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AGAPEDIA
DIN DRAGOSTE PENTRU COPII

Fundaţia Agapedia România a fost

Fundaţia AGAPEDIA România este

înfiinţată în august 1995, cu misiunea de

membră a reţelei internaţionale

a îmbunătăţi calitatea vieţii copiilor şi

AGAPEDIA, alături de AGAPEDIA

familiilor aflate în dificultate, de a contribui

Germania, Fundaţia AGAPEDIA

la dezvoltarea sistemului de protecţie a

Moldova, Fundaţia AGAPEDIA Bulgaria

copilului şi de a crea servicii sociale şi

si Fundatia AGAPEDIA Georgia.

medicale eficiente.

La nivel naţional şi local Agapedia este membră a
Reţelei de Sprijin Comunitar din Braşov, a
Federaţiei Organizaţiilor Non-Guvernamentale
pentru Copil, a Federației ONG-urilor Sociale din
Transilvania, a Asociației Clusterului Comunitar de
Economie Socială și a Consiliului Consultativ
Român pentru Strategia Dunării - SUERD.
FUNDAȚIA AGAPEDIA ROMÂNIA
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MESAJUL
PREȘEDINTELUI

STEFAN BARTH
PREȘEDINTE FUNDAȚIA AGAPEDIA ROMÂNIA
MANAGER GENERAL FUNDAȚIA AGAPEDIA GERMANIA

Dragi parteneri și prieteni,

În 2018, am împlinit 23 de ani de activitate în interesul cetățenilor și al comunității. Și în anul
care s-a încheiat, am pus binele familiilor și al copiilor aflați în situații de risc pe primul loc,
atât prin programul educațional derulat în cadrul fundației, cât și a parteneriatelor încheiate
cu instituții publice și private care desfăşoară activităţi la nivel local, regional, național și
internațional.
Aşa cum spunea un vechi proverb: „unui flămând nu-i da pește, dă-i o undiță şi învață-l să
pescuiască” experiența anilor de lucru cu aceste familii ne-a demonstrat că nu este suficientă
doar intervenția materială sau financiară, ci este nevoie de mai mult. Pentru reușită este
nevoie de „educația familiei” în aproape toate domeniile vieții: familial, social, educațional,
medical, profesional, aspect pe care personalul fundației și voluntarii implicați în activitățile
noastre l-au urmărit constant.
Aplicând principiul enunțat mai sus, vă pot spune că ne-am îndeplinit misiunea și anul acesta.
Mulțumesc celor care au avut încredere în noi! Mulțumesc membrilor echipei Agapedia,
voluntarilor, partenerilor și colaboratorilor, copiilor și familiilor acestora cu care am lucrat.
Doar împreună reuşim!
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„Schimbarea
pornește de la noi!"

STEFAN
BARTH

ACTIVITĂȚILE
ANULUI 2018
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PROGRAM EDUCAȚIONAL PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII

Am pornit programul educațional pentru
părinți și copii în luna septembrie 2017
de la ideea că educația începe în familie,
iar apoi se continuă în grădiniță și școală.
Programul urmărește prevenirea
abandonului școlar, prevenirea
absenteismului, prin implicarea majoră a
familiei, respectiv schimbarea atitudinii
copiilor și părinților față de educație.
Programul educațional pentru părinți
și copii, pentru 2018, s-a adresat unui
număr de 11 familii cu 25 de copii.
Pentru părinți am derulat întâlniri pe
diferite teme, susținute de echipa și
voluntarii fundației noastre.
Ca urmare a participării la aceste sesiuni
de învățare, părinții au dobândit noi
competențe și abilități de învățare, iar
o mămică a reușit să se angajeze.

În cadrul programului educațional, am
derulat și activități comune pentru părinți
și copii, presărate cu jocuri interactive,
pentru reducerea problemelor cu care
familiile se confruntă zilnic.
Pentru copiii implicați în cadrul
programului educațional, am organizat
activități ce au urmărit acumularea de noi
abilități de viață. Ne-am distrat și am
învățat lucruri noi la atelierele de:
bucătărie și gătit, pictură pe forme de
aluat - diverse ornamente, educație
pentru sănătate, ateliere de știință și
tehnică – „Micii inventatori”.
Am inițiat programul de teme, folosind
metode interactive adecvate vârstei
copiilor participanți.
Copiii implicați în programul nostru
educațional au rezultate mult mai bune la
școală prin participarea zilnică la
programul tematic, cu susținerea
voluntarilor noștri.
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SERBAREA DE CRĂCIUN
Crăciunul este despre sărbătoarea „Nașterii
Domnului” și bucuria de a fi împreună. În luna
decembrie, am sărbătorit alături de familiile și copiii
participanți la programul nostru educațional. Am
povestit cum a fost anul care se încheie și ce am
învățat din el, am râs și ne-am simțit bine.
Evenimentul a fost posibil cu implicarea Agapedia
Germania, CVJM Steinheim/Murr e.V., SC Ethica
Distributie SA.

