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I. AGAPEDIA - Din dragoste pentru copii

Fundaţia Agapedia România a
fost înfiinţată în august 1995, cu
misiunea de a îmbunătăţi
calitatea vieţii copiilor şi familiilor
aflate în dificultate, de a contribui
la dezvoltarea sistemului de
protecţie a copilului şi de a crea
servicii sociale şi medicale
eficiente.

Fundaţia AGAPEDIA România
este membră a reţelei
internaţionale AGAPEDIA, alături
de Jürgen Klinsmann AGAPEDIA
Stiftung Germania, Fundaţia
AGAPEDIA Moldova şi Fundaţia
AGAPEDIA Bulgaria.
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Fundaţia AGAPEDIA România
este membră, la nivel naţional şi
local, a Reţelei de Sprijin
Comunitar din Braşov, a
Federaţiei Organizaţiilor NonGuvernamentale pentru Copil și a
Federației ONG-urilor Sociale din
Transilvania.

II. Mesajul Preşedintelui
Stefan Barth
Preşedinte Fundaţia Agapedia România
Manager General Fundația Agapedia Jürgen Klinsmann Germania

Dragi parteneri şi prieteni,
Mulţumim tuturor celor care, de-a lungul timpului, au fost alături de Fundaţia Agapedia România!
În cei 21 de ani de activitate, am crezut în dialog și în planificările de jos în sus („bottom-up”), respectiv de sus în jos
(„top-down”), cu implicarea tuturor actorilor din comunitate. Direcţia noastră de acţiune a fost una orientată spre
realizarea unui viitor sigur pentru toţi cei pe care i-am reprezentat, iar vocea noastră a avut impact în ceea ce
privește dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului şi crearea de servicii sociale şi medicale eficiente.
Considerăm că proiectele și acţiunile derulate au fost de un real folos, atât pentru beneficiarii direcţi, cât și pentru
partenerii privaţi și instituţiile publice cu care am colaborat.
În anul 2016, alături de echipa noastră dedicată, am continuat să abordăm problemele sociale într-un mod diferit,
pentru a obţine rezultate cu impact pe termen lung.
Am făcut demersurile necesare și am obţinut licenţa de funcţionare provizorie pentru Centrul de consiliere și sprijin
pentru părinţi si copii din cadrul fundaţiei, promovând acest serviciu social în comunitate. De asemenea, am iniţiat noi
parteneriate la nivel local și judeţean; am derulat colaborări pe partea de educaţie non-formală cu autorităţile
publice din alte judeţe, dar ne-am orientat și spre furnizarea de servicii sociale către ONG-urile din judeţul Brașov.
Activitatea ne-a fost completată de colaborările și proiectele derulate pe plan internaţional. Acestea au devenit
oportunităţi de a construi noi reţele de prieteni și colaboratori, respectiv de a genera noi idei pe partea de egalitatea
de șanse, incluziune pe piaţa muncii a tinerilor și dezvoltarea competenţelor de învăţare și antreprenoriat.
În anul care tocmai s-a încheiat, au fost multe provocări și multe lecţii învăţate. Iar acum a venit timpul să reflectăm
la ceea ce urmează, la ce avem de făcut de acum înainte cu experienţa acumulată și dacă nu a sosit momentul să
abordăm noi domenii de activitate!
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III. Activitățile anului 2016

 Serviciul de adopţie naţională
 Sprijin material și financiar pentru familii și copii aflați în dificultate
 Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți si copii din cadrul Fundației Agapedia
România
 Planificare familială și contracepție
 Informare, consiliere și medierea muncii
 Educație formală, non-formală și activități creative
 Proiecte naționale și internaționale
 Centrul de Zi pentru Copiii aflați în situații de risc din Săcele
 Federația ONG-urilor Sociale din Transilvania
 Agapedia SocialBiz
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IV. 2016 în cifre și date
134 copii implicaţi în activitățile fundaţiei
653 de consultaţii și consiliere medicală
11 persoane consiliate și mediate în vederea integrării pe piața muncii
22 participanți și certificați la programe de formare profesională

1. Serviciu de adopție națională
Activități pentru copiii adoptați și părinții acestora și pentru familiile care doresc să adopte:










