RAPORT ANUAL

2021

CUPRINS

01

05

02

06

Despre Agapedia

Proiect D-Care Labs

Programul educațional

Economie socială

03

07

04

08

Forumul Orașelor Verzi

Finanțatori. Parteneri

Parteneriat cu

Cifrele anului 2021

Primăria Săcele

3

MESAJUL PREȘEDINTELUI
Dragi Prieteni, Parteneri și Susținători ai
Fundației Agapedia din România,
A mai trecut încă un an de pandemie, încărcat de provocări!
În special pentru copiii care, deși sunt mai puțin afectați de
virus, sunt mult mai afectați de problemele familiale, școala
online și de restricții care au adus dificultăți. Gândul care a
însoțit echipa Agapedia a fost unul din Biblie: „Voi face un
drum prin pustie și râuri în locuri secetoase.” (Isaia 43:19)
Și chiar așa s-a întâmplat.
Suntem bucuroși de începerea unui nou program pentru copiii din Brașov. De
deschiderea și amenajarea unui spațiu pentru copii în casa Agapedia; un loc în care ei
pot să se simtă în largul lor, să se joace, să învețe, să se distreze, alături de alți copii
și de echipa dedicată de la Agapedia. Am început cu o grupă de elevi de la Școala nr.
12 din Brașov și pentru că programul a decurs foarte bine, ne propunem să mai
aducem încă o grupă, de la Școala nr. 15 din Brașov. Totul pentru a veni în sprijinul
nevoilor sociale și emoționale ale copiilor!
În paralel cu programul de educație, Agapedia este implicată într-un parteneriat
local cu Primăria Săcele, despre care puteți citi în acest raport. În plus, veți afla și
despre faptul că la Agapedia se desfășoară activități de promovare a economiei
sociale în cadrul unui Laborator de Inovare Socială.
Pentru 2022, sperăm în dezvoltarea de noi parteneriate, nu doar cu instituții din
sectorul public și privat, cât și cu persoane care doresc să investească timp și resurse
în susținerea copiilor din Brașov și nu numai.
Vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră!
Cu sinceritate,
Stefan Barth
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1.DESPRE AGAPEDIA
Fundaţia AGAPEDIA România a fost înfiinţată în anul 1995 cu misiunea de a
îmbunătăţi calitatea vieţii copiilor şi familiilor aflate în dificultate, prin
dezvoltarea de servicii sociale şi medicale eficiente.
Fundaţia AGAPEDIA România are peste 25 ani de experienţă în dezvoltarea de
servicii de prevenire a separării copilului de familia sa, de protecţie specială a
copilului lipsit temporar de ocrotirea părintească, servicii de asistenţă
socio-medicală pentru persoanele marginalizate social, servicii de ocupare pe
piața muncii, servicii educaționale nonformale pentru copii.
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.

peste 25 ani de experienţă în
dezvoltarea de servicii
sociale, medicale și
educaționale
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2.PROGRAMUL EDUCAȚIONAL
Programul educațional al Fundației
Agapedia România are ca scop
îmbunătăţirea calității vieţii copiilor
aflați în situații de risc, atât prin
acumularea de noi cunoștințe, abilități
de viață cât și dezvoltare profesională.

Începând cu anul școlar 2021-2022, în cadrul parteneriatului încheiat cu Școala
Gimnazială nr.12 din Brașov, facilităm accesul elevilor cu vârste în 10-12 ani la
activități socio-educative în incinta sediului nostru. Prin intermediul activităților
desfășurate săptămânal, ne propunem să:
Dezvoltăm caracterul copiilor și competențe necesare pentru viitor
(comunicare, creativitate, empatie, inteligență emoțională, lucru în echipă,
inițiativă)
Îmbunătățim atitudinea și comportamentului elevilor la școală, acasă, în
societate
Influențăm în mod pozitiv starea de bine a elevilor la școală, acasă, în societate
Stimulăm motivația elevilor și a familiilor acestora pentru educație și
dezvoltare personală
Contribuim la reducerea absenteismului și abandonului scolar în rândul
elevilor.