ACȚIUNE PARCUL TRACTORUL
Prietenii inimoși ai fundației noastre au inițiat o
acțiune de colectare de rechizite, alimente,
haine, încălțăminte si jucării pentru familiile cu
care lucrăm. A fost un ajutor de neprețuit,
înseninând zilele celor în situații de risc, care ne
calcă pragul săptămânal.

„SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ŞI
LEGUMELOR DONATE”
Pentru familiile noastre au fost donate fructe și
legume de către copiii de la Grădinița nr. 7 din
Brașov și părinții lor și cu suportul doamnelor
educatoare. Evenimentul a avut loc în cadrul
acțiunii comunitare „Săptămâna fructelor și
legumelor donate”. Au fost colectate și donate
aproximativ 250 kg de legume și fructe.

WORKSHOP PENTRU VOLUNTARI
Orice implicare se răsplătește!
Voluntarii noștri, elevii claselor a IX-a de la
Colegiul Național de Informatică „Grigore
Moisil” Brașov au fost invitații lui Ciprian
Brescan, respectiv Ana Maria Marginean, în
cadrul unui atelier minunat, condimentat cu mult
haz și voie-bună.
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MICII INVENTATORI

Unii dintre cei mai tineri participanți la
programul nostru educațional sunt
implicați activ în atelierul de știință și
tehnică, numit „Micii inventatori”. Aici
foarte importantă este curiozitatea și
dorința de a învăța despre modul în care
funcționează lucrurile din jurul nostru.
Atelierul le oferă posibilitatea celor mici de
a adresa întrebări, de a înțelege și
experimenta cum funcționează lucrurile
din natură, de a descoperi conexiunile
dintre lucrurile ce ne înconjoară.
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PROGRAME NON-FORMALE ÎN COMUNA HĂGHIG

În comuna Hăghig, județul
Covasna, în perioada mai –
octombrie 2018, am derulat
diverse programe non-formale
în cadrul proiectului „Măsuri
integrate pentru combaterea
sărăciei şi a excluziunii sociale
în comuna Hăghig, jud.
Covasna”, POCU SMIS
115384,Beneficiar: Comuna
Hăghig, județul Covasna.

Au participat zilnic:
60 de copii preșcolari şi
părinții lor, la: Grădinița
Prietenoasă, Grădinița
Estivală, ateliere de tip ParentEdu.
48 de copii din ciclul primar
și 12 copii din ciclul
gimnazial, cât şi părinții lor,
la: Programul de tip after
school pentru ciclul primar şi
gimnazial, Școala de vară,
Școala părinților ParentEdu.

Activitățile pe care le-am
derulat au presupus
dezvoltarea abilităților de viață
independentă și capacitatea de
iinterrelaționare la copiii de
diverse vârste.
Am susținut, în funcție de
vârstă, diverse ateliere: de la
ateliere creative - atelier
pictură, modelaj, teatru,
industrii creative, ateliere
educație civică și ecologică,
antreprenorială și financiară,
sanitară, educație europeană,
ateliere de bucătărie, până la
activități de socializare și
recreere, etc.
În timpul vacanței de vară, am
luat scurte pauze de la
atelierele zilnice, pentru a
petrece împreună, învăţând
lucruri noi, atât în tabăra de
vară, cât și în excursia
organizată.
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În luna august, timp de o săptămână, am organizat tabăra de vară pentru copiii din
Hăghig și Iarăș la Centrul de Agrement „Csipkés” Zăbala, județul Covasna.
La tabăra de vară au participat 29 de elevi.

La sfârșitul lunii august am organizat o excursie pentru copiii din cadrul ciclului
primar din Hăghig și Iarăș la care au participat 30 de elevi.
Excursia a avut loc în Zărnești și a presupus un tur ghidat la Centrul de Vizitare
Zărnești Parcul Național Piatra Craiului, Zărnești, județul Brașov.

