Olga era copil în
instituţie, iar Claudia era proaspăt angajată
la Hope and Homes for Children.
Olga a fost abandonată la naştere. A
stat în secţia de pediatrie până la şapte
săptămâni, apoi a fost transferată în
„Leagănul” din Sighetu Marmației. Olga are
amintiri din „leagăn”: scene care aveau loc
noaptea, sticluţa cu lapte, pe care o primea

Are o singura fotografie din leagăn. Ruptă.
Pe care a dus-o recent la un studio foto să
o refacă. Olga-adultul poate fi recunoscută
cu ușurință în acea fotografie.
La 3-4 ani a fost mutată la „Preşcolari” în
Baia Mare. Aici amintirile se schimbă: mai
mulți copii, strigătele adulţilor din jur, fricile
de sub pat sau de după dulap, zilele de
foame şi nopţile de nesomn. Olga are o
fotografie și din această etapă a vieții ei. Stă
într-o poziţie nefirească, expresia feţei pare
a unui copil surprins în fugă.
La 6 ani, Olga și-a mai împachetat o dată
viața, într-un bagaj mic, care conţinea cele
două fotografii, multă neîncredere, la fel de
multă nevoie de protecţie şi iubire, nişte răni
vizibile la cap (fusese lovită, mai ales pentru
că nu se comporta frumos la baie) şi nişte
răni invizibile la inimă. De data aceasta,
bagajul nu l-a dus singură, l-a dus pentru
ea o doamnă asistent maternal.

Povestea Olgăi
O vreme i-a spus „doamna”. Mai târziu,
timp în care a dormit multe nopţi în braţele
ei, a cotrobăit de multe ori prin dulapurile
din casă, a murdărit tot ce se putea, a spart
una-alta, s-a revoltat şi a făcut nazuri la
mâncare, i-a spus, firesc, „mama”. Şi aşa a
rămas de 15 ani.

A fost o viaţă cu de toate. Mai ales cu
multă normalitate. Mama e acum în vârstă,
Olga adult, şi vrea să crească un copil
care n-are noroc de familia lui. Iar dacă o
întrebi despre fotografii, râde cu toată gura
şi spune că exagerează, acum are atât de
multe şi toate sunt reale, adică pe hârtie,
pentru că trebuie să poată pune mâna
pe ele.

Ce
facem
Prevenirea separării copilului de familie

51% din copiii României trăiesc în
condiții de sărăcie extremă.
Sărăcia are ca rezultat
abandonarea copiilor în instituții,
iar pentru copiii ajunși în orfelinate
consecințele sunt izolarea,
prin privarea de afecțiune și
de socializare, marginalizarea,
distrugerea viitorului lor prin
imposibilitatea de a face față vieții
și relațiilor interumane.
Din aceste motive, familia și
menținerea copiilor alături de
părinți sunt prioritare atunci când
este vorba de interesul copilului.

Hope and Homes for Children
intervine acolo unde este nevoie
pentru a păstra copilul alături de
familie, printr-o serie de măsuri
axate pe nevoile individuale ale
familiei respective.
Decizia de sprijin e luată de o
echipă de specialiști care, pe baza
unor criterii și a unor indicatori
particulari, decid ce intervenții
(consiliere sau sprijin material)
sunt necesare pentru prevenirea
separării copiilor de familie.

Ce
facem
Prevenirea separării copilului de familie

Familia Bordei este alcătuită din Anișoara
și cei șapte copii ai ei: Diana, Viorel, Liviu,
Sorin, Mădălina, Adrian si Alina, cu vârste
cuprinse între 10 și 23 de ani.

După o viaţă cumplită alături de un
soţ abuziv, mama și-a salvat copiii
plecând de acasă, doar cu hainele
de pe ei.
Nimic nu a descurajat-o, nici primele nopți
din București, petrecute într-o magazie,
nici greutățile cu care s-au confruntat.
Cu tenacitate și optimism, Anișoara
și-a găsit repede un serviciu stabil și a
închiriat un apartament cu două camere
semidecomandate, cu paturi extensibile
uzate și incomode, dar pe care îl ținea în
perfectă curățenie. Chiar dacă Anișoara
avea un serviciu stabil de mai bine de opt
ani, cu puținul pe care îl câștiga familia se
descurca foarte greu. Cu toate astea, copiii
au studiat violoncel si pian, limbi străine,
tenis sau dans. Copiii cei mari lucrau și ei,
în paralel cu pregătirea pentru facultate,
pentru a-și ajuta mama și frații.

Visul Anișoarei era să adune avansul
necesar pentru a-și achiziționa o casă,
primul loc care să fie al lor și numai al lor.
Prefera ca banii pe care îi dădea lunar pe
chirie să meargă către un credit, pentru
ca, în final, copiii ei să fie în siguranță dacă
ceva se întâmpla cu ea, mai ales că nu au
pe nimeni altcineva care să-i ajute. Așa a
ajuns cazul lor în atenția Hope and Homes
for Children, care a făcut tot posibilul pentru
a găsi o soluție la problemele familiei, astfel
încât ei să rămână împreună și să aibă o
viață mai bună.
Primul ajutor a venit din partea a zece tineri
uniți de un vis comun: să își depășească
limitele pentru a schimba destine. Inițiativa
s-a numit „Kilimanjaro for Hope” și a pornit
de la Radu Negulescu. Cei 10 au urcat, în
februarie 2015, pe vârful Uhuru (5.895 m)
din Kilimanjaro, pentru a strânge 25.000 de
Euro și a oferi acestei familii șansa la o viață
mai bună. (Vezi paginile 36-37)
Cei 25.000 de Euro adunați de Radu și
echipa lui au reprezentat o parte din banii
necesari cumpărării unui apartament, iar
Hope and Homes for Children a suplimentat
suma necesară, urmând ca familia Bordei
să restituie banii în timp. Un apartament cu
trei camere a fost ales ca viitoare locuință a
familiei, însă mai era nevoie de amenajare și
mobilier. Visul lor era pe cale să devină un
„vis la cheie” datorită implicării PRO TV.

Casa familiei Bordei
„Am vrea ca, atunci când vor păși în
casa lor, ea să arate așa cum au visat, sau
poate mai mult de atât, nu așa cum este
apartamentul lor actual, o adunătură
de mobilier uzat, oferit gratuit de diverși
vecini, mese și scaune care stau să se
prăbușească și paturi în care dorm câte
patru copii.”
Ileana Cirț,
asistent social Hope and Homes for Children

Echipa emisiunii „Visuri la cheie” a fost
încântată să-i cunoască pe cei opt membri
ai familiei Bordei și să le transforme dorințele
în realitate. Filmările au fost o bucurie pentru
toți, cu multe surprize și clipe memorabile.
Au jucat tenis cu Simona Halep, au avut
parte de prima lor vacanță împreună la
munte și au impresionat prin legătura
puternică dintre ei.
Viața Anișoarei și a celor 7 copii s-a
schimbat, dar ei rămân, în continuare, o
familie cu adevărat unită și fericită în noua
lor casă.