16 copii, însoțiți de părinți, au luat parte la întâlnirea părinți – copii derulată la sediul Fundației
Agapedia România, cu ocazia Crăciunului, copiii fiind implicați de un animator profesionist în
activități ludice și recreative.
3 serii de training-uri susținute în vederea pregătirii adoptatorilor pentru asumarea în cunoștință
de cauză a rolului de părinte, cu participarea a 24 de persoane aflate în evidența DGASPC Brașov
(evaluate pentru a deveni părinți adoptatori sau care au devenit părinți adoptatori). Cursurile au
fost organizate și s-au desfășurat în baza convenției de colaborare dintre Fundația Agapedia
România și DGASPC Brașov.
2 tineri aflați în evidența fundației, au participat la întâlnirea internațională pentru copii și tineret
(mai 2016), organizată de Fundația AGAPEDIA Germania, în Chișinău (Complexul Turistic Odiseu),
Republica Moldova.
un training adresat adoptatorilor (aflați în perioada post-adopție), cu participarea unui număr de 5
persoane.
3 adolescente consiliate post-adopție pentru o perioadă de aproximativ 3-12 luni, în funcție de
nevoi.
un parteneriat încheiat cu Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), Departamentul de Asistență
Socială (DAS), în vederea organizării conferinței „Tineri Români Adoptați pe Întreg Mapamondul
(TRAIM)”. Ea a avut loc în 2 iunie 2016, la Timișoara, și s-a adresat tuturor celor interesați sau
implicați în adopții: tineri și copii adoptați, părinți adoptivi sau atestați în vederea adopției,
profesioniști, cercetători și universitari, precum și studenți preocupați de domeniul adopției
copilului.
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2. Sprijin material și financiar pentru copii și familii aflaţi în dificultate
Ajutoare sociale oferite pe parcursul anului 2016:
 alimente,
 ghiozdane și rechizite şcolare,
 îmbrăcăminte,
 încălţăminte,
 lapte praf pentru sugari,
 scutece,
 produse de igienă dentară,
 consiliere socială pentru rezolvarea anumitor probleme familiale,
 un număr de 24 de copii au primit cadouri de Crăciun.
 În anul 2016, au fost sprijinite două familii, cu scopul prevenirii separării copiilor de familie: o familie
monoparentală (mamă minoră) și o familie legal constituită, cu 6 copii minori. Sprijinul pentru cele două
familii a constat în oferirea de lapte praf si scutece, susținerea fiind acordată pentru o perioadă de trei luni.
Banii necesari au provenit din sponsorizări.
 În luna decembrie 2016, a avut loc întâlnirea dintre reprezentanții Fundației Agapedia România, copiii
din familii vulnerabile și părinții acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Întâlnirea s-a desfășurat la sediul
fundației. La eveniment au participat un număr de 24 de copii.
Scopul întâlnirii a fost acela de a oferi copiilor un moment de bucurie, sprijin și participare la un grup. În
cadrul acțiunii, părinții au avut ocazia de a discuta despre evoluția copiilor lor, realizările acestora școlare
și din cadrul familiei. Copiii au primit daruri din partea Fundației Agapedia România. De asemenea, la
această întâlnire au fost prezenți și voluntari din cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie din România,
Filiala Brașov. Aceștia au facilitat oferirea de către reprezentanții AUCHAN Brașov a unor pachete
conținând alimente, dulciuri și materiale de curățenie, copiilor și familiilor vulnerabile prezente la
eveniment.
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3. Centrul de consiliere și sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Fundaţiei Agapedia
România
Începând cu luna noiembrie 2016, în cadrul Fundației Agapedia România funcționează un nou serviciu
social – „Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți si copii" care are scopul de a oferi sprijiin și
asistență părinților și potențialilor părinți pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează
relațiile familiale și pentru dezvoltarea competențelor parentale, respectiv de a sprijini copiii atunci
când apar probleme în dezvoltarea acestora.
Persoanele care beneficiază de sprijin şi asistenţă în cadrul Centrului sunt:
1. Părinți, familiile extinse și familiile substitutive care:
 necesită competențe și deprinderi de îngrijire a copiilor, adaptate noilor principii psiho-pedagogice
în domeniu;
 trăiesc în medii dezavantajate;
 constată existență sau apariția unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea
armonioasă a copilului.
2. Viitorii părinţi care doresc să se formeze înainte de nașterea sau adopția copiilor.
3. Copiii care au probleme de dezvoltare și/sau dificultăți de integrare în familie, școală sau în
colectivitatea în care trăiesc.
Serviciile oferite în cadrul Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii:
 consiliere și informare,
 consilierea familiei și a copilului,
 consiliere de grup,
 consiliere în situație de criză,
 consilierea copiilor și adolescenților,
 sprijin și educație parentală,
 grupuri de sprijin pentru părinți.

