ne pasă...din 1995.
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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 für Kinder,
Soziales und Bildung GmbH,
Fundaţia AGAPEDIA Moldova,
Fundaţia AGAPEDIA Bulgaria şi
Fundația AGAPEDIA Georgia.

La nivel naţional şi local
Agapedia este membră a Reţelei
de Sprijin Comunitar din Braşov,
a Federației Organizațiilor
Neguvernamentale pentru
Copil și a Federației ONG-urilor
sociale din Transilvania

Mesajul Preşedintelui
Dragi parteneri şi prieteni,

În cei peste 22 de ani de activitate în România ne-am dat seama că dinamica
accentuată a modificării cadrului legislativ este cea mai mare provocare a
societății contemporane românești.
Fundația Agapedia România a dovedit încă de la înființare că este o
organizație sustenabilă, conectată la realitățile sistemului românesc.
Nu a fost și nu este deloc ușor. A trebui să dăm permanent dovadă de
flexibilitate în acțiunile derulate, să înțelegem și să cunoaștem îndeaproape
nevoile comunității și beneficiarilor cu care am interacționat și pentru care
am realizat proiecte.
Am mai înțeles că educația este baza unui viitor prosper; de aceea, în ultimul
an, ne-am reorientat spre construirea unui sistem educațional eficient în
România. Programele educaționale oferite, axate pe latura formală și nonformală, valorifică experiența căpătată de noi în anii de activitate, mai ales,
pe partea de incluziune socială.
Tot în ultimul an, ne-am concentrat și pe Strategia UE pentru Regiunea
Dunării, Aria prioritară 10 - Capacitate instituțională și cooperare, pentru a
promova construcția de capital la nivel național, județean și local.
Însă, pentru a avea succes este nevoie de stabilitate internă și de creștere a
capacității de absorbției a fondurilor comunitare în România.
De aceea, este nevoie să devenim o voce a schimbării, să ne cunoaștem și
apreciem potențialul și să continuăm lupta pentru un prezent mai bun.
Vă mulțumim pentru că ați crezut și ați fost alături de noi încă un an!
Să ne revedem în 2018 mai optimiști și încrezători în forțele noastre!
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Activitățile anului 2017
1. Serviciul de adopţie naţională
2. Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți si copii
3. Program educațional pentru părinți și copii
4. Planificare familială și contracepție
5. Informare, consiliere și medierea muncii
6. Educație formală, non-formală și activități creative
7. Proiecte naționale și internaționale
8. Federația ONG-urilor Sociale din Transilvania
9. Agapedia SocialBiz
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2017 în cifre și date
136 copii implicaţi în activitățile fundaţiei
552 consultaţii medicale
167 ecografii abdominale și ginecologice.
6 serii de training susținute
66 de persoane participante la training-uri
59 de elevi participanți în cadrul proiectului
„Pubertate și Adolescență”

6
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Serviciul de adopție națională
Activități pentru copii adoptați și părinții acestora și pentru familiile care
doresc să adopte:
• 14 copii, însoțiți de părinți, au luat parte la serbarea derulată la sediul
Fundației Agapedia România, cu ocazia Crăciunului; copiii fiind implicați
în activități ludice și recreative de un animator profesionist de
evenimente.
• 6 serii de training susținute în vederea pregătirii adoptatorilor pentru
asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Au participat 66 de
persoane aflate în evidența DGASPC Brașov, evaluate pentru a deveni
părinți adoptatori sau ce au devenit părinți adoptatori.
Cursurile au fost organizate și s-au desfășurat în baza convenției de
colaborare dintre Fundația Agapedia România și DGASPC Brașov.
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Centrul de consiliere și sprijin
pentru părinți și copii
Până în luna aprilie 2017, în cadrul Fundației Agapedia România a funcționat
serviciul social „Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți si copii”, care a
avut drept scop să ofere 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.
Serviciile oferite în cadrul Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și
copii au fost:
• 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.

Beneficiari:
1. Parinții, familiile extinse și familiile
substitutive care au necesitat
competențe și deprinderi de îngrijire a
copiilor, adaptate noilor principii
psihopedagogice în domeniu
- trăiau în medii dezavantajate;
- au sesizat existența sau apariția unor
probleme la nivelul familiei, ce afectau
dezvoltarea armo-nioasă a copilului.
2. Viitorii părinți care au dorit să se
formeze înainte de nașterea sau adopţia
copiilor;
3. Copiii ce aveau probleme de
dezvoltare și/sau dificultăți de integrare
în familie, școală sau în colectivitatea în
care trăiau.
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Centru educațional
pentru copii și părinți
Centrul educațional pentru familie și 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.
Centru educațional pentru copii și părinți a fost demarat în luna septembrie
2017, el adresându-se copiilor și părinților în situație de vulnerabilitate,
adaptat nevoilor lor. Problemele cu care aceste familii se confruntă zilnic
sunt: lipsa unui venit stabil, lipsa alimentelor, a rechizitelor pentru şcoală, a
hainelor, iar unele dintre aceste familii fiind lipsite şi de locuinţă.

