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EFORTUL,
RUDA SĂRACĂ A

EDUCAȚIEI?

.

 

Laurenția  ȘERBAN
Președinte

MULȚUMIM  TUTUROR  CELOR CARE NE SPRIJINĂ!

Mesajul meu către Comunitate ne găsește pe toți în fața unei situații nemaiîntâlnite și dificile pentru întreaga
țară și omenire. Scoși din ritmul alert și goana nebună a fiecărei zile, ne-am trezit în fața unei liniști

(altminteri dorite de fiecare în momentele de stres și oboseală) cu care, în primele momente, nu am știut ce
să facem. 

 
Pentru noi, OAMENII de la Fundația Sf. Dimitrie, starea de perplexitate a durat foarte puțin. Constrânși să

suspendăm contracte de muncă pentru a supraviețui, am lăsat deoparte grijile personale și ne-am mobilizat
pentru a fi de folos copiilor și familiilor, conform misiunii noastre.

 
La ceas de bilanț al activității fundației în anul 2019, vreau să vă vorbesc despre provocările cu care se
confruntă echipa, despre EFORT, ca demers al ființei umane de a învinge o rezistență, exterioară sau

interioară, pentru a rezolva o dificultate sau a îndeplini un obiectiv. Mai mult, obstacolul ocolit te închide în
prezent, efortul, care te obligă la acțiune pentru a dobândi ceva, te scoate din imediat, te orientează către

viitor.
 

Cei mai mulți din copiii cu care lucrăm abandonează la cea mai mică dificultate, sunt demotivați, și într-o
societate a performanței și a competiției, eșecul școlar este inevitabil. Trăim era vitezei, a lui ”tot și imediat”, 
a performanței imediate, iar EFORTUL este desuet, alungat, nedorit. Cum să transmiți  gustul pentru efort

când televiziunile promovează jocuri și competiții cel puțin discutabile, prin care se câștigă sume fabuloase?
Copiii cred că reușita este o problemă de farmec, seducție, noroc, și nu de muncă, perseverență, răbdare.

Da, trăim sub semnul efemerului, idolii spectacolelor și ai sportului sunt repede detronați, totul lasă impresia
că gloria se dobândește printr-o baghetă magică, fără efort, pentru a dispărea la fel de repede cum a venit.
Cum să-i  convingi pe copii, în aceste condiții, că timpul, efortul, concentrarea sunt absolut necesare pentru

a deveni bun, fie că e vorba de sport, muzică, meserii actuale?
 

Gustul pentru efort nu vine de la sine, este rodul unei ucenicii, a unei conștientizări
 care nu se pot construi fără adulți. 

 
Acesta este EFORTUL echipei de la Centrul pentruEducație și Sprijin Comunitar, educația în spiritul

adevăratelor valori, creșterea motivației școlare, care este expresia investirii copilului în viață.



În acord cu misiunea noastră, de a fi de folos
copiilor şi familiilor aflate în nevoie pentru ca ele să

rămână împreună, în anul 2019
am continuat să avem ca prioritate numărul 1 

facilitarea accesului egal la educaţie și la valorile
culturii ca formă de refuz al izolării şi al

marginalizării provocate de sărăcie.

Prioritățile
anului 2019



DIRECȚIILE DE INTERVENȚIE ÎN
ACEST AN 

Identificarea 
persoanelor 

aflate în dificultate

Un diagnostic
individual

 inițial

O acompaniere
personalizată și

adaptată

Un loc cât mai
central rezervat

familiei

O intervenţie
pluridisciplinară



Centrul
pentru Educație și
Sprijn Comunitar

Am continuat
să acționăm
din suflet,
 așa cum o

facem încă de
la început și

am oferit
servicii

zilnic celor 46
de copii

beneficiari şi
familiilor lor.



PREVENIREA ABANDONULUI 
ȘI EŞECULUI ŞCOLAR

DIMINUAREA EFECTELOR
MARGINALIZĂRII SOCIALE

Nevoile materiale sunt cel mai acut
resimțite de familii. Prin sprijinul primit

din partea donatorilor privați și a
companiilor am reușit să compensăm
deficiențele familiilor de a le asigura

copiilor un trai decent. 