Ce
facem
Inserția socio-profesională
a tinerilor proveniți din sistem

La vârsta de 18 ani sau la
finalizarea studiilor, tinerii din
sistemul de protecție a copilului
sunt obligați să părăsească
orfelinatele, fără a fi pregătiți pentru
viața independentă, iar membrii
de personal care interacționează
cu ei sunt rareori instruiți să-i ajute
pentru o astfel de viață.
Un sistem social care-i
marginalizează prin
instituționalizare, continuă
să-i marginalizeze prin lipsa
programelor sau a strategiilor
de asistență care să-i ajute să
pășească încrezători cu dreptul în
viața independentă.

De foarte multe ori, copiilor din
sistem le lipsesc chiar si abilitățile
de bază care țin de îngrijirea sau
igiena personală, iar, la ieșirea
din sistem, lipsa unei locuințe, a
resurselor financiare și a orientării
profesionale îi fac să se simtă
singuri, izolați, într-o lume străină.
Inserția socială și profesională a
acestor tineri, cu sprijinul Hope
and Homes for Children, înseamnă
îmbunătățirea abilităților de trai
independent (prin consiliere și
sprijin material), crearea premiselor
pentru integrarea lor pe piața
muncii (prin consiliere, mediere,
recomandări) și asigurarea unei
locuințe, cu implicarea autorităților
locale.

Până acum, am sprijinit integrarea socială a 774 de tineri.

Ce
facem
Povestea lui Răzvan este una impresionantă,
despre un supraviețuitor al „protecției”
statului, o persoană care se dăruiește
comunității din care provine, în ciuda faptului
că aceasta l-a abandonat.
Răzvan are 27 de ani. Și-a petrecut toată
viața în sistemul de protecție a copilului. A
fost abandonat în maternitate din cauza
sărăciei cu care se confrunta familia lui, iar
istoria s-a repetat și pentru sora lui, doi ani
mai târziu. Împreună au crescut în „Leagănul”
din Sighetu Marmației, apoi au fost transferați
la „Preșcolari”. Ulterior, drumurile celor doi
frați s-au despărțit, Răzvan ajungând în
orfelinatul de la Bocicoi și în alte trei instituții
de protecție a copilului.
Despre experiența din „protecție”, Răzvan
spune că a fost extrem de abuzivă, ceea
ce l-a împins chiar la sinucidere, și că este
surprins că a supraviețuit diferitelor tipuri
de abuz și absenței persoanelor cu care
să dezvolte o legătură afectivă. Deși s-a
reîntâlnit cu părinții și sora la maturitate,
legătura afectivă nu a mai putut fi refăcută.

Din 2009, Răzvan lucrează ca profesor
suplinitor la o școală care deservește o
comunitate mare de rromi. Pentru cei 300 de
copii din acea școală, Răzvan este un model
și un îndrumător pe calea validării propriei
etnicități: le este profesor în limba rromani și
mediator școlar.
Dar, în ciuda utilității lui pentru școală și
comunitate, Răzvan nu se putea titulariza
pe post, ceea ce îi reducea veniturile și nu îi
oferea stabilitate: în fiecare an, trebuia să dea

Supravieţuitorul
Confruntat cu toate aceste dificultăți, Răzvan
a decis să ne ceară ajutorul.
În urma evaluărilor, Răzvan a primit sprijinul
de care avea nevoie: ajutor pentru închirierea
unei locuințe sociale, bani pentru hrană, mici
dotări ale locuinței, îmbrăcăminte și transport
la locul de muncă.
De asemenea, a primit încurajări și sfaturi
privind viața independentă, materiale pentru
studiu la facultate și, poate cel mai important,
sentimentul de apartenență la o familie pe
care poate conta ori de câte ori are nevoie.
examen pentru a fi repartizat pe post, iar în
perioada vacanțelor nu era plătit, așa cum
sunt ceilalți profesori titulari.
În timpul anului școlar, locuia la una dintre
familiile de rromi de lângă școală și trebuia să
suporte cheltuieli care îi depășeau veniturile.
Considera nefiresc să cumpere hrană doar
pentru el și să nu le ofere și copiilor familiei
gazdă. În ciuda dificultăților financiare, a
continuat să studieze și a absolvit Facultatea
de Litere, specializarea Asistență Socială.

Ce
facem
Reforma sistemului de
protecție a copilului

Contribuim la procesul de reformă a
sistemului de protecție a copilului prin
parteneriate strategice cu Guvernul
României, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
și UNICEF, dar și prin colaborări cu Direcțiile
Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului (DGASPC). În 2015, am colaborat
cu 18 DGASPC–uri, sprijinindu-le în efortul
de a reforma sistemul de protecție a
copilului la nivel județean.
Obiectivul organizațional principal este
catalizarea reformei sistemului de protecţie
a copilului din România prin închiderea
tuturor instituţiilor rămase și eradicarea
instituţionalizării copiilor în România până
în 2022, prin dezvoltarea capacității
profesioniștilor din sistem și prin influențarea
dezvoltării politicilor sociale și a legislației
aferente.
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 şi pentru

managerii din serviciile de protecţie a
copilului. În cei 18 ani de activitate, am
dezvoltat propria programă educațională şi
un centru de formare în Baia Mare. Oricare
ar fi programele pe care le gândim, ele au la
bază nevoile individuale ale copiilor.
Cursurile sunt 1) de tip inițiere/ inducție
pentru personalul care lucrează în instituții
și se pregătește pentru tranziția la servicii
alternative de tip familial; 2) de pregătire
continuă oferită periodic personalului și
specialiștilor din serviciile de protecție a
copilului; 3) de asistență tehnică națională și
internațională, prin care oferim consultanță
autorităților din România și din străinătate și
pentru care dezvoltăm programe adaptate
nevoilor specifice din fiecare context.
Am 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, am instruit 7.164 membri de personal din sistemul de protecție a copilului
din România, precum și din alte 10 țări din Europa, Africa și America Latină.

Ce
facem
Ce înseamnă să fii formator la
Hope and Homes for Children?
Îmi place să cred că este o combinaţie fericită și armonioasă între
mai multe roluri avute de-a lungul timpului în cadrul fundaţiei.
Spun combinaţie datorită cunoștinţelor pe care formatorul Hope
and Homes for Children le asimilează la început în domenii precum
asistenţă socială, psihologie și pedagogie, și pe care ulterior le
asociază cu o experienţă vastă, directă, cu copiii și persoanele care îi
îngrijesc în diferite instituţii, centre sau case de tip familial.
Peste toate acestea, pentru a echilibra balanţa, formatorul adaugă
o serie de abilităţi de comunicare, transmitere de informaţii,
empatizare și exprimare a ceea ce dorește să-i înveţe pe cei din jurul
său, creând astfel armonie.