Activități educaționale și
recreative pentru copii
Educație non-formală
Programe educaționale
pentru familie

Centrul
Educațional
AGAPEDIA

Educație formală

Activități pentru părinți
Intâlniri cu părinții:
- pregătirea viitorilor părinți,
- educația pentru sănătate,
- autogestiunea și
autogospodărirea,
- importanța educației în viața
copilului,
- relaționarea în cadrul familiei și
în afara ei,
- timpul liber și socializarea,
- integrarea / reintegrarea pe
piața muncii,
- confecționarea de produse
diverse.
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Cursuri de calificare/
perfecționare

Activități pentru copii
Organizarea periodică de ateliere
creative:
- bucătărie și gătit,
- pictură pe forme de aluat - diverse
ornamente,
- educație pentru sănătate,
- ateliere de știință și tehnică –
“Micii inventatori”,
- realizarea temelor primite de la
școală
Comune pentru părinți și copii
- jocuri comune,
- serbări.
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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, prevenindu-se astfel abandonul
copiilor nedoriţi.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
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ź
ź
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Rezultate
552 consultaţii medicale;
204 teste Babeş-Papanicolau;
100 teste citobacteriologice;
30 teste cultură col;
12 DIU extrase;
25 teste inserție DIU;
10 diagnostice de sarcină oferite;
167 de ecografii abdominale și ginecologice.

Serviciile de informare, consiliere și mediere
a muncii, autorizate de către Agenția pentru
Ocuparea Forței de Muncă Brașov
Fundația Agapedia România este acreditată de către Agenția pentru
Ocuparea Forței de Muncă Brașov ca și furnizor de servicii specializate
pentru stimularea ocupării forței de muncă, oferind servicii de informare și
consiliere și servicii de mediere a muncii pe piața internă.
Serviciile furnizate, prin personalul de specialitate, au continuat să fie
promovate în județul Brașov.
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Educație formală, non-formală
și activități creative
06.1 Educație formală
Au fost promovate în județul Brașov programele de formare profesională,
cursurile de calificare și specializare, autorizate de către Autoritatea
Națională pentru Calificări: lucrător în comerţ, lucrător în alimentaţie,
cameristă şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale.
În 2017, au fost reautorizate cursurilor de calificare în domeniile: baby-sitter,
îngrijitoare bătrâni la domiciliu și mediator sanitar.

06.2 Educație non-formală
1. „Pubertate și adolescență”
În perioada anului 2017, echipa mobilă a Agapediei s-a deplasat la Școala
Generală Prejmer și la Scoala Generală Zărnești, pentru a susține sesiuni
informative cu tema „Pubertate și adolescență”.
Au fost organizate 6 sesiuni de training la care au participat un număr de 59
de elevi.
Subiecte abordate:
- pubertate și adolescență,
- riscurile începerii vieţii sexuale,
- igienă personală,
- prevenirea bolilor cu transmitere sexuală,
- prevenirea gravidităţii minorelor,
- avortul şi consecinţele lui.

06.3 Activități creative pentru copii
Atelierele non-formale au fost susțiune în cadrul săptămânii „Școala Altfel”
și au urmărit dezvoltarea de noi cunoștințe și competențe în rândul elevilor,
la ele luând parte un număr de 45 de copii.
Copiii au participat la ateliere de bucătărie, educație civică/drepturi și
îndatoriri, au vizionat un spectacol de umbre pe tema drepturilor copilului,
au realizat o scurtă scenetă pe această temă și au participat la un concurs cu
tematica „Drepturile și Obligațiile Copilului”.

2. 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 non-formală, în comuna Hăghig, județul Covasna, în perioada
august 2016 – ianuarie 2017.
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, în ultima lună de implementare fiind tratat subiectul
privind măsurile de prim ajutor.

3. „Egalitate de gen și de șanse”
Atelierele educaționale au urmărit promovarea în rândul tinerilor a unor
modele de relaționare sănătoase, pe principiul egalității. S-a dorit
îmbunătățirea accesului elevilor la informații cu privire la efectele nocive ale
stereotipiilor de gen.
Elevii de la Colegiul Național „Andrei Bârseanu” Brașov au fost educați să
identifice corect hărțuirea sexuală și să dobândească abilități adaptative de
comunicare între sexe.
La întâlniri au participat 40 de elevi.
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Proiecte naționale și internaționale
07.1 Sustenabilitatea proiectelor naționale
cu finanțare europeană
Pe parcursul anului 2017, 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, inclusiv după finalizarea proiectelor.
Au fost derulate acțiuni de sustenabilitate în localitățile din mediul urban și
rural implicate în proiecte.