4. Cabinetul medical de planificare familială și contracepție
Serviciile medicale oferite în cadrul Cabinetul medical de planificare familială și contracepție:
 653 consultaţii medicale,
 136 teste Babeş-Papanicolau,
 17 teste de sarcină,
 200 de ecografii abdominale și ginecologice.
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5. Servicii de informare, consiliere și mediere a muncii, autorizate de către Agenția pentru
Ocuparea Forței de Muncă Brașov
Servicii de informare, consiliere și mediere a muncii, autorizate de către Agenția pentru Ocuparea
Forței de Muncă Brașov:
 11 persoane au beneficiat de activităţi de informare și consiliere profesională, medierea muncii,
respectiv sprijin în vederea obținerii unui loc de muncă.

6. Educație formală, non-formală și activități creative




6.1 Educație formală
Au fost susținute programe de formare profesională autorizate ANC, în domeniile: dezvoltarea
competențelor antreprenoriale și cameristă.
un curs de specializare în dezvoltarea competențelor antreprenoriale derulat, 12 persoane
certificate;
un curs de calificare derulat în specializarea cameristă, 10 persoane certificate.

6.2 Educație non-formală
„Pubertate și Adolescență”
Echipa mobilă a Agapediei s-a deplasat în şcoli
generale şi licee pentru susţinerea sesiunilor
informative cu tema „Pubertate și adolescență”.






Au fost susținute sesiuni de informare
şi educaţie sexuală pentru:
un număr de 41 elevi din cadrul
Şcolii Gimnaziale Cristian - localitatea Cristian,
Judeţul Braşov;
un număr de 71 elevi din cadrul Şcolii Gimnaziale
Prejmer - localitatea Prejmer, Judeţul Braşov;
un număr de 45 elevi din cadrul Colegiului
“Ţara Bârsei” Prejmer - localitatea Prejmer,
Judeţul Braşov.
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igienă
personală

prevenirea
bolilor cu
transmitere
sexuală

riscurile
începerii
vieţii
sexuale

comportament
sexual sănătos
şi responsabil

sănătatea
reproducerii

Subiecte abordate:

