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Ne pasă... din 1995

AGAPEDIA
Din dragoste pentru copii

Fundaţia Agapedia România a fost

Fundaţia AGAPEDIA România este

înfiinţată în august 1995, cu misiunea

membră a reţelei internaţionale

de a îmbunătăţi calitatea vieţii

AGAPEDIA, alături de Fundaţia

copiilor şi familiilor aflate în

AGAPEDIA Germania, Fundaţia

dificultate, de a contribui la

AGAPEDIA Moldova, Fundaţia

dezvoltarea sistemului de protecţie a

AGAPEDIA Bulgaria si Fundația

copilului şi de a crea servicii sociale

AGAPEDIA Georgia.

şi 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.
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MESAJUL
Președintelui

Stefan Barth
Președinte Fundația AGAPEDIA România
Manager General Fundația AGAPEDIA Germania

Dragi parteneri și prieteni,
Anul 2019 a adus alături de noi oameni inimoși, întreprinzători și valoroși!
A fost un an al proiectelor inovatoare, în care am pus accent pe cooperare,
cunoaștere și incluziune, aspecte atât de necesare pentru a progresa și a crește
în mod durabil.
Am lucrat cu copiii minunați și părinții acestora din cadrul programului educațional
derulat de fundația Agapedia, am derulat programe non-formale ce au vizat
prevenirea abandonului școlar, am furnizat servicii medicale și am dialogat
constant cu membrii comunității.
Am consolidat colaborarea cu instituțiile publice și private din bazinul dunărean,
fiind parte activă în implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea
Dunării în România. Experiența obținută în cei 24 de ani de activitate, ne-a arătat
că o strategie trebuie să aducă îmbunătățiri vizibile, concrete, pentru întreaga
regiune și pentru locuitorii ei. Am constatat că există o necesitate de a conecta
oamenii, ideile și nevoile lor, de a conecta generațiile, de a transfera cunoștințele
și de a învăța unii de la alții. Ne-am adaptat provocărilor actuale!
Mai mult ca oricând, anul acesta am urmărit să sprijinim și să încurajăm
participarea tinerilor în crearea de politici de tineret la nivel European. Tinerii sunt
un factor important și esențial pentru a ne atinge obiectivele și pentru a continua
viziunea pentru regiunea dunăreană și pentru România.
Mulțumesc mult celor care ni s-au alăturat! Mulțumesc membrilor echipei
Agapedia, voluntarilor dedicați, partenerilor și colaboratorilor, tinerilor, copiilor și
familiilor acestora cu care am lucrat.
Împreună, suntem mai puternici!
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„Educația familiei
înseamnă
bunăstare!"

Stefan
Barth

ACTIVITĂȚILE
anului 2019

Program Educațional pentru Părinți și Copii

Scopul programului educațional
este de a preveni abandonul
școlar și absenteismul, prin
implicarea majoră a familiei,
respectiv schimbarea atitudinii
copiilor și părinților față de
educație.
În 2019, programul nostru
educațional pentru părinți și copii a
implicat un număr de 12 familii cu
25 de copii.
Pentru părinți am derulat întâlniri pe
diferite teme, fiind organizate
ateliere de bucătărie și educație
pentru sănătate. O familie a primit
sprijin pentru a-și înscrie copilul la
grădiniță, iar o altă familie pentru ași înscrie copilul la creșă.
Pentru copiii participanți, periodic, am
organizat activități recreative și de
socializare, workshop-uri creative,
de educație pentru sănătate,
ateliere de știință și tehnică – „Micii
inventatori”. De asemenea, am
susținut programul de teme,
folosind metode interactive adecvate
vârstei participanților.
Personalul fundației, alături de cei
10 voluntari implicați, au venit în
sprijinul copiilor pentru
îmbunătățirea rezultatelor școlare,
lucrând la materiile: Limba
Română, Matematică, Limba
Germană și Limba Engleză.
13 copii, clasele III - VIII, au
finalizat cu succes anul școlar,
4 copii au terminat cu succes
clasa a VIII-a, fiind repartizați după
examenul de absolvire la colegii și
școli profesionale din județul
Brașov.
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1 Iunie - Ziua Copilului
Ziua Copilului a fost prilej de bucurie,
râsete zgomotoase de copii, povești
și timp de calitate petrecut în
fundația noastră.
A fost o ocazie de a învăța jocuri noi,
de a fi parte dintr-o piesă de teatru
pusă în scenă de voluntari, de a
povesti ce planuri sunt pentru
vacanța de vară și de a îi face fericiți
pe copiii implicați în programul
educațional.
Evenimentul a fost posibil cu sprijinul
Grupului Farmaciilor Independente
ETHICA.
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„Săptămâna fructelor şi
legumelor donate”
Reprezentanții Grădiniței cu Program
Prelungit nr. 7 din Brașov au venit în
sprijinul nostru și în anul 2019. Copiii
preșcolari, alături de părinții lor și
doamnele educatoare, s-au mobilizat și
au donat fructe, legume și produse
neperisabile în cadrul acțiunii
comunitare „Săptămâna fructelor și
legumelor donate”.
Au fost colectate 250 de kg pentru 10
familii.
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Serbarea de Crăciun
„Poveștile scrise alături de oameni
dragi și buni sunt cele mai
frumoase!”