FUNDAȚIA AGAPEDIA ROMÂNIA
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PLANIFICARE FAMILIALĂ ȘI CONTRACEPȚIE

Rezultate:
700 consultaţii medicale
130 teste Babeş-Papanicolau - 14 pozitive
2 DIU extrase
20 diagnostice de sarcină
200 de ecografii abdominale și
ginecologice

Activitatea din cadrul cabinetului de
planificare familială și contracepție are
drept scop prevenirea sarcinilor nedorite
prin promovarea utilizării metodelor
moderne de contracepţie, prevenindu-se
astfel abandonul copiilor nedoriţi.

Serviciile pe care le oferim sunt:
consult medical;
examen ginecologic;
ecoltare test Babeş Papanicolau;
ecografie generală;
consiliere în vederea adoptării celei
mai potrivite metode de contracepţie;
planificare familială şi contracepţie;
prevenire boli cu transmitere sexuală.

FUNDAȚIA AGAPEDIA ROMÂNIA

FORMARE PROFESIONALĂ, NON-FORMALĂ ȘI
ACTIVITĂȚI CREATIVE
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5.1 FORMARE PROFESIONALĂ
Am promovat în județul Brașov o serie de
programe de formare profesională, cursuri de
calificare și specializare, autorizate de Autoritatea
Nationala pentru Calificari.
În 2018, am reautorizat cursul de perfecționare
pentru asistentul maternal profesionist.

5.2 „PUBERTATE ȘI ADOLESCENȚĂ”
Proiectul nostru derulat în şcoli generale, licee şi
colegii este intitulat „Pubertatea şi adolescenţa”.
El urmărește, prin sesiunile de informare gratuite
adresate elevilor, să contribuie la îmbunătăţirea
calităţii vieţii tinerilor prin acces la servicii
educaţionale în vederea asumării unui
comportament sexual responsabil şi sănătos.
Am organizate 8 sesiuni de training la care au
participat 98 de elevi.

5.3 ACTIVITĂȚI CREATIVE
Am continuat seria atelierele non-formale ce
urmăresc dezvoltarea de noi cunoștințe și
competențe în rândul elevilor, la care au
participat un număr de 36 copii.
Copiii au participat la ateliere de bucătărie, atelier
de lectură și educație civică/drepturi și îndatoriri,
respectiv la o sesiune informativă pe tema
educației pentru sănătate ce a fost susținută în
cadrul săptămânii „Școala Altfel”.

FUNDAȚIA AGAPEDIA ROMÂNIA

PROIECTE INTERNAȚIONALE
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6.1 „DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE ONLINE PENTRU EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIN REGIUNEA DUNĂRII INFERIOARE”
Fundaţia noastră a fost partener asociat în cadrul proiectului inițiat de Institutul pentru
Dezvoltare Integrativă și Mediu din Slovenia, cu parteneri din România, Serbia, Bulgaria,
Slovenia, Moldova; inițiativă finanțată de către Danube Strategic Project Fund (DSPF).
Această iniţiativă și-a propus să realizeze o schimbare în ceea ce privește preocuparea privind
protecția mediului în rândul tinerilor, în regiunea Dunării inferioare. Noi am fost reprezentați de
patru tineri implicați.

6.2 ZILELE METHODIUS 2018
Întâlnirea internațională „Creative Danube”, organizată în luna mai 2018, în Ellwangen,
Germania, a avut ca scop conectarea tinerilor europeni prin cultură și educație.
Din partea fundaţiei au fost prezenţi doi voluntari implicaţi activ în programele noastre
educaţionale.

6.3 CREATIVE DANUBE
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PLOVDIV, BULGARIA

În perioada 30 iulie - 06 august, am luat parte la tabăra internațională - „Youth Camp Plovdiv,
Bulgaria 2018”. A fost o săptămână dedicată educației, creativității și implicării pentru o Europă
unită. Am fost reprezentați de trei tineri plini de energie şi entuziasm.