avort şi
consecinţe

pubertate și
adolescență

prevenirea
gravidităţii
minorelor

Servicii de instruire non-formală - educație pentru sănătate
Proiect „Accesul la educație o șansă în plus pentru copiii și tinerii romi din comunitatea Fermei din
localitatea Hăghig”, PEL122
Promotor de proiect: Primăria Comunei Hăghig, județul Covasna
Fundația Agapedia România, prin personalul specializat, a furnizat servicii de instruire nonformală, în comuna Hăghig, județul Covasna, în perioada august – decembrie 2016. Cursul de
„Educație pentru sănătate”, cu o durată de 6 luni, a abordat teme precum: deprinderile de viață
independentă sănătoasă, alimentația sănătoasă, adolescența și pubertatea, comportamentele cu
grad mare de risc pentru sănătate.
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6.3 Activități creative
Cu ocazia desfășurării de activități educaționale non-formale, în cadrul programului „Școala
Altfel”, la sediul Fundației Agapedia, au participat 41 de copii, ei fiind implicați în activități de
patiserie și activități de învățare a drepturilor și obligațiilor ce revin copiilor.
În cadrul „Atelierelor Educaționale și Recreative, de vacanță”, copiii au fost implicați în
activități de patiserie, dar și de confecționat a diferitelor obiecte creative. La aceste activități au
participat un număr de 21 de copii.
În luna septembrie 2016, într-un spațiu public - la CORESI Shopping Center, reprezentanții
Fundației Agapedia România au confecționat brățări multicolore, folosind metoda Rainbow Loom.
Număr de copii implicați în activități: 10.
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6.4 Agapedia ArtCamp
În perioada 07- 14 august 2016, a avut loc în localitatea Săcele, județul Brașov, tabăra
internațională de vară Agapedia ArtCamp 2016, cu participarea membrilor și tinerilor cu care se
lucrează în cadrul reţelei internaţionale AGAPEDIA.
Activitățile creative au avut loc la Centrul de Zi pentru Copiii aflați în situații de risc din Săcele,
coordonat de Fundația pentru Asistență Socială și Tineret (FAST), fiind implicați și copiii din cadrul
centrului.
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7. Proiecte naţionale și internaţionale
7.1 Sustenabilitatea proiectelor naționale cu finanţare europeană
Pe parcursul anului 2016, a fost asigurată sustenabilitatea celor trei proiecte finanțate din Fondul
Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
– 2013, implementate de Fundația Agapedia România în perioada 2012 – 2015.
Reprezentanții Fundației Agapedia România au continuat colaborarea cu instituțiile publice și
private partenere și după finalizarea proiectelor.
„RurActiv – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare în comunele Tărlungeni, Budila și
Apața, din judetul Brașov”
Implementat în perioada: 01.02.2012 – 31.01.2014
Parteneri: Primăria Comunei Tărlungeni, Primăria Comunei Budila și Primăria Comunei Apața
„RurAbility – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în
agricultura de subzistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din
mediul rural din Județul Brașov”
Implementat în perioada: 04.04.2014 – 03.10.2015
Partener: Asociația Community Aid Network
„WorkAbility – iniţiativă multidisciplinară de creștere a ratei de ocupare și a capacităţii de
ocupare a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive pe piaţa muncii din Judeţul
Brașov”
Implementat în perioada: 04.04.2014 – 03.10.2015
Partener: Asociația Community Aid Network
7.2 Proiecte internaționale
„Jugend im Wandel” („Youth in Transition”)
Finanțatori: Fundația Landului Baden-Württemberg, Ministerul Federal al Landului Baden
Württemberg
Obiectivul general a fost acela de a promova participarea civică transnațională în rândul tinerilor în
cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).
Proiectul a urmărit schimburile și întâlnirile de tineret, dezvoltarea de noi competențe și dialogul
între generații, în vederea obținerii unui viitor sustenabil.
În anul 2016, au avut loc 2 întâlniri între țările partenere în cadrul proiectului. În perioada 22 – 27
mai 2016 a avut loc întâlnirea din Chișinău (Republica Moldova), în cadrul Complexului Turistic
Odiseu, iar în perioada 01 - 02 noiembrie, la Bratislava (Slovacia), a avut loc întâlnirea de închidere
a proiectului.
Participanții la evenimentul de finalizare a proiectului au analizat noi idei de proiecte conectate cu
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR), respectiv au avut ocazia să viziteze
Caminul pentru persoane vârstnice Dom Seniorov din localitatea Pezinok.
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„Danube Social Service & Education Cluster - Creating more accessible, effective and
integrated social services and inclusive education programmes delivered to vulnerable
groups in danger of social exclusion through clustering of social NGOs”,
Parteneri: Federația ONG-lor Sociale din Bulgaria, Fundația Agapedia România, Fundația Libenau
Germania, Fundația Concordia Austria
Inițiativă în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR)
Durata proiect: martie 2015- februarie 2016
Scopul proiectului a fost acela de a crește calitatea educației, a training-ului vocațional - pentru ca
acesta să fie mai bine integrat în structurile educaționale. Proiectul și-a propus îmbunătățirea
accesului grupurilor dezavantajate, în special a copiilor de etnie romă, atât la învățare pe tot
parcursul vieții, cât și accesul copiilor și persoanelor în vârstă la servicii sociale de calitate.
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8. Colaborare în cadrul Centrului de Zi pentru Copiii aflați în situații de risc din Săcele
În perioada noiembrie 2015 – noiembrie 2016, s-a derulat colaborarea cu Fundația pentru Asistență Socială
și Tineret (FAST) prin intermediul căreia specialiștii Fundației Agapedia au asigurat o serie de activități,
atât în cadrul Centrului de Zi pentru Copiii aflați în situații de risc din Săcele, cât și în comunitatea locală.
Colaborarea a urmărit: realizarea de activități de informare ale beneficiari fundației despre serviciile
sociale furnizate de FAST, direcționarea spre Centrul de Zi a persoanelor elegibile, cât și soluționarea, în
limita posibilităților, a cazurilor sociale referite de către FAST pentru activitățile sociale aflate în subordine,
cu respectarea, în toate situațiile, a legislației în vigoare.
Activități derulate de echipa Fundației Agapedia:
a) de socializare și recreere,
b) psihologice (terapie individuală și de grup),
c) de asistență socială, cu impact asupra: dezvoltării profesionale, alcătuirea unei rețele de grupuri
suportive cu angajații, furnizarea de servicii de calitate beneficiarilor.
Număr maxim de copii implicați: 100.
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9. Federaţia ONG-urilor din Transilvania
Federația ONG-urilor Sociale din Transilvania, din care face parte și Fundația Agapedia România, a fost
înființată și lansată în anul 2015, în cadrul programului START al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării,
având ca membri fondatori 10 asociații și fundații din județele Cluj, Covasna, Brașov, Hunedoara, Mureș și
Sibiu.
În luna mai 2016, a avut loc la Sibiu, conferința „Sustenabilitatea și asigurarea calității serviciilor sociale din
Transilvania", care a urmărit reafirmarea rolului și contribuției ONG-urilor Sociale din Transilvania,
membre ale Federației, și de a face cunoscută experiența lor de a acorda servicii sociale de calitate în raport
cu resursele, nevoile comunității și contextul actual.
La conferință au participat reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor ce activează în domeniul social în
Transilvania și în Regiunea Nord-Est de Dezvoltare; un expert în servicii sociale reprezentant al
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vâstnice; un reprezentant din partea
Camerei Deputaților; reprezentanți ai instituțiilor publice de la nivel local, județean și regional: Direcțiile
Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială,
Serviciile Publice de Asistență Socială din cadrul Primăriilor din județele Brașov, Covasna, Mureș, Cluj și
Sibiu.