Oana Nașcu
Psiholog-formator

File de
Deschiderea Centrului Social de Igienă
Centrul Social de Igienă este un serviciu
inovator deschis de către Hope and Homes
for Children și Serviciul Public de Asistență
Socială (SPAS) din cadrul Primăriei Baia Sprie
în vederea îmbunătățirii calității vieții copiilor
din familiile sărace din orașul Baia Sprie
(județul Maramureș).
Proiectul a început în anul 2014, când, în
urma unei întâlniri între Hope and Homes
for Children și Primăria Baia Sprie, a fost
identificat un număr mare de familii cu mulți
copii care nu au acces la apă caldă, nu își pot
spăla hainele și, astfel, ajung în situații greu
de imaginat. Acești copii nu știu ce înseamnă
să te speli pe dinți, să faci un duș, să te
îmbraci dimineața cu haine curate, și ajung să
fie respinși de către colegii de grădiniță sau
de școală, sau chiar să se îmbolnăvească.

Odată cu deschiderea Centrului Social de
Igienă, familiile cu venituri mici, cu mai mulți
copii, care nu au posibilitatea de a-și asigura
igiena corporală și vestimentară în locuințele
proprii, pot beneficia de serviciile oferite de
acesta.
Centrul este dotat cu 10 cabine de duș,
4 mașini de spălat și 2 uscătoare de rufe,
toalete și dulapuri pentru obiectele personale.
Beneficiarii au, de asemenea, acces gratuit la
produse de igienă.

Susținător:
Fundaţia Albatros (Elveţia)
Partener:
Primăria Baia Sprie

Februarie

jurnal

Martie
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„Kilimanjaro for Hope”
„Kilimanjaro for Hope” este inițiativa a 10 oameni
uniți de un vis comun: acela de a-și depăși
limitele urcând pe Kilimanjaro (5.895 m), cel mai
înalt munte din Africa, pentru a strânge 25.000 de
Euro și a oferi șansa la o nouă viață unei familii.
Team Hope X-Challenge, formată din Adina
Tămaș, Gabriel Murczko, Ferenczi Zoltan,
Cristian Niculescu Țâgârlaș, Marius Bozîntan,
Ioana Birta, Angela și Tudor Țiboc, Ionel Bogdan
și Radu Negulescu avea nevoie de o cauză
umanitară care să dea un sens ascensiunii lor
pe Kilimanjaro. Cu ajutorul Hope and Homes
for Children, i-au ales pe cei 8 membri ai familiei
Bordei, Anișoara, mama, și cei 7 copii remarcabili:
Diana, Viorel, Liviu, Sorin, Mădălina, Adrian și
Alina.
După o viață cumplită alături de un soț și tată
abuziv, Anișoara și-a salvat copiii fugind de
acasă, doar cu hainele de pe ei. Cu tenacitate și
optimism, Anișoara și-a găsit repede un serviciu
stabil, unde nimeni nu a știut câți copii are și cât
de greu este să hrănești 8 oameni cu 1.200 de
lei. Familia locuia cu chirie într-un apartament
cu două camere semidecomandate, cu paturi
extensibile uzate și incomode.

Team Hope X-Challenge și-a propus să le
schimbe total viața prin inițiativa „Kilimanjaro for
Hope”: cei peste 26.500 de Euro adunați pe
platforma Galantom.ro au reprezentat o parte
din banii necesari cumpărării unui apartament,
iar Hope and Homes for Children a suplimentat
suma necesară, urmând ca familia Bordei să
restituie banii în timp. În luna august, familia s-a
mutat în noua lor casă confortabilă și încăpătoare.
„A cuceri vârful Kilimanjaro este poate mai
ușor decât este pentru o mamă fără posibilităţi
să își crească cei 7 copii. Şi atunci noi ne unim
forţele pentru a urca muntele în locul ei. Suntem
convinși că putem și trebuie să facem diferenţa
în viaţa comunităţii, astfel, lumea noastră va
funcţiona mai bine!”
Ioana Birta din Cluj Napoca, unul dintre
cei zece membri ai Team Hope X-Challenge

Susținători:
Trencadis, Quick Mobile, Arbor Foundation,
Recollection, Skandia, Sole Shop,
EY România
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Jocurile Speciale de Iarnă
178 de copii și tineri cu nevoi speciale au fost
protagoniștii celei de-a 13-a ediții a Jocurilor
Speciale de Iarnă organizate de către Hope
and Homes for Children pe pârtia Icoana din
Cavnic (județul Maramureș).
Jocurile Speciale de Iarnă sunt mai mult
decât o competiție sportivă între copii și
tineri cu nevoi speciale, ele reprezintă cea
mai bună ocazie de a îmbunătăți imaginea
acestora pe plan local și de a-i ajuta să
petreacă o zi de neuitat printre prieteni.
Copiii și tinerii participanți la competiție provin
din serviciile de protecție a copilului din Baia
Mare și Sighetu Marmației, din Centrul de
Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu
Handicap din Sighetu Marmației, iar o parte
din ei sunt beneficiari ai Asociației Esperando,
ai ASSOC și ai Centrului de Zi „Luchian”,
organizații cu care Hope and Homes for
Children colaborează.

Copiii și tinerii, plini de energie, s-au
împărțit în echipe și s-au întrecut în activități
distractive specifice sezonului: fotbal și șotron
pe zăpadă, trasul frânghiei, ștafeta cu lingura
cu ou, s-au dat cu săniuțele pe pârtie, au
aruncat cu bulgări la țintă și au făcut oameni
de zăpadă. La final au fost recompensați
pentru efortul depus cu medalii și diplome,
precum și cu câte un tricou personalizat în
amintirea acestei zile.

Susținători:
BRD Groupe Société Générale,
Bridges for New Beginnings

Martie
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Hope Concert
Pe 18 martie, cea de-a treia ediție a Hope
Concert a avut loc la Ateneul Român. Hope
Concert a continuat astfel tradiția Galei
Twin Art, începută în anul 2013, în numele
speranței, cea care stă la baza filosofiei Hope
and Homes for Children.
Peste 700 de invitați au participat la acest
spectacol de muzică clasică, jazz și street
art în beneficiul copiilor aflați în pericol de
abandon. Pe scenă au urcat violoncelistul
Marin Cazacu, pianistul Andrei Licareț,
ansamblul Violoncellissimo, duo-ul de jazz
Mircea Tiberian și Nadia Trohin, percuționistul
Zoli Toth, actrița Ana Pepine și soprana Irina
Iordăchescu.
Arta stradală s-a alăturat, pentru prima dată,
muzicii clasice și jazz-ului. În fața Ateneului
a avut loc un „live street art performance”
realizat de echipa Sweet Damage Crew, unii
dintre cei mai cunoscuți realizatori de graffiti
din România.