FUNDAȚIA AGAPEDIA ROMÂNIA

6.4 EVENIMENTE DIN CADRUL STRATEGIEI UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII
(SUERD)

18

ZIUA PARTICIPĂRII DUNĂRENE
Derulat în data de 17 octombrie 2018,
la Sofia, Bulgaria, evenimentul a
reunit reprezentanți ai organizațiilor
societății civile, ai autorităților publice
locale, regionale și naționale, ai
universităților și institutelor de
cercetare din cele 14 țări partenere
ale EUSDR.

ZIUA PARTICIPĂRII
Pe data de 11 decembrie 2018 am
organizat la sediul fundației, în
contextul Strategiei UE Pentru
Regiunea Dunării, evenimentul „Ziua
Participării”.
În urma evenimentului s-a format grupul
local de acțiune format din tineri „Youth Voice Society”.

FORUMUL ANUAL SUERD
În perioada 18-19 octombrie 2018, în
Bulgaria, am participat la cel de-al 7lea Forum Anual.
Pe agenda Forumului s-au aflat
subiecte de importanță deosebită
pentru regiunea Dunării legate de
conservarea patrimoniului cultural și
istoric, noile tehnologii și digitalizarea
în sectorul turismului, asigurarea
siguranței în spațiile publice, turismul,
conectivitatea și mobilitatea.
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FEDERAȚIA ONG-URILOR SOCIALE
DIN TRANSILVANIA

Ne numărăm printre membrii
fondatori ai Federației ONGurilor Sociale din Transilvania,
structură înființată în anul 2015,
având ca membrii 12 asociații și
fundații din județele Cluj,
Covasna, Brașov, Hunedoara,
Mureș și Sibiu.

Majoritatea membrilor Federației
au o vechime de peste 15 ani în
furnizarea serviciilor sociale,
medicale și educaționale; anual,
în activitățile derulate, fiind
implicați aproximativ 240
angajați și 100 de voluntari,
pentru cele peste 4.000 de
persoane beneficiare.

Misiunea Federației este de a
facilita suportul uman,
informațional și tehnic pentru
membrii Federației, de a deveni
partener de dialog social la nivel
național, de cooperare
internațională și de a susține
implementarea Strategiei UE
pentru Regiunea Dunării.

În luna noiembrie 2018, am
participat și co-organizat
conferința cu tema „Serviciile
sociale între legislație și practică
– regres sau evoluție?”,
desfășurată la Brașov, la sediul
Bisericii Reformate Casa
Speranței.
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AGAPEDIA SOCIALBIZ

„Agapedia SocialBiz” este denumirea generică sub care furnizăm activități economice în cadrul
Fundației Agapedia România.
În anul 2018, am promovat produsele realizate în cadrul „Agapedia SocialBiz”, continuând să
oferim servicii de calitate pentru cei interesați.

FIGURINA TONY

SERVICII MEDICALE

PRODUSE TEXTILE

ATELIERE CREATIVE PENTRU COPII
FUNDAȚIA AGAPEDIA ROMÂNIA
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ÎNCHIRIERE SPAȚII

SALĂ CONFERINȚE

BIROU CONSILIERE

CABINET MEDICAL

AIRBNB

FUNDAȚIA AGAPEDIA ROMÂNIA

2018 ÎN CIFRE ȘI DATE
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190 copii și tineri implicaţi în activitățile fundaţiei
11 familii implicate în programul educațional
700 consultaţii medicale
200 ecografii abdominale și ginecologice.
98 de elevi participanți în cadrul proiectului „Pubertate și Adolescență”

FUNDAȚIA AGAPEDIA ROMÂNIA
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PARTENERI ȘI SPONSORI
Mulțumim partenerilor:
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Braşov
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov
Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov
Școala Gimnazială Nr. 2, Zărnești, județul Brașov
Asociația Ascendis
Asociaţia Community Aid Network (CAN) Brașov
Asociaţia Metropolitană Braşov pentru Dezvoltare Durabilă
Asociația „Viscri Începe”
Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Filiala Braşov
Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov
Biserica Reformată „Casa Speranței” Brașov
Primăria Comunei Prejmer, județul Braşov
Primăria Comunei Hăghig, județul Covasna

Mulțumim sponsorilor:

FUNDAȚIA AGAPEDIA ROMÂNIA

FUNDAŢIA
AGAPEDIA
ROMÂNIA

str. Bisericii Române nr. 48 | Braşov, judeţ Braşov
cod poştal 500080, RO
Tel./Fax: (004) 0368 409 115

E-mail: info@agapedia.ro
www.agapedia.ro