Anul acesta, de Crăciun, am petrecut
alături de familiile și copiii minunați
implicați în programul educațional,
alături de voluntarii fundației și de alte
persoane dragi nouă.
Ne-am jucat, am povestit, ne-am
mândrit cu reușitele noastre și am primit
colindătorii.
Evenimentul a fost posibil cu implicarea
Agapedia Germania, CVJM
Steinheim/Murr e.V., SC Ethica
Distributie SA și voluntarii fundației.

12

Micii Inventatori
Atelierele de știință și tehnică „Micii
inventatori” reprezintă o oportunitate de
a pune în practică aspectele teoretice
discutate la școală și de a găsi
răspunsuri la curiozitățile legate de
știință prin folosirea metodei
experimentului.
În cadrul atelierelor:
am realizat experimente cu:
electromagneți, diode luminiscente,
panouri solare, circuite electrice,
baterii și motoare electrice;
am discutat despre funcționarea unei
plite cu inducție;
am realizat circuite electrice,
ventilatoare cu baterie și avioane de
diverse tipuri;
am analizat componentele unui PC și
exersat programe de CAD;
am realizat ornamente folosind
traforajul;
am discutat despre sistemul solar;
am studiat la microscop structuri ale
diverselor elemente din natură.
36 ateliere susținute.
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Planificare Familială și Contracepție

Activitatea din cadrul cabinetului
medical de planificare familială și
contracepție are ca scop prevenirea
sarcinilor nedorite prin promovarea
utilizării metodelor moderne de
contracepţie.

374 consultaţii medicale

Serviciile pe care le oferim sunt:

90 teste Babeş-Papanicolau

consult medical ginecologic;

22 diagnostice de sarcină

recoltare test Babeş Papanicolau;
ecografie generală;

Rezultate

205 de ecografii abdominale și
ginecologice

consiliere în vederea adoptării celei
mai potrivite metode de
contracepţie;
planificare familială şi contracepţie;
prevenire boli cu transmitere
sexuală.
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Educație formală, non-formală și activități
creative

4.1

EDUCAȚIE FORMALĂ

Formare profesională
Fundația noastră este autorizată de
către Autoritatea Naţională pentru
Calificări (ANC) pentru:
programul de perfecţionare
profesională pentru asistenţi
maternali profesioniști.
cursuri de calificare profesională
pentru adulți, în meseriile:
baby-sitter,
îngrijitoare bătrâni la domiciliu,
mediator sanitar.
În anul 2019, am continuat
promovarea programelor de formare
pentru care suntem acreditați.

16

„Pubertate și Adolescență”

În perioada ianuarie - aprilie 2019, am
implementat proiectul „Pubertatea și
adolescența” dedicat tinerilor
adolescenți din Județul Brașov.
Inițiativa a vizat prevenirea
abandonului școlar cauzat de sarcini
nedorite prin educație sexuală și
încurajarea unui comportament
responsabil.
Proiectul „Pubertatea și adolescența”
a fost co-finanțat de Fundația TELUS
International Romania.