Pentru că fiecare copil este GROZAV!
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În activitatea noastră folosim metode de educație nonformală și de învățare prin
experiență. Integrăm copiii cu care lucrăm într-un proces de dezvoltare de
competențe sociale și emoționale, respectiv cunoștințe și abilități necesare pentru
a înțelege și a gestiona emoțiile, a stabili și atinge obiective pozitive,
a arăta empatie față de ceilalți,
a menține relații profunde și
a lua de decizii responsabile.
În contextul social actual, capacitatea elevilor de a face față solicitărilor sistemului
școlar depinde foarte mult de starea lor emoțională, de relația cu educatorul și de
siguranța mediului în care se regăsesc. Fără acestea, motivația și performanța
individuală au de suferit și împiedică dezvoltarea armonioasă pe termen lung.

SURSA: CASEL.ORG
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La Agapedia, oferim suport și activități
pentru dezvoltarea abilităților
sociale și emoționale.
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MEDITAȚII ONLINE

În prima parte a anului, ianuarie-iunie 2021, copiii din evidența fundației au continuat să lucreze alături de voluntari la efectuarea temelor. Acest proiect, început
în 2017, a adus încurajare pentru copiii implicați, încredere pentru părinți și
satisfacție pentru voluntari. În ultimii 4 ani au beneficiat de suport 33 copii și adolescenți din Brașov, aflați în situație de risc social sau abandon școlar, care au reușit cu sprijinul voluntarilor și al echipei Agapedia să finalizeze ciclul gimnazial,
respectiv liceal.

33

elevi din clasele IV-X aflați în
situație de risc

17

voluntari

3

educatori din echipa Agapedia
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O ZI LA AGAPEDIA
În perioada 16-24 iunie 2021 am găzduit la Agapedia, copii din clasele a IV-a de la
Școala Gimnazială nr. 12 din Brașov. Ateliere de jocuri sportive, craft, storytelling,
bucătărie au fost toate susținute de voluntarii noștri: Roxana, Bogdana, Anamaria,
Georgiana, Alina, Monica, Valeria, Annemarie, Cătălina, prof. Marinela Șimon.
Ne-am bucurat să putem avea casa…și curtea, pline de voci jucăușe după un timp
îndelungat de restricții!
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IEȘIRE LA CLIMB HOUSE
După un an școlar provocator, am
pregătit pentru copiii care au participat
la meditațiile online, o experiență la fel
de provocatoare, dar mult mai distractivă! Câteva gânduri de-ale copiilor,
după prima lor experiență la cățărat:
„Când avem momente grele în viață, pot
compara cu cățăratul, că am tras până am
reușit.” (Andreea)
„Ce ți se pare la început greu, dacă faci de
mai multe ori, devine ușor.” (Ștefan)
„Când nu am avut curaj, ceilalți mi-au dat
încredere că pot.” (Larisa)
Mulțumim ClimbHouse.Ro pentru
această ocazie memorabilă!

ÎNTÂLNIRE CU VOLUNTARII
La final de an școlar, am organizat o întâlnire cu voluntarii Agapedia. Am reușit
astfel, să ne cunoaștem mai bine, să ne descoperim talentele și abilitățile, și să
împărtășim experiența în lucrul cu copiii de-a lungul acestui an neobișnuit.
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ACTIVITĂȚI DIN PROGRAMUL „GREAT”
Începând cu luna octombrie 2021, prin intermediul partneriatului cu Școala
Gimnazială nr. 12 din Brașov, găzduim săptămânal o grupă de 11 copii, elevi în
clasa a V-a, care participă la activităților noastre în intervalul orar 12.00-16.00.
Programul educațional include servirea unei gustări, timp pentru recreere și
jocuri în aer liber, curs interactiv din domeniul educației socio-emoționale,
reflecție de grup. Plănuim în viitorul apropiat să organizăm pentru copii: ieșiri în
natură, excursii și seri de film, iar pentru profesori și părinți întâlniri tematice și
ateliere instructive despre educația emoțională.
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3.FORUMUL
ORAȘELOR VERZI
Prin aportul nostru la prima ediție a
Forumului Orașelor Verzi, ne-am
propus să conștientizăm și să încurajăm copiii să-și asume un rol activ în
păstrarea curățeniei în jurul lor, fie că
este spațiu personal (casă, curte), fie că
este public (cartier, oraș). De aceea,
am pregătit pentru ultima zi de vacanță înaintea începerii noului an
școlar, în data de 12 septembrie 2021,
la sediul Agapedia, atelierul
„CARTIERUL TĂU este CASA TA”.
Caracterul unei persoane este esențial
atât în fiecare aspect al vieții cotidiene, cât și în implicarea la menținerea unui mediu curat și sănătos în
jurul nostru. De mici, copiii pot înțelege contribuția lor la curățenia din jur
și că, în funcție de felul în care ei aleg
să se implice, consecințele vor fi pe
măsură. Informarea și conștientizarea
au avut loc prin intermediul activităților practice, respectiv învățare prin
experiență (jocuri de rol, exerciții
interactive).
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Alături de copiii participanți am învățat despre cât de repede se dezintegrează
deșeurile, ce putem face noi pentru a avea grijă de mediu și cum stă treaba cu
„Împreună, facem curățenie lună”.
Mulțumim celor care ne-au acordat încrederea și oportunitatea desfășurării
acestui eveniment: Primăria Municipiului Braşov și Comprest S.A.