Gazda serii a fost jurnalista Amalia Enache,
ambasador Hope and Homes for Children.
Printre invitații la Hope Concert s-au numărat
Președintele Klaus Iohannis, care a transmis
un mesaj de susținere și apreciere (vezi
coperta 3) a activității desfășurate de către
Hope and Homes for Children, Prințesa
Marina Sturdza, președinte onorific al
organizației, reprezentanți ai companiilor
partenere, ai autorităților locale și centrale,
vedete, jurnaliști, susținători, precum și
beneficiari ai programelor desfășurate de
către organizație.

Parteneri:
BRD Groupe Société Générale, Pirelli, Arval,
Kaufland
Susținători:
Filarmonica „George Enescu”, PRO TV,
FIVE’S, Asociaţia Somelierilor din România
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Team Hope la Semimaratonul
Internaţional București
157 de alergători, 1.475 de kilometri parcurși,
peste 14.000 de Euro strânși pentru cauza
copiilor vulnerabili, beneficiari ai programelor
Hope and Homes for Children în România, și
o pancartă câștigătoare - acesta este bilanțul
primei participări a Team Hope la Semimaratonul
Internațional București.
Alergătorii înscriși la Semimaratonul Internațional
București au avut posibilitatea de a susține
și o cauză în cadrul competiției. 157 dintre ei
au ales cauza copiilor vulnerabili, beneficiari ai
programelor Hope and Homes for Children în
România.
BRD Groupe Société Générale, unul dintre
principalii sponsori ai Hope and Homes for
Children, a avut cea mai mare echipă corporate,
cu 44 de alergători înscriși la toate tipurile de
curse. Pentru fiecare dintre ei, alți 5 angajați
BRD s-au înscris în programul de donații lunare,
sumele strânse fiind apoi dublate de către bancă
și donate organizației.
Și vedetele au îmbrăcat tricoul albastru al Team

Hope și au alergat: Chef Adrian Hădean a alergat
la cursa de semimaraton (21 km), iar Virgil Ianțu
a făcut echipă la ștafetă (4 x 5 km) cu actrița
Alina Chivulescu, realizatorul TV Cosmin Cernat
și antrenorul Valentin Vasile. Anda Dimitriu, Maria
Hojda, Anca Petcu și Claudiu Rusu, participanți
la emisiunea „Vocea României” de la PRO TV,
au format echipa „Vocea inimii” și au alergat
la ștafetă.
Antrenorul Răzvan Doica, campion Iron Man la
Campionatul Național de Triatlon Oradea 2014, a
demonstrat tuturor că generozitatea nu are limite:
el a luat startul la cursa populară, parcurgând
traseul de 3,6 km în 12 minute, după care a
alergat la semimaraton (21 km) și la cursa de
ștafetă (5 km).

Susținători:
Club Moving, Radisson Blu,
BRD Groupe Société Générale,
Quartz Media Production

Mai
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Ziua Copilului
1 iunie a fost o zi specială și plină de bucurie
pentru copiii incluși în programele
Hope and Homes for Children: au avut parte
de o mulțime de surprize frumoase pe care
nici ei, dar nici cei care le-au fost alături, nu le
vor uita prea curând.
La Centrul de Zi și Centrul de Primire în
Regim de Urgență din Sighetu Marmației,
copiii s-au transformat, pentru o zi, în mici
cofetari. Ei și-au creat propriul tort aniversar,
după gusturile și ideile lor, și au așteptat cu
nerăbdare și entuziasm să-l guste.
În Cluj Napoca, cei 24 de copii și tineri de la
Centrul de Plasament „Prichindelul” au primit
un dar minunat: o excursie la munte, pentru
mulți dintre ei chiar prima din viață.

În Botoșani, cei 27 de copii și tineri de la
Centrul de Plasament „Elena Doamna” au
sărbătorit Ziua Copilului la iarbă verde, în
parcul de la Hudum. Au jucat fotbal, au sărit
pe trambulină, au pescuit în lac, au făcut
grătare și s-au relaxat în hamace, pe iarbă
sau în căsuța din copac.
În București, cei 33 de copii de la Centrul
de Plasament „Pinocchio” din Sectorul
3 s-au bucurat de ziua lor în cadrul unei
petreceri cu dans, muzică, pizza, baloane și
limonadă, alături de echipa Hope and Homes
for Children și de voluntari. Anda Dimitriu,
finalistă la emisiunea „Vocea României” de la
PRO TV, a cântat pentru copii și i-a antrenat
la dans, iar micuții au fost foarte încântați și
au participat cu mare bucurie la programul
artistic.

File
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Jocurile Naţionale
Special Olympics
În perioada 29 mai-1 iunie s-au desfășurat,
la Târgu Mureș, Jocurile Naționale Special
Olympics România 2015, cel mai mare
eveniment sportiv dedicat persoanelor cu
dizabilități intelectuale. La eveniment au
participat peste 300 de sportivi de la diferite
asociații, organizații și școli speciale.
Și copiii incluși în programele Hope and
Homes for Children s-au alăturat, ca de
fiecare dată, evenimentului, și au concurat la
probele de atletism și bocce.
Pe lângă probele competiției, Aprinderea
Flăcării Speranței, Cercul Prieteniei,
Jurământul Special Olympics, spectacolul

bucuriei de a participa și al dorinței de a
câștiga sunt elemente care fac din Special
Olympics un eveniment unic, extrem de
apreciat de către participanți.
Participarea la eveniment le dă șansa de a
fi independenți, de a simți că aparțin unui
grup și că sunt acceptați de cei din jur, de
a cunoaște oameni care trec prin aceleași
încercări, de a-și face prieteni și de a se simți
cu adevărat valoroși.
Lupta copiilor și tinerilor cu dizabilități nu se
sfârșește niciodată, însă poate fi transformată
într-o provocare pozitivă, având alături
oameni care cred în ei și care îi ajută.

Iunie
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Club Hope
Club Hope este un proiect inițiat de Tery
și Ghiță Silaghi de la Centrul de Zi „22
Decembrie” deschis de Hope and Homes
for Children în Baia Mare. Prin acest proiect,
cei doi și-au dorit să îndeplinească unele din
cele mai arzătoare dorințe ale copiilor care
frecventează Centrul de Zi și pe ale celor din
casele de tip familial din oraș. Este vorba
de petreceri aniversare și tematice, lucruri
normale pentru noi, dar dorințe îndrăznețe,
greu de îndeplinit, pentru ei.
Astfel, 126 de copii din 11 case de tip familial
și copii care frecventează Centrul de Zi au
parte de experiențe unice și adună amintiri
deosebite: petreceri cu prietenii și colegii
lor, daruri mult visate, baloane colorate,
distracție, atenție, emoție și multă dragoste.