Am făcut asta prin sprijinul zilnic 
oferit la efectuarea temelor, 

organizarea de cursuri și ateliere de
 cultură generală și prin sprijinul

specializat individualizat oferit pentru
acoperirea lacunelor cognitive – susținut
de doi profesori de matematică și două

cadre didactice specializate. 

EFECTELE SERVICIILOR OFERITE

Toți cei 4
beneficiari care 
au finalizat ciclul

gimnazial își
continuă studiile 

în ciclul liceal.

Copii au primit 
zilnic masa de prânz.
Am oferit rechizite,

 jucării, îmbrăcăminte
și încălțăminte.

Am susținut familiile, 
financiar și material, 
pentru îmbunătățirea
 condițiilor locative.

 



CREȘTEREA ÎNCREDERII ÎN
PROPRIILE FORȚE

ÎMBUNĂTĂȚIREA
COMPORTAMENTULUI SOCIAL

Mediul de interacțiune a copiilor din centru a dat
naștere mereu la situații de învățare. De la fapte
extraordinare de prietenie sau colegialitate până

la rezolvarea conflictelor sau a situațiilor de
încălcare a regulilor, fiecare zi le oferă
pedagogilor material didactic empiric. 

Dezvoltăm stima de sine a copiilor prin
stimularea lor pentru a se cunoaște,

 prin exersarea capacității de a susține
un efort și prin poziționarea lor în

situații de a lua decizii. 

Organizarea
săptămânală a câte
două ședințe de arte

marţiale Jiu Jitsu.

Servicii de
 consiliere individuală

și de grup.



AMELIORAREA RELAȚIILOR
ÎNTRE PĂRINȚI ȘI COPIII

ACESTORA

Am organizat două
ateliere în care am creat

oportunități pentru
părinți de a petrece timp

în mod distractiv cu
copii lor.

Experimentarea unor moduri diferite de
exprimare este provocarea pe

care o adresăm permanent copiilor. În
primul rând le facem cunoștință cu

elemente din fascinanta lume a artei ca
apoi să îi punem în postura de 

creatori – rezultatele îi surprind și pe ei.

Îi susținem individualizat pe părinți, le
oferim sfaturi specializate, căutăm

împreună soluții, le amintim că cele mai
semnificative lucruri pe care le au de
oferit copiilor sunt dragostea și grija.

DEZVOLTAREA SENSIBILITĂȚII ȘI
A EXPRESIEI CULTURALE

Am oferit consiliere
 pentru părinți.



Momentele cele mai încărcate de entuziasm au fost: 

În jurnalul de călătorii 
am notat pentru 
fiecare țară: capitala, limba
oficială, relieful, clima,
principalele regiuni și oraşe,
obiectivele turistice, mâncarea
specifică, celebrități, obiceiuri
și tradiții, festivaluri, curiozități.
Am adăugat imagini, filmulețe
și melodii specifice fiecărei
țări.

Fără bagaje i-am îmbarcat pe copii în
călătoria de îmbogățire a bagajelor de

cunoștințe despre lumea care îi
înconjoară. Am plecat din planul local

și am ”călătorit” prin Europa în țări
precum: Italia, Elveția, Spania,

Germania, Franța, Rusia, Grecia,
Bulgaria, Olanda, Belgia. 

Schimbul cultural realizat timp de o lună, când centrul a
fost gazda a două eleve din Franța, venite prin 

programul Erasmus

Vizita tradițională a studenţilor de la 
ROC van Twente din Olanda.