Rolul principal al evenimentului, acela de
educare a caracterului, este un aspect care
se regăsește atât în implicarea noastră în
vieților copiilor, cât și în viziunea
Fundației Agapedia România.
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4. PARTENERIAT CU
PRIMĂRIA SĂCELE
În paralel cu programul educațional, Fundația Agapedia România activează și în
domeniul integrării tinerilor pe piața muncii. Începând cu acest an, suntem parteneri ai Primăriei din Municipiul Săcele în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui
pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL
Gârcini”.
Din luna octombrie 2021 a început activitatea de informare, consiliere și mediere a
muncii în vederea facilitării unui loc de muncă pentru tinerii din Săcele, județul
Brașov, respectiv tineri care locuiesc în teritoriul aferent strategiei de dezvoltare
locală pentru Gârcini (SDL Gârcini).
Proiectul „Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL
Gârcini” este derulat de Primăria Municipiului Săcele în parteneriat cu ADDJB
Dezvoltare Durabila, Fundația Agapedia România, Asociația Comunității Gârcini,
Școala Gimnazială nr.5 - Săcele, Liceul Tehnologic Victor Jinga Săcele și Spitalul
Municipal Sacele; fiind cofinanțat prin Programul Operaţional Capital Uman
2014 – 2020, Etapa III a mecanismului DLRC, AP 5/ PI 9.vi / OS 5.1.
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Obiectivul general al proiectului constă în
facilitarea accesului membrilor
comunității urbane marginalizate din
teritoriul GAL Gârcini la servicii integrate
în domeniul social, educațional și
al ocupării, în vederea
depășirii situației vulnerabile.
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5. LABORATORUL DE INOVARE
SOCIALĂ - DEDICATION LAB

Federaţia ONG-urilor Sociale din Transilvania în parteneriat cu Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Centru și alți parteneri din 9 țări din regiunea Dunării, implementează în perioada iulie 2020- decembrie 2022 proiectul „Crearea de laboratoare de inovare socială în domeniul ingrijirii la domiciliu pentru încu-rajarea
antreprenoriatului social în regiunea Dunării - D-Care Labs” este co-finanţat de
Uniunea Europeană prin fondurile ERDF, IPA, ENI.
În cadrul proiectului, a fost lansat primul laborator de inovare socială în domeniul
îngrijirilor la domiciliu. Laboratorul de inovare socială Dedication Lab, funcționează la sediul Fundației Agapedia și oferă spațiu și sprijin pentru crearea de
soluții inovatoare la probleme sociale complexe implicând diverși experți din
domenii diferite.
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În Dedication Lab, echipele echipe de
inovare trec printr-un proces iterativ care
se bazează pe învățare experiențială,
prototipare și testarea unor noi soluții cu
diferiți utilizatori și grupuri de experți. La
final, cele mai bune idei sunt prezentate
unor potențiali investitori sociali care vor
sprijini financiar și logistic, transpunerea
lor în realitate.
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Dedication Lab oferă participanților
un program de formare profesională de 9 luni, online și offline adaptat
nevoilor participanților;
o experiență practică prin participarea la procesul de inovare socială;
facilitarea schimbului de experiență, la nivel național și internațional;
spațiu de coworking prietenos, cu acces într-o grădină interioară;
acces gratuit la prezentări, ateliere de lucru, webinarii și alte evenimente,
precum și la sursele de documentare elaborate de experții din cadrul
proiectului;
un program de mentorat și consiliere adaptat nevoilor participanților;
sprijin pentru identificarea surselor de finanțare pentru ideile de afaceri.
Pentru mai multe detalii: facebook.com/DedicationLab și socialngonetwork.ro
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6. ECONOMIE SOCIALĂ
Pentru sustenabilitatea misiunii noastre desfășurăm activități economice, sub
denumirea generică „Agapedia SocialBizz”.