Iulie

Copiii cântă „La mulți ani”, suflă în lumânările
de pe tort, își pun o dorință atunci când le
sting, în cazul multora dintre ei pentru prima
dată în viață.
„Ideea a luat naștere în luna mai, când
am aniversat în premieră ziua a doi copii,
Terezia și Cristian, dintr-o casă de tip
familial pentru copii cu nevoi speciale
în care stau 12 copii. Le-am oferit o mică
petrecere cu baloane modelabile, prăjituri,
sucuri și cadourile așteptate. Pe lângă cei
doi sărbătoriţi, toţi copiii au avut parte
de jocuri, concursuri și momente pline
de emoţie și fericire, pe care le-am trăit
împreună cu ei.”
Tery Silaghi

File
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Tabăra de Artă și Solidaritate
În Desești, unul dintre cele mai frumoase sate
din județul Maramureș, 80 de copii și 50 de
artiști plastici au participat la cea de-a XI-a
ediție a Taberei de Artă și Solidaritate, inițiată
și coordonată de Preotul Ioan Ardelean.
Tabăra este organizată cu sprijinul Hope
and Homes for Children și are drept scop
apropierea comunității de potențialul creativ și
artistic al copiilor vulnerabili.
La fel ca la celelalte 10 ediții, artişti plastici din
toate zonele României, din Ungaria, Marea
Britanie şi Ucraina au devenit mentori pentru
cei 80 de copii din Sighetu Marmaţiei, Baia
Mare, Cluj Napoca, Câmpia Turzii şi Botoşani.
Întregul sat Desești se implică în acest proiect
care aduce binele şi frumosul în viața copiilor
care au atâta nevoie de vindecare prin artă.

Cele mai frumoase tablouri ale copiilor au fost
expuse în Băneasa Shopping City.
„De unsprezece ani, într-o comunitate mică
din Maramureș se întâmplă o minune.
Aici se adună artiști plastici și copii aflaţi în
grija statului, într-un proiect numit Tabăra
de Artă și Solidaritate. Pentru o săptămână,
discipoli și învăţăcei devin un tot. Maeștrii
și ucenicii își iau pânzele, dar și sufletele, și
își găsesc aici colţul lor de rai, în care să se
vindece prin artă.”
Părintele Ioan Ardelean

Susținător:
Băneasa Shopping City

Septembrie
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Team Hope la Maratonul
Internaţional București
250 de alergători au ales să poarte tricoul
albastru al Team Hope și să susțină cauza
Hope and Homes for Children la Maratonul
Internațional București. Prin participarea lor
s-au strâns peste 20.000 de Euro pentru
copiii beneficiari ai programelor organizației.
Din Team Hope au făcut parte și Chef
Adrian Hădean, care a alergat 42,195 km,
Otto Sestak, director național Hope and
Homes for Children, Dragoș Bucurenci,
purtător de cuvânt al organizației, care a
alergat în ștafetă alături de antrenoarea
de fitness Cori Grămescu, fotograful Alex
Gâlmeanu și avocata Ioana Banu. Claudiu
Rusu, muzicianul lansat la emisiunea „Vocea
României”, a alergat 10,5 km la proba de
ștafetă, după ce, cu două săptămâni înainte
de maraton, a susținut și un concert caritabil
alături de Anda Dimitriu și Omar Secada
Dihigo.
La această ediție, echipei Team Hope
i s-a adăugat și Little Team Hope, din care
Septembrie

au făcut parte și 8 copii de la Centrul de
Plasament „Pinocchio” din București, care au
alergat la cursa copiilor.
„Am văzut zâmbetul și bucuria de pe chipul
copiilor care au participat la maraton, când
și-au regăsit părinţii la finalul cursei. Mi se
strânge sufletul când mă gândesc la miile
de copii din instituţii care nu au parte de
această bucurie. Le mulţumesc celor care
au urmat îndemnul Hope and Homes for
Children, de a fi eroii copiilor fără copilărie,
și care au donat pentru această cauză.”
Dragoș Bucurenci

Susținători:
Club Moving, Radisson Blu,
BRD Groupe Société Générale, Oracle,
Telekom, Corporate Office Solutions,
TentEvent, Quartz Media Production
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Vizita Nadiei Comăneci și a lui Ilie Năstase la
Centrul de Zi „Bucium” pentru copii supradotaţi
proveniţi din familii cu risc social
Cel de-al doilea an de parteneriat strategic între
Hope and Homes for Children și BRD Groupe
Société Générale a fost inaugurat printr-un
eveniment organizat la Centrul de Zi „Bucium”
pentru copii supradotați proveniți din familii cu
risc social.
Denumit sugestiv „Ferestre deschise”, atelierul
a fost ocazia prin care Dragoș Bucurenci
i-a încurajat pe cei 10 copii care beneficiază
în prezent de serviciile Centrului de Zi să își
imagineze cum ar dori să arate viitorul lor. Sub
îndrumarea sportivilor Nadia Comăneci și Ilie
Năstase, micuții și-au transpus gândurile în
desene, care au completat o imagine graffiti
realizată de Sweet Damage Crew.
„Eu, când voi mare, vreau să-i învăț pe alții”, a
fost unul dintre cele mai emoționante mesaje
scrise de copii pe panourile care vor decora
sala de sport a Centrului de Zi. Un alt moment
emoționant a fost schimbul de mingi dintre Ilie
Năstase și Ioan Mărincean, unul dintre copiii
instituționalizați în cadrul centrului, elev în clasa a
XII-a la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași
și olimpic la matematică.

În cadrul parteneriatului strategic cu BRD Groupe
Société Générale, Centrul de Zi va fi reabilitat
și dotat, astfel încât numărul de copii care vor
beneficia în regim de zi de serviciile oferite în
cadrul Complexului de Servicii Comunitare
„Bucium” să poată crește de la 15, în prezent,
până la aproximativ 100 de copii în 2017.
Parteneriatul cuprinde și oferirea de servicii de
educație non-formală pentru copii și de servicii
sociale pentru familiile lor, cu scopul de a preveni
abandonul școlar.
„Fiecare copil are dreptul să viseze, iar noi
putem ajuta ca aceste visuri să prindă viaţă.
Noi am avut șansa să fim încurajaţi și susţinuţi
de cei dragi, iar acum a venit timpul să dăm
mai departe ce am primit și să fim alături
de acești copii, pentru ca dorinţele lor să se
îndeplinească.”
Nadia Comăneci

Partener:
BRD Groupe Société Générale

Octombrie

File
de jurnal
Închiderea Centrului de Plasament
„Prichindelul”
Proiectul de închidere a Centrului de
Plasament „Prichindelul” din Cluj Napoca
de către Hope and Homes for Children a
început în anul 2014, când în instituţie erau
44 de copii şi tineri cu vârste între 3 luni
şi 21 ani. În scurt timp, cinci tineri majori
au fost transferaţi în două dintre serviciile
destinate adulţilor din judeţul Cluj. Pentru cei
39 de copii rămași în centru s-au căutat cele
mai bune soluții, potrivite vârstei și situației
fiecăruia, astfel încât toți să aibă acces la un
mediu familial: 24 de copii şi tineri au fost
propuşi pentru mutarea în cele două case
de tip familial care urmau a fi construite,
un copil a fost reintegrat în familie, trei au
fost transferaţi în asistenţă maternală, doi în
apartamente de tip familial, trei în alte case
de tip familial, trei în plasament simplu şi trei
în servicii destinate îngrijirii adulţilor.
Cei 24 de copii au fost pregătiți din timp
pentru mutarea în cele două case de tip