Rezultate:
520 de tineri, 14 sesiuni de
informare interactive organizate
în 7 licee brașovene;
800 de broșuri „Alege pentru
tine” publicate;
375 de chestionare pe tema
educației pentru sănătate;
1 studiu realizat;
2 articole publicate online;
1 masă rotundă;
1 eveniment final de
diseminare;
2 voluntari implicați în
organizarea sesiunilor formative.
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Interacțiunea cu elevii a presupus și
aplicarea unui număr de 375 de
chestionare care stau la
baza unei cercetări, având ca temă
educația pentru sănătate, dar și
contextul de viață al elevilor
(adolescența, valorile personale,
pasiuni, planuri de viitor).
În cadrul sesiunilor de informare a fost
distribuită broșura „Alege pentru tine”,
ce oferă recomandări despre prietenie,
analizează comportamentul tânărului,
furnizează informații pentru luarea celor
mai corecte decizii privind relațiile de
prietenie.
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Activități creative pentru copii
Activitățile pe care le-am derulat au presupus dezvoltarea abilităților de viață independentă
și capacitatea de interrelaționare la copiii de diverse vârste.
Copiii au participat la activități recreative și de socializare: pictură pe material textil, desen,
modelaj, ateliere de bucătărie și nutriție, terapie prin lego și au pus în scenă o piesă de
teatru cu implicarea voluntarilor dedicați.
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Evenimente din cadrul Strategiei Uniunii
Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)
„Youth Voice Society”
Grupul local de acțiune pentru tineri
„Youth Voice Society”, format din 15
tineri brașoveni, au identificat probleme
cu care se confruntă fecvent
adolescenții și tineri.
În urma întâlnirilor, au inițiat un proiect
pe teme legate de educația pentru
sănătate adresat elevilor de liceu.
Rezultatele finale au fost prezentate cu
ocazia „Zilei Participării Dunărene”,
derulat pe 26 iunie, la București.
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Zilele Participării Naţionale

Fundația noastră a fost co-organizator
al conferinței „Zilele Participării
Naționale” organizate la Tulcea în
perioada 15 - 16 mai 2019, eveniment
inițiat de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice
(MDRAP), în colaborare cu Ministerul
Afacerilor Externe (MAE).
Evenimentul a fost primul de acest gen
organizat în România.
Discuțiile purtate s-au axat pe
rezultatele consultărilor naționale
privind revizuirea Planului de Acțiune al
SUERD și pe procesul de relansare a
SUERD, care reprezintă obiectivul
major al președinției Române la
SUERD.
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Ziua Participării Dunărene

În data de 26 iunie 2019, la București, am co-organizat alături de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Aria Prioritară 10 – „Dezvoltarea
capacităţii instituţionale şi a cooperării“ SUERD, Danube Civil Society Forum, cu
sprijinul Ministerului de Stat din Baden-Württemberg (DE), a șasea ediție a
evenimentului internațional „Ziua Participării Dunărene”.

Reuniunea, organizată în premieră în România, a făcut parte din calendarul întâlnirilor
tematice organizate în contextul exercitării de către țara noastră a Președinției
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, în marja celei de-a opta ediții
a Forumului Anual SUERD. La eveniment au fost prezenți peste 200 de reprezentanți
ai societății civile, ai autorităților publice locale, regionale și centrale, ai mediului
academic din cele 14 țări participante la SUERD.
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Forumul Anual SUERD

În perioada 27 - 28 iunie 2019, în
București, am participat la cea de-a 8-a
ediție a Forumului Anual SUERD.
În cadrul Forumului au fost dezbătute o
serie de teme de interes pentru
dezvoltarea durabilă a regiunii
dunărene, a fost explorată posibilitatea
creării de sinergii între obiectivele
strategiilor macro-regionale și
obiectivele programelor transnaționale,
transfrontaliere și a fondurilor
structurale și de investiții ale UE în
perspectiva Politicii de Coeziune post2020.