În luna noiembrie, a avut loc la Brașov, cea de-a treia conferință a Federației ONG-urilor Sociale din
Transilvania, cu tema „Inovare socială pentru o societate incluzivă". În cadrul întâlnirii a fost abordată
„inovarea socială" și au fost dezvoltate idei, servicii și modele de acțiune, prin care organizaţiile non-profit
să poată răspunde mai bine provocărilor sociale.
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Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Instituția Prefectului Județului Brașov, Consiliul Județean
Brașov, Primăria Municipiului Brașov – Direcția de Servicii Sociale, respectiv cu Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
La conferință au participat aproximativ 100 de persoane: reprezentanți ai partenerilor evenimentului; un
reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (Consilier
Ministru); viceconsulul Consulatului Republicii Federale Germania; vicepreședintele Camerei de Comerț și
Industrie Brașov; directorul de program din partea Agenției Metropolitane Brașov; reprezentanți ai
asociațiilor și fundațiilor ce activează în domeniul social în Transilvania.

10. Agapedia SocialBiz
„Agapedia SocialBiz” este denumirea generică sub care sunt furnizate activități economice în cadrul
Fundației Agapedia România. Conceptul a fost lansat în anul 2013, trecând în ultimii ani prin diverse
schimbări și ajustări.
Începând cu anul 2016, activitățile realizate în cadrul „Agapedia SocialBiz” urmăresc atât dezvoltarea și
promovarea industriilor creative, cât și oferirea de servicii sociale, medicale și educaționale de calitate
pentru cei interesați.
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V. Parteneri 2016
























Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
Direcţia de Servicii Sociale Braşov
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Braşov Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov
Asociaţia Community Aid Network (CAN) Brașov
Asociaţia Metropolitană Braşov pentru Dezvoltare Durabilă
Asociația „Viscri Începe”
Asociaţia Română Anti-Sida Filiala Braşov
Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Filiala Braşov
Biserica Reformată „Casa Speranței” Brașov
Fundația pentru Asistență Socială și Tineret (FAST), Săcele
Fundația Bucuria Darului
Primăria Comunei Budila, județul Braşov
Primăria Comunei Tărlungeni, județul Braşov
Primăria Comunei Apaţa, județul Braşov
Primăria Comunei Prejmer, județul Braşov
Primăria Comunei Hăghig, județul Covasna
Liceul Teoretic „G. Moroianu” Săcele, județul Brașov
Colegiul „Țara Bârsei” Prejmer, județul Brașov
Școala Gimnazială Cristian, județul Brașov
Școala Gimnazială Prejmer, județul Brașov
Școala Gimnazială Nr. 2 - Zărnești, județulBrașov
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), Departamentul de Asistență Socială (DAS)
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Fundația Agapedia România
Str. Bisericii Române, Nr. 48
Brașov, 500080
Tel./Fax: 0368-409115
E-mail: info@agapedia.ro
Web site: www.agapedia.ro
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