Octombrie

familial, „Grigorescu” și „Târnavelor”. Ei
au avut ocazia să le viziteze când erau în
construcție, lucru care i-a încântat foarte
mult. La începutul lunii octombrie, Centrul
de Plasament „Prichindelul” a fost închis,
iar cele două case de tip familial și-au primit
micii locatari. Copiii au fost foarte bucuroși să
vadă că au la dispoziție mai mult spațiu și că
fiecare are propriile lucruri. Ambele case au
curți spațioase, unde se pot juca în aer liber
sau pot face picnicuri.
Deschiderea celor două case de tip familial,
„Târnavelor” și „Grigorescu”, este doar o
parte a unui proiect mai amplu pe care Hope
and Homes for Children îl desfășoară alături
de Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecție a Copilului (DGASPC) Cluj și
care include prevenirea separării copilului
de familie, dezinstituționalizarea, sprijinirea
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție și
instruirea personalului care lucrează cu copiii.

File
de jurnal
Vizita Ambasadorului Marii Britanii în
România, E.S. Paul Brummell, în Baia Mare
Marea Britanie este principalul susținător
și finanțator al programelor de reformă
a sistemului de protecție a copilului pe
care Hope and Homes for Children le
implementează în România începând cu anul
1998. Pentru a cunoaște mai îndeaproape
activitatea organizației, Excelența Sa Domnul
Ambasador Paul Brummell a făcut o vizită în
Baia Mare.
Excelența Sa a petrecut un timp cu echipa
Hope and Homes for Children și a stat
de vorbă cu asistenții sociali, psihologii,
educatorii și formatorii organizației. Programul
a inclus și discuții cu aleșii locali despre

modul în care parteneriatul dintre ONG-uri și
autoritățile statului poate avea ca rezultat o
viață mai bună pentru cei mai vulnerabili copii
și familiile lor.
Cele mai emoționante momente ale vizitei
au fost întâlnirile cu beneficiarii programelor
Hope and Homes for Children: cu familii
incluse în programul de prevenire a separării
copilului de familie, cu Victor, un tânăr care a
avut șansa de a fi plasat în grija unui asistent
maternal după mulți ani de abuzuri în instituții,
cu copiii de la Centrul de Zi „22 Decembrie”,
precum și cu membri ai comunităților
marginalizate Craica și Cuprom.
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File
de jurnal
Centrul de Tranzit, Asistenţă și Consiliere
pentru tinerii care părăsesc sistemul de
protecţie a copilului
Pe 17 noiembrie, în Baia Mare, am dat startul
lucrărilor de construcţie a Centrului de Tranzit,
Asistenţă şi Consiliere pentru tinerii care urmează
să părăsească sistemul de protecţie a copilului.
Centrul este construit cu sprijinul Kaufland
România și în parteneriat cu Municipiul Baia Mare.
Cea mai grea problemă cu care se confruntă
tinerii la părăsirea sistemului de protecţie este
lipsa unei locuinţe şi a resurselor financiare care
să-i ajute să obţină una. Aceşti tineri au nevoie de
un cadru de tranziţie către viaţa independentă,
în care să li se poată oferi servicii integrate,
locuire, informare şi consiliere, asistare, mediere,
monitorizare.
Centrul va avea o capacitate de 19 locuri şi va
rezolva, pe termen scurt şi mediu problema critică
a locuirii pentru tinerii care părăsesc sistemul de
protecţie din Maramureş. Conceput ca parte a
sistemului de îngrijire, Centrul va asigura un flux
rezonabil de ieşiri din sistemul de protecţie de stat
și va reduce, astfel, numărul de copii din sistem
de la nivelul județului.

„Pentru Kaufland România, a fi o companie
responsabilă implică asumarea unui rol activ
de partener social în comunităţile în care
activează. Mă bucur mult că suntem parteneri
în cadrul unui asemenea proiect, care va putea
contribui la reducerea riscului de excludere
socială a acestor tineri. Suntem conștienţi de
faptul că nu există prea multe alternative pentru
ei. Prin urmare, avem încrederea că Centrul va
veni în sprijinul tinerilor ce părăsesc sistemul
de protecţie. Ne dorim ca proiectul demarat să
fie un start bun şi să nu fie singurul la nivelul
ţării.”
Codruţ Suciu,
manager al magazinului Kaufland Baia Mare

Partener:
Kaufland

Noiembrie

File
de jurnal
De Crăciun, fericire la înălţime pentru
30 de copii instituţionalizaţi
Centrul de Plasament „Pinocchio” din Sectorul
3 este una dintre ultimele instituții de tip vechi
care mai funcționează în Capitală, urmând să fie
închis cu ajutorul Hope and Homes for Children,
iar copiii să fie mutați în case de tip familial sau
reintegrați în familiile lor, acolo unde este posibil.
Până atunci, însă, organizația vrea să le ofere
celor 30 de copii din acest centru momente de
neuitat.
De Crăciun, cu sprijinul Asociației Climb Again,
copiii au primit în dar o sesiune ghidată de
escaladă la sala Galactic Gym, unde s-au cățărat
și s-au distrat alături de Gianina Corondan,
Zoli Toth și Dragoș Bucurenci, dar și de echipa
fundației și instructorii specializați. Copiii s-au
împărțit în trei echipe - Inimoșii, Curajoșii și
Simpaticii - și, sub îndrumarea instructorilor și
încurajați de colegii lor, au escaladat pereți de
aproape 10 metri înălțime. Bucuria celor care au
ajuns în vârf i-a convins și pe cei mai timizi să
încerce, astfel că, până la final, toți copiii s-au
cățărat de mai multe ori pe traseele stabilite.
Chiar și micuții de 5 sau 6 ani și-au învins teama
și au urcat „munții” din sala de escaladă.
Tiroliana i-a încântat cel mai mult pe micii

cățărători, care au zburat pe rând deasupra
colegilor entuziasmați. Între sesiunile de cățărare,
copiii s-au transformat, pe rând, în tigri fioroși și
zâne diafane, cu ajutorul pensulei magice a
Mariei Alexe.
„Nici nu mi-am mai văzut capul de atâta treabă,
mi-am lungit gâtul după cei care se căţărau
până la 10 metri înălţime, de fapt până la opt mii
de metri, pentru că unii au urcat pe Himalaya,
alţii au urcat în Alpi. Chiar dacă le-a fost teamă
la început, s-au întrecut pe ei și și-au depășit
limitele. Cei mai puţin temători au urmat
exemplul celor mai dibaci, au prins curaj și
au vrut și ei să se caţere, iar la final nu se mai
săturau. Dacă le rămâne lecţia asta în viaţă cred
că vor fi câștigaţi și vor fi niște oameni împliniţi.”
Gianina Corondan