1.„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
Perioada de sustenabilitate: 01.02.2014 – 31.01.2017

2.„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
Perioada de sustenabilitate: 04.04.2015 – 03.10.2018

3.„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
Perioada de sustenabilitate: 04.04.2015 – 03.10.2018
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07.2 Proiecte internaționale

1. Zilele Methodius 2017 – Youth – Education – Future
În perioada 26 – 27 mai 2017, a avut în Ellwangen (DE) întâlnirea
internațională având ca temă centrală educația tinerilor pentru viitor educație profesională în și pentru Europa. Au participat tineri și
reprezentanți ai celor mai importante rețele sociale din Bulgaria, România,
Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Croația, Austria, Bavaria și BadenWürttemberg.
Evenimentul „Zilele Methodius” vine în continuarea proiectelor internaționale „DonauWandel” și „Jugend im Wandel” („Youth in transition”),
derulate în perioada 2013 - 2016, ce au urmărit promovare participării civice
transnaționale în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării (SUERD).

2. The 4th Danube Participation Day in the EUSDR / Ziua Participării
Naționale privind Strategia UE pentru regiunea Dunării
Derulat în data de 17 octombrie 2017, la Universitatea Andrássy din
Budapesta (HU), 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.

3. Al 6-lea Forum anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării
În perioada 18-19 octombrie 2017, la Budapesta, reprezentanții fundației au
participat la cel de-al 6-lea forum anual al Strategiei UE pentru Regiunea
Dunării.
Evenimentul a fost organizat în comun de Ungaria, Comisia Europeană și
Programul Transnațional al Dunării.
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Federația ONG-urilor Sociale
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 12 asociații și fundații din județele Cluj, Covasna, Brașov,
Hunedoara, Mureș și Sibiu.
În luna noiembrie 2017, a avut loc la sediul Fundației Creștine Diakonia din
Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, conferința cu tema
„Contractarea serviciilor sociale furnizate de ONG-uri – între transparen ță,
competitivitate și realitate”.
La conferință au participat aproape 100 de reprezentanți ai organizații
neguvernamentale de profil și ai autorități publice din județele Covasna,
Brașov, Sibiu, Bihor, Alba, Mureș, Cluj, Arad, Bacău, București,Timisoara și
Neamț.
La întâlnire au participat și reprezentanții Ministerului Consultării Publice și
a Dialogului Social ce și-au exprimat disponibilitatea de a cunoaște
eventualele propuneri și sugestii pe care organizațiile neguvernamentale le
au în privința activității lor, precum și în relația cu administrația publică.
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Agapedia SocialBiz
„Agapedia SocialBiz” este denumirea generică sub care sunt furnizate
activități economice în cadrul Fundației Agapedia România.
În anul 2017, activitățile realizate în cadrul „Agapedia SocialBiz” au urmărit
atât dezvoltarea și promovarea industriilor creative, cât și oferirea de servicii
medicale și educaționale de calitate pentru cei interesați.
1. Figurina Tony și Produse Textile
S-a continuat producerea figurinelor Tony - „cel ce aduce zâmbete”,
respectiv au fost realizate diverse produse textile de uz casnic: şorţuri de
bucătărie, feţe de masă, suporturi pentru tacâmuri, şervete pentru masă,
organizator pentru camera copilului.
2. Închiriere spații sediu
Fundația Agapedia a continuat să fie animată și plină de viață! Am închiriat
spații din cadrul Fundației, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, în
vederea organizării de diverse evenimente.
3. Servicii medicale
S-au oferit servicii de consiliere pe tema planificării familiale, consult
medical ginecologic, ecografie abdominală şi ginecologică și recoltare
pentru testul Babeş-Papanicolau.
4. Ateliere educație non-formală
Atelierele derulate au urmărit acumularea de abilități noi de viață, dar și
dezvoltarea personală în rândul copiilor și tinerilor. Periodic au fost
organizate ateliere creative, pe diferite teme: bucătărie/gătit, educație
civică/drepturi și îndatoriri, reciclare, lucru manual - diverse ornamente,
igienă /alimentație, lectură etc. Au fost organizate 14 ateliere la care au
participat 65 de copii.

Parteneri 2017
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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
Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov
Colegiul Național „Andrei Bârseanu” Brașov
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 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
Colegiul „Țara Bârsei” Prejmer, județul Brașov
Școala Gimnazială Prejmer, județul Brașov
Școala Gimnazială Nr. 2, Zărnești, județulBrașov
Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Asistență Socială
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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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