ÎNCHIRIERE SPAȚII DE BIROU
În 2021 am colaborat cu:
Federația ONG-urilor Sociale din
Transilvania pentru derularea activității
administrative și a evenimentelor specifice.
Psiholog Elena Stroe și psiholog Horia
Cențiu pentru ședințe de consiliere și
terapie.
Psiho Educational Social SRL pentru
serviciile de dezvoltare personală oferite
persoanelor fizice și companiilor.

ÎNCHIRIERE SALĂ DE CURS
În 2021 am găzduit la mansarda Agapedia:
Cursuri de breaking (instructor George
Handru)
Ateliere de robotică (Inventicum)
Studiu biblic (Biserica Coram Deo)
Cursuri de formare pentru elevi (Asociația
Progress Art Satu Mare)
Întâlnirile Laboratorului de Inovare Socială
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ÎNCHIRIERE SPAȚIU DE CAZARE
În anul 2021 am găzduit turiști la Cozy
Room Agapedia pentru 137 nopți de
cazare.
Veniturile din cazare contribuie la
susținerea proiectului educațional.
Camera este situată la mansarda casei
Agapedia, are intrare separată din
grădină, fiind un spațiu privat
amenajat, cu baie proprie.
Rezervările se fac prin intermediul
platformelor Airbnb și Booking.

CABINET DE PLANIFICARE FAMILIALĂ
ȘI CONTRACEPȚIE
În decursul primelor 6 luni din anul 2021,
respectiv ianuarie - iunie 2021, a continuat
activitatea din cadrul cabinetului medical,
cu scopul prevenirii sarcinilor nedorite
prin promovarea utilizării metodelor
moderne de contracepţie. Serviciile
cabinetului au inclus:
consultații pentru femei de diferite
vârste
informare și consiliere
ecografii abdominale și ginecologice
testare Babeș Papanicolau
În prezent, cabinetul s-a mutat în altă
locație din Brașov, iar pacienții pot apela
în continuare, cu încredere, către doamna
dr. Mateoc Gabriela.
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7. FINANȚATORI ȘI
PARTENERI
Finanțator principal: AGAPEDIA Germania

Finanțator
proiect în Săcele:

Fondul Social European, POCU 2014-2020

Sponsori:

Parteneri:
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8. CIFRELE ANULUI 2021

23%
DIN BUGET DIN
ACTIVITĂȚI
ECONOMICE

43.341

10.557

137

LEI
DIN ACTIVITĂȚI
ECONOMICE

LEI
DIN DONAȚII ȘI
SPONSORIZĂRI

NOPȚI DE
CAZARE PENTRU
TURIȘTI

15

173

VOLUNTARI

COPII

8
CONTRACTE
ÎNCHIRIERE
SPAȚIU
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MESAJUL ECHIPEI

Acolo unde există voință, există și o cale!
Anul 2021 a fost anul în care am învățat că doar împreună putem face ca visul să
devină realitate, am învățat că dacă avem voință, vom găsi și o cale potrivită. A fost
anul în care dezvoltat misiunea noastră, de a fi alături de copiii care au nevoie de
ajutor, împreună cu motto-ul #dindragostepentrucopii, pe care îl avem cu noi în
minte și în suflet, în tot ceea ce facem la Agapedia. Încurajăm nu doar copiii să aibă
încredere în potențialul lor, că pot dobândi lucruri mărețe dacă sunt dispuși să
depună efort, ci și tinerii și adultii să fie încrezători, să învețe competențe noi și să
pornească în căutarea unui nou loc de muncă. Pentru anul 2022 ne dorim sa-l
privim cu speranță, încredere și mult curaj, pentru că totul este posibil celui ce
crede.
Mulțumim celor care ne-ați fost aproape, vă suntem recunoscători și ne exprimăm
dorința de a construi relații apropiate, învățând unii de la alții și lucrând împreună
la un scop mult mai mare decât noi înșine. Să contribuim la formarea unei
generații mai capabile să facă față dificultăților vieții, și mai bine pregătite pentru
a aduce schimbări pozitive în societatea românească!
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FUNDAȚIA AGAPEDIA ROMÂNIA
Str. Bisericii Române, nr. 48, Brașov
500080, România
Contact: 0368-409115 | info@agapedia.ro
www.agapedia.ro | fb@agapediaromania