Susținători:
Elefant.ro, Editura Litera, Club Mojo,
BluParty, Cyrom România, Zebra Catering

Decembrie

În media
Presa scrisă:

Online:

73 de articole

peste 600 de menţiuni pe website-uri
125 de menţiuni pe bloguri
90 de tweet-uri

TV:

838 menţiuni pe Facebook

246 de apariţii

un total de peste 1.900 menţiuni pe toate canalele
monitorizate și peste 3.270.000 de vizualizări*

Radio:

Facebook:

83 de apariţii

21.647 de fani**
* Conform ZeList.ro, prin intermediul ZeMonitor, serviciul care
monitorizează și analizează peste 70.000 de surse din online-ul
românesc (site-uri, bloguri, Facebook, Twitter etc.).
** Conform Facebrands.ro, pagina de Facebook Hope and Homes for
Children ocupă locul 31 la categoria Nonprofit (din 531 de entități) și
locul 4.107 în topul general (din 31.994 pagini monitorizate).

Financiar
Surse de venituri
Fonduri din rețeaua internațională
Hope and Homes for Children

56%
€ 1.847.942

Fonduri atrase din România
€ 474.255

Companii private

€ 91.378

Organizaţii

€ 28.134

Donaţii individuale

€ 79.186

Evenimente

€

Alte donaţii

4.281

€ 10.654

20%
€ 687.888

Alte surse financiare (non-donaţii)

Fonduri europene

Total venituri
€ 3.324.054

24%
€ 788.224

Financiar
93%

Cheltuieli proiecte
€ 600.030 Dezvoltare și creare de servicii rezidenţiale familiale

€ 2.693.672

€ 174.564

Formare profesională și asistenţă tehnică

€ 224.440

Prevenirea separării copilului de familie

€ 316.121

Proiecte implementate pentru dezvoltarea de servicii sociale

€ 124.689

Inserţie socio-profesională pentru tinerii care părăsesc sistemul
de protecţie a copilului

€ 124.689

Reintegrare familială, sprijin pentru copii în comunităţi

€ 419.738

Creșterea calităţii vieţii copiilor din asistenţă maternală, 
case de tip familial etc.

€ 709.401

Proiecte finanţate prin fonduri europene

Cheltuieli administrative

Total cheltuieli
€ 2.894.317

7%
€ 200.645

Familia
Hope and Homes
for Children

În cei 15 ani alături de Hope and Homes for Children, am învăţat că
este nevoie de eforturi spectaculoase, făcute cu perseverenţă de
oameni remarcabili, care rămân de regulă în anonimat, pentru ca
tinerii care au fost cândva separaţi de familia lor naturală să se poată
plânge cuiva că au cele mai banale povești de viaţă.

Claudia Costea
Formator

Familia
Hope and Homes
for Children
Președinte onorific

Director regional
Europa Centrală și de Sud

Prinţesa Marina Sturdza

Ștefan Dărăbuș

Ambasador

Director naţional

Amalia Enache

Otto Sestak

Ambasador

Purtător de cuvânt

Alexandru Tomescu

Dragoș Bucurenci

Senior Management:
Mark Waddington – Chief Executive, Hope and Homes for Children
Delia Pop – Director of Programmes and Global Advocacy, Hope and Homes for Children
Sue Rooke – Director of Resources, Hope and Homes for Children
Sarah Whiting – Director of Fundraising, Hope and Homes for Children

Training și Implementare Programe:
Bianca Stegeran – manager de departament
Adrian Oros – administrator bază de date
Mihaela Koblicica – ofiţer de programe
Ioana Herţeg – expert ME&R
Andrea Cârc – ofiţer de programe

Claudia Costea – formator
Jutka Kristian – formator
Cecilia Repede – administrator formare
Oana Nașcu – formator

Bianca Pop – manager de proiect

Reka Filip – PR și HR manager

Monitorizarea Calităţii:
Gabriela Ghiroltean – manager de departament
Teodora Dărăbuș – profesor
Gabriela Rosuș – profesor-translator
Talida Songhott – fizio-kineto terapeut

Claudia Bude – psiholog
Anamaria Vid-Pop – psiholog
Sorina Moldovan – coordonator Centru de Zi
Terezia Silaghi – educator

Operaţiuni:
Radu Tohătan – manager de departament
Cosmina Fratu – asistent social
Carmen Rus – asistent social

Camelia Arba – asistent social
Florina Creţar – asistent social
Ileana Cirţ – asistent social

Fundraising:
Robert Ion – manager de departament
(din iulie 2015)

Mark Jenner – manager de departament
(până în iulie 2015)

Emil Olteanu – consultant senior dezvoltare resurse

Anamaria Bogdan – manager comunicare
Alina Cruceru – coordonator donatori individuali
Dana Pârvulescu – coordonator donatori corporate
Lucian Zagan – administrator

Administrativ Financiar:
Anca Sturz – manager de departament
Delia Oros – economist

Mihai Pop – administrator

Gabriela Tohătan – economist

Teodor Ciceo – inginer constructor

Gheorghe Lar – administrator

Mircea Tașcu – administrator

Voichi Bencze – îngrijitoare

Parteneri

Parteneri strategici

Parteneri

Suporteri

Partener media principal

Parteneri media
4arte.ro

Gustos.ro

Acasă.ro
Adevărul
Actualitatea Muzicală
Adevărul Financiar
Avantaje

HotNews
Igloo

Revista 22
Senso TV
Social Responsibility Magazine
Societatesicultura.ro

Kooperativa 2.0

Șapte Seri

LiterNet

The Art of Living
Think Outside The Box
Totul despre mame
TPU.ro
TVR

Burda Media
Business Review
Cariere
Casa Mea
CSRmedia
Cațavencii

mihaelaivan.ro
Observatorul Cultural
Onlinegallery

VIP
Qbebe
Q Magazine

WebCultura

Psychologies

Ziare.com

Dela0.ro
Etiquette
Graphic Front

Suport logistic și comunicare

Radio România Cultural
Radio România Muzical

Sustinătorii
noștri

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

Chef Adrian Hădean
a alergat la patru competiţii sportive pentru Hope and Homes for Children.

