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Despre AGAPEDIA

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 are 25 ani de experienţă în dezvoltarea de servicii sociale,
medicale și educaționale, incluzând servicii de prevenire a separării copilului de familia sa, de
protecţie specială a copilului lipsit temporar de ocrotirea părintească şi servicii de asistenţă
socio-medicală pentru persoanele marginalizate social.

Agapedia = Dragoste pentru copii (lb. greacă. „agape„ și „paidi”)
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La nivel internațional, Fundaţia AGAPEDIA România este membră a reţelei AGAPEDIA,
alături de Jürgen Klinsmann AGAPEDIA Stiftung Germania, Fundaţia AGAPEDIA Moldova,
Fundaţia AGAPEDIA Bulgaria si Fundatia AGAPEDIA Georgia.

La nivel naţional şi local Agapedia este membră a Federaţiei ONG-urilor pentru Copil,
a Reţelei de Sprijin Comunitar din Braşov, a Federației ONG-urilor Sociale din Transilvania,
și a Asociației Clusterul Comunitar de Economie Socială.
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Mesajul
președintelui

2020 a fost un an ca nici unul altul din trecutul Fundației Agapedia
în România. În primul rând, pentru că epidemia a influențat
activitățile curente, cum s-a întâmplat peste tot în lume, de altfel.
În al doilea rând, 2020 a fost un an aniversar pentru Fundația
Agapedia România: 25 de ani de existență și servicii oferite
comunității locale! Evident, nu am putut sărbători public, împreună
cu copii, colegi, parteneri, ci doar în inimile și gândurile noastre!
Însă, fiecare situație de criză oferă de asemenea și oportunități. Suntem recunoscători că
în 2020 am putut să continuăm activitățile cu copii, chiar și în mediul online, să-i susținem
în progresul școlar și să menținem legătura cu părinții.
Mai mult de atât, Fundația Agapedia a fost implicată în două proiecte de cooperare
internațională: „Danube Youth Network” alături de Federația ONG-urilor Sociale din
Transilvania și „D-Care Labs” din cadrul Programului Transnațional Dunărea, al cărui
laborator de inovare socială va fi găzduit în clădirea Agapedia din Brașov.
Așadar, în vremuri în care mobilitatea a fost redusă, inima Fundației Agapediei a continuat
să bată, să aducă realizări profesionale, dar și împliniri personale pentru echipa dedicată
din România. O adevărată binecuvântare pentru noi toți!
Cu recunoștință,
Stefan Barth
Președinte - Fundația AGAPEDIA România
Manager General - Fundația AGAPEDIA Germania
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Activitățile
anului 2020

Program educațional pentru părinți și copii
Ateliere „Micii inventatori”
Cabinet medical
Agapedia SocialBizz
Parteneriatului D-Care Labs

FUNDAȚIA AGAPEDIA | RAPORT ANUAL

06

Program
educațional

Programul educațional pentru familie si copii are scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii
copiilor şi familiilor aflate în situatie de risc, atât prin acumularea de noi cunoștințe,
dezvoltarea de competențe și abilități noi de viață, cât și prin dezvoltarea profesională.
Acest program se desfășoară de 3 ani și se adresează cu precădere copiilor și părinților în
situație de vulnerabilitate, respectiv familii care se confruntă zilnic cu lipsa unui venit stabil,
lipsa alimentelor, a rechizitelor pentru şcoală,
a suportului moral și educațional pentru copii.
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Am pregătit la începutul de an
materialele și resursele necesare
pentru lucrul voluntarilor,
săptămână de săptămână, cu
copiii din cadrul programului
educațional. Din luna martie,
pentru a respecta restricțiile
impuse pe perioada stării de
urgență și ulterior a stării de
alertă de la nivel local și național,
activitatea cu copiii s-a
desfășurat doar online, prin
intermediul comunicării telefonice
și al aplicațiilor online WhatsUp,
Zoom.
Un grup de 11 elevi ai școlilor
locale sunt susținuți de 2
îndrumători și 9 voluntari, care au
lucrat săptămânal cu copii din
clasele gimnaziale și liceale
pentru îmbunătățirea
performanței școlare.
Teme la diverse materii, exerciții,
dictări, corectări, toate au fost
cuprinse în întâlnirile online.
Notele copiilor au crescut anul
acesta și mediile au fost
toate bune!
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„Deși a fost o
provovare pentru
noi toti, împreună
ne-am străduit să
găsim cele mai bune
metode pentru ca
învătarea să
continue!”
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Ateliere
„Micii
inventatori”

În primele luni ale anului 2020, am continuat la sediul Agapedia atelierele de știință și tehnică
„Micii inventatori”. Activitățile au reprezentat o oportunitate de a pune în practică aspectele
teoretice discutate la școală și de a găsi răspunsuri la curiozitățile legate de știință și tehnică
prin folosirea metodei experimentului.
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„ Nicu, voluntarul
nostru,
împărtășește
cu drag, și în
mod voluntar,
pasiunea sa,
copiilor!”
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Cabinet de
planificare
familială și
contracepție