„Planul de Acțiune pentru
Tineret SUERD”
- ședința de lucru comună Întâlnirea din 10 decembrie, de la Viena,
a fost organizată de reprzentanții Ariei
Prioritate 10.
A fost o continuare a discuțiilor purtate în
cadrul „Zilei Participării Dunărene” de la
București, o întâlnire necesară în
vederea pregătirii „Zilei Participării
Dunărene” de la Zagreb, din octombrie
2020, ce a urmărit modul de implicare al
tinerilor și participarea acestora la
dezvoltarea regiunii dunărene.
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„Social meets Business”

Pe 14 noiembrie, la București, am luat
parte la evenimentul organizat
de CONCORDIA Social Projects, alături
de Ministerul de Stat BadenWürttemberg și Rețeaua Societății
Civile a regiunii dunărene BadenWürttemberg.
Întâlnirea a urmărit să aducă
reprezentanți naționali și internaționali,
din diverse sectoare, pentru schimb de
experiențe, identifica noi perspective de
colaborare și găsi un teren comun
pentru inițiative comune.
La eveniment au participat doi
reprezentanți ai grupului „Youth Voice
Society”.
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ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE
Zilele Methodius 2019
Întâlnirea internațională „Danube-Youth-Participation 2019”, organizată în luna mai, în
Ellwangen, Germania, a avut drept scop conectarea tinerilor în vederea formării unei
echipe de leaderi ce va sta la baza înființării unei Rețele a Tinerilor din Regiunea
Dunăreană, începând cu 2021, în contextul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării.
Am fost reprezentați de doi lucrători de tineret din cadrul fundației.
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Federația ONG-urilor Sociale
din Transilvania

Ne numărăm printre membrii

În luna noiembrie 2019, am participat

fondatori ai Federației ONG-urilor

și co-organizat conferința cu

Sociale din Transilvania, structură

tema „Contractarea serviciilor sociale

înființată în anul 2015, având ca

furnizate de ONG-uri. Provocări

membrii 13 asociații și fundații din

actuale şi proiectarea viitorului”,

județele Cluj, Covasna, Brașov,

desfășurată la Brașov, la sediul

Hunedoara, Mureș, Sibiu și Bihor.

Bisericii Reformate Casa Speranței.

Misiunea Federației este de a facilita

Evenimentul a fost co-finanțat în

suportul uman, informațional și tehnic

cadrul proiectului „Contractarea

pentru membrii Federației, de a

Serviciilor Sociale" de către

deveni partener de dialog social la

DIAKONIE BADEN din Germania.

nivel național, de cooperare
internațională și de a susține
implementarea Strategiei UE pentru
Regiunea Dunării.
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Agapedia SocialBiz
Sub denumirea de „Agapedia SocialBiz” am extins activitățile economice derulate în
cadrul Fundației Agapedia România, promovând servicii educaționale și medicale,
punând în vânzare produse hand made unice și atractive, respectiv oferind spre
închiriere spații ofertante din cadrul fundației.

Figurina Tony

Servicii medicale

Produse Textile

Ateliere Creative
pentru copii
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ÎNCHIRIERE SPAȚII

Sală conferințe

Cabinet medical

Birou consiliere

AIRBNB
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2019
în cifre și date

3 evenimente de anvergură coorganizate;
4 programe de formare profesională
autorizate;
4 copii repartizați, după examenul
de absolvire, la colegii și școli
profesionale din județul Brașov;
12 familii participante la programul
educațional;
12 voluntari implicați;
13 copii, clasele III - VIII, absolvenți
în anul școlar 2018 - 2019 (6 dintre ei
se aflau inițial în situația de a repeta
anul școlar sau corigență);
65 ateliere și întâlniri susținute;
15 tineri brașoveni implicați în
Grupul local de acțiune „Youth Voice
Society”;
150 copii și tineri implicaţi în activitățile
fundaţiei;
374 consultaţii medicale;
205 ecografii abdominale și
ginecologice;
520 elevi participanți la proiectul
„Pubertate și Adolescență”;
800 de broșuri „Alege pentru
tine” publicate;
375 de chestionare aplicate pe tema
educației pentru sănătate și 1 studiu
realizat;
aprox. 14% din bugetul fundației
realizat din activități economice.

PARTENERI ȘI SPONSORI
2019

Mulțumim partenerilor:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
Direcția de Asistență Socială Brașov
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
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

Mulțumim finanțatorului:

Mulțumim sponsorilor:
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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