Sustinătorii
noștri
Alex Gâlmeanu
Fotograf

Alina Chivulescu
Actriţă

Andrei Licareţ
Pianist

Cori Grămescu
Antrenor fitness

Gianina Corondan
Jurnalist

Ilie Năstase
Tenisman

Marius Florea
Vizante
Actor

Mircea Tiberian
Muzician

Nadia Comăneci
Gimnastă

Sorin Dănescu
Muzician

Virgil Ianţu
Muzician

Zoli Toth
Muzician

Multumim
3 Rin
Adina Halas
Adina Guzu
Adina Scotnitchi
Adina Tămaș
Alex Breda
Alexandra Banu
Alexandra Călin
Alexandra Matenciuc
Alexandra Roman
Alexandra Șerban
Alexandru Para
Alexandrion
Alina Erbiceanu
Ana Constantin
Ana Ioniţă
Ana Pepine
Anca Petcu
Anca Popovici
Anda Dimitriu
Anda Negulescu
Andra Alexandru
Andreea Drăniceanu
Andreea Tănase
Andreea Zidaru
Andrei Chirtoc
Andrei Lupu
Angela Ţiboc
Ansamblul Violoncellissimo
Ammado Foundations
Aqua Carpatica
Aramis Invest
Ariadna Drăgolici
Arthur Murray

Asociaţia Bucharest Running
Club
Asociaţia Climb Again
Asociaţia Somelierilor din
România
Automobile Bavaria Group
B&B Collection
Băneasa Developments
Beatrice Ionescu
Beatrice Șerban
Bert Fol
Blu Party
Bogdan Adrian Popescu
Bogdan Bibicu
Bogdan Dima
Bogdan Olteanu
Borealy
Burda România
Carlo Burci
Călin Ciomag
Cătălin Cherecheș
Cercul Naţional Militar
Chef Adrian Hădean
Chef Radu Dumitrescu
Ciprian Bercea
Ciprian Marica
City Grill
Clara Gligor
Clarfon
Claudia Rusu
Claudiu Miu
Claudiu Rusu
Club Moving

Crama Ceptura
Crama Gîrboiu
Codruţ Pandelea
Codruţ Suciu
Concept Promo
Corporate Office Solutions
Cosmin Alexandru
Cosmin Cernat
Crina Diculescu
Cristian Hossu
Cristian Leonte
Cristian Niculescu Ţăgârlaș
Cristin Constantinescu
Cristina Lepădatu
Cristina Stănciulescu
Cyrom România
Daniel Mischie
Delia Iliașa
Denisa Budurea
Diana Bogdan
Diana Dumitru
Diax Solutions
Domeniile Sâmburești
Dorotheea Giolfan
Dragoș Petrescu
Dumitru Virt
Dan Dediu
Dana Săvuică
Diana Știrbu
Dragoș Iordan
Dragoș Niamţu
Dragoș Petrescu
Dragoș Smărăndescu

Editura Litera
Elefant.ro
ES Paul Brummel,
Ambasadorul Marii
Britanii în România
Eugen Matei
Expres Printing
Federația Română de
Rugby
Fit 4 You
Florin Voica
Florina Fernandes
Forum Film
Galantom
Gabriel Ailoae
Gabriel Scîrlet
Gabriel Muarczko
Gabriel Solomon
Gabriela Popescu
Galactic Gym
George Buhnici
Getica OOH
Gina Stroian
Grup Cerneștean
Heritage Auto
Hora Musical
Instruments
Inter Broker de
Asigurare
Ioana Banu
Ioana Birta
Ioana Manea
Ioana Mădălina
Tomodan
Ionel Bogdan
Ionuț Raită
Ionuț și Octavia Tău
Irina Iordăchescu
Irina Stamate
Iulia Lazăr
Izvorul Minunilor

Jadore
Jezebel & Bandidos
Joe Williams
Katharina Bota
Ken Huegel
Kinstellar
Laura Iacobescu
Laura Lungu
Laurențiu Mihai
Leroy Law
Liliana Nicolae
Loredana Mijloc
Lucian Dubălaru
Luciana Iordache
Luiza Essence Line
Lutz Associates
Lyoness
Maria Alexe
Maria Costaș
Maria Hojda
Marin Cazacu
Marin Militaru
Marina Coandă Bundac
Marina Tulitu
Marinela Ardelean
Marinela Neacșu
Mariș Made to Measure
Marius Bozîntan
Marius Constantinescu
Matei Silviu Cristian
Melinda Kutasi
Maya și Jay Kannan
Metamorfosis
Mes Fleurs D’Amour
Michael Fraser
Mihaela Nastaciuc
Mihai Pascu
Mihai Vasilescu
Mihnea Ciulei
Mionetto
Mircea Mihai
Miruna Gheoca
Mojo Music Club
Moments Events

Consulting
Mondelez
Monica Pascu
Nadia Trohin
Natalia Petreanu
Nicoleta Schroeder
Nicolas Vernerey
Nicolae Licareț
Nicu Șerban
Nirvana Lupașcu
Noriel Toys
Oana Matei
Oana Năstase
Oana Rusu
Omar Secada Dihigo
Oracle
Patricia Mihail
Patrick Nordstiaerne
Părintele Ioan Ardelean
Paul Eason
Petreceri Fantastice
Petronel Rus
Petruț Călinescu
R&J Company
Radisson Blu
Radu Atanasiu
Radu Negulescu
Raluca Mălăncioiu
Raluca Moțoca
Ramona Bejan
Ramona Mariș
Ran Events
Communication
Răzvan Doica
Răzvan Materi
RCS Comisionar
Remus Tiucă
Roberto Battaglia
Roxana Tănasă
Sebastian Mihai
Silviu Andrei

Simona Daniela Olaru
Simona Hrișcu
Stephan Pelger
Sweet Damage Crew
Sam Mills
Ștefan Șerb
Telekom
Tent Event
Thea Haimovitz
The Wardrobe
Tiberiu Lupu
Timea Domokos
Trencadis
Tucano Coffee
Tudor Țiboc
Ubisoft
UniCredit Consumer
Financing
Universum
Urmează-ți Inima
Ursus
Valentin Dincă
Valentin Vasile
Valeria van Groningen
Venu Kannan
Veronica Savanciuc
Villa Borghini
Vinarte
Vlad Mariș
Vlad Train
Viorel Cozm
Viorel Duță
Vișinel Bălan
Vlad Dizmacsek
Voila Bistro
World Courier România
Zebra Catering
Zoltan Ferenczi
Zucchero Cuccina
Italiana

Contact
Sediu Central
Bd. București 2A
Baia Mare , 430281 Maramureș
Tel: +4 0262 227 419
Tel: +4 0722 111 HHC (442)
Fax: +4 0362 805 544
office@hhc.ro

Departamentul Fundraising
și Comunicare
Str. Tache Ionescu 5, Apt. 1
Sector 1, 010352 București
Tel.: +4 031 108 66 79
fundraising@hhc.ro

Donaţii prin MobilPay.ro

hhc.ro
³.com/hhcromania
twitter.com/hhcromania

Acest raport este tipărit
pe hârtie și carton Novatech,
produse distribuite de Antalis.