Activitatea din cadrul cabinetului de planificare familială și contracepție are drept scop
prevenirea sarcinilor nedorite prin promovarea utilizării metodelor moderne de contracepţie.
Serviciile cabinetului includ consultații pentru femei de diferite vârste, informare și consiliere,
ecografii abdominale și ginecologice, testare Babeș Papanicolau. Ne propunem, astfel, să oferim
atât femeilor, cât și cuplurilor per ansamblu, o imagine asupra paletei de opţiuni legate de
planificarea familială și sănătatea reproducerii.

În 2020:
700 consultaţii medicale
130 teste Babeş-Papanicolau
20 diagnostice de sarcină
200 ecografii
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Cabinetul de planificare familială face parte
din programul de sănătate dezvoltat de
Fundația Agapedia. În cadrul acestuia, orice
persoană sau cuplu poate beneficia de
consiliere în vederea alegerii celei mai
potrivite metode contraceptive și a
planificării unei eventuale viitoare sarcini.

FUNDAȚIA AGAPEDIAL RAPORT ANUAL

13

SocialBizz

„Agapedia SocialBizz” este
denumirea generică sub care
sunt furnizate activități economice
în cadrul Fundației Agapedia
România. Sediul fundației a oferit
spre închiriere două spații de
birouri: unul pentru activitatea
administrativă a Federației
ONG-urilor Sociale din Transilvania
și al doilea pentru ședințele de
consiliere ale Cabinetului
Psihologic - Elena Stroe.
Începând cu luna martie 2020, o
parte din activitățile economice au
fost sistate, restricțiile cauzate de
pandemie afectând turismul și
economia în România.
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D-Care Labs

Proiectul „Crearea de laboratoare de inovare socială în domeniul îngrijirii la domiciliu pentru
încurajarea antreprenoriatului social în regiunea Dunării - D-Care Labs” își propune
înființarea unor structuri regionale de inovare socială pentru a facilita inovarea în furnizarea
de servicii și produse de îngrijire la domiciliu în 9 țări din regiunea Dunării. Proiectul este
co-finantat de Uniunea Europeană prin fondurile ERDF, IPA, ENI.
Cei 14 parteneri lucrează împreună pentru următorii 2 ani la dezvoltarea și implementarea de
idei noi (produse, servicii și modele) pentru a satisface nevoile sociale și a crea noi relații
sociale sau colaborări. Fundația Agapedia va găzdui laboratorul regional D-Care pentru
furnizorii de servicii de îngrijire la domiciliu, laborator care va fi creat și implementat de
către partenerul din România, Federația ONG-urilor Sociale din Transilvania (FONT).
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Cifrele
anului 2020

13%
DIN BUGET DIN
ACTIVITĂȚI
ECONOMICE
ATELIERE
ȘTIINȚĂ

25.400

4.600

LEI
DIN ACTIVITĂȚI
ECONOMICE

LEI
DIN DONAȚII
INDIVIDUALE

1760
ORE ONLINE
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VOLUNTARI

16
COPII
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Finanțatori
și parteneri

Finanțator principal: AGAPEDIA Germania

Partener: Christlicher Verein Junger Menschen

Vă multumim pentru
suportul constant și
încrederea deplină!
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„A fost un an dificil pentru toți copiii din România, care au trecut prin experiența
izolării și a carantinării, a lecțiilor online cu deficiențele și provocările aferente, și a
lipsei de interacțiune cu colegii, prietenii. Nu putem decât să ne imaginăm cum trebuie
să fi simțit ei singurătatea sau frustrarea.
În ciuda a toate acestea, suntem mulțumiți de faptul că la Agapedia copiii
cu care lucrăm în programul educațional, au găsit un prieten la nevoie, un zâmbet cald,
o inimă deschisă să asculte vocea lor, o mână întinsă pentru ajutor. Suntem pe deplin
recunoscători pentru munca și dedicarea echipei noastre de-a lungul acestui an!
Avem mare apreciere pentru voluntarii și pentru copiii cu care lucrăm!
Iar pentru toți cei care ați fost alături de noi, primiți în dar mesajul nostru de speranță
pentru vremuri însorite în inimă, în suflet, în viața de zi cu zi!”
Echipa Agapedia România
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FUNDAȚIA AGAPEDIA ROMÂNIA
STR. BISERICII ROMÂNE, NR. 48
BRAȘOV, 500080
ROMÂNIA
CONTACT: 0368-409115 | INFO@AGAPEDIA.RO
ONLINE: AGAPEDIA.RO | @AGAPEDIAROMANIA