Retrospectiva

activităților
Călători în Europa



Educatorul le-a vorbit copiilor despre
ce înseamnă fiecare meserie în parte,
despre atribuţiile pe care trebuie să le

aibă când îşi desfăşoară profesia,
despre climatul de muncă în funcţie

de meserie, și nu în ultimul rând
despre studiile şi cursurile de

calificare necesare pentru fiecare
domeniu.  „ La Stupina” - prin sprijinul lor ne-a vizitat 

un apicultor cu un stup și tot arsenalul său 

Muzeul Național al Băncii Române - o vizită
în fascinanta lume a banilor

director de bancă
tester de hotel
 stewardesă

fotbalist
informatician

arhitect
impresar

Pentru a fi capabil de o alegere trebuie
să cunoşti opţiunile, de aceea în 

cadrul proiectului din anul 2019 a fost
inclusă și tema “Parcurs viitor”.

Retrospectiva

activităților Parcurs Viitor

Ce îţi doreşti
 să devii 

când vei fi mare ?

artist
mascat
rechin

57 de meserii
prezentate

Vizite la
 instituţii de profil 

 Academia FlorOne Professional – salon
de înfrumuseţare și centru de formare

„Cofetăria Cristal” unde am avut
parte de surprize dulci



Energie pentru bine
susținută de CEZ

27 de copii au testat 
80 de exponate, au

asistat la prezentarea
de către gazde a unor 
 experimente și apoi au

realizat chiar ei un
experiment participând

la cele două ateliere
”Baloane și motoare” și

”Parfumul meu” .

Retrospectiva

activităților

Cercetători la „Casa
Experimentelor”

 Întâlnire cu marea

În perioada 1-4 iulie 
am organizat pentru 25
de copii tabăra la mare,

pentru mulţi dintre ei
fiind prima întâlnire cu
marea şi prima tabără.

Distracție în apă,
concursuri și jocuri pe

nisip în timpul zilei, dans
și face painting

seara – cam aceasta a
fost rețeta zilelor

grozave de la mare.



Am vrut ca ultima zi de
vacanță să fie specială, să îi

încarce pe copii cu multă
energie bună pentru anul
școlar, iar cei de la CEZ 

ne-au fost sprijin și pentru
această activitate. Așa că 
am organizat un picnic la

care au participat 
30 de copii și 10 părinți.

În prima săptămână de școală,
în grup mare, de 30 copii,

alături și de câțiva voluntari,
am fost cu entuziasm la filmul 

”Angry Birds 2”. Copiii au
ronțăit popcorn, au dansat cu

personajele din film, au învățat
lecții despre prietenie și au

aplaudat la sfârșit. 
La locul de joacă au fost 14
copii din grupa mică pentru
care timpul acolo a fost o

explozie de bucurie.

Retrospectiva

activităților

 Excursie către
Tărâmul de sare și
Palatul Ceasurilor

Într-o dimineață de iulie,
23 de copii, alături de 3
angajați ai centrului, 4

părinți și 4 voluntari CEZ
au pornit spre Salina
Prahova. Au explorat
atracțiile salinei, s-au

bucurat de câteva jocuri
de echipă, o masă

delicioasă și au pornit iar
la drum către Muzeul
Ceasului din Ploiești.

 Picnic la Comana

O zi la film și 
o zi la un loc de joacă



Călători printre
cuvinte

Retrospectiva

activităților

În anul 2019 am continuat proiectul ce are drept scop
îmbunătățirea capacității copiilor de exprimare scrisă și verbală.
În acest an, pe lângă orele de lectura în grup și individuale, am

organizat ateliere de dezvoltare a vocabularului, de cunoaștere a
genurilor literare și de scriere creativă. Atelierele au fost

organizate într-un mod interactiv și distractiv, obiectivul fiind de a
forma deprinderi de exprimare. În timpul acestor ateliere copiii au

devenit vânători de sinonime, antonime, diminutive, omonime;
creatori de poezii și piese de teatru; scenariști și actori. 



Părinți mai bine
 informați - copii mai bine

crescuți

În cadrul ședințelor de consiliere,
specialiștii din centru îi sprijină pe

aparținătorii copiilor să se concentreze pe
situația prezentă – singura pe care o pot

controla, pe identificarea resurselor
existente și a variantelor de a acționa.
Relația de încredere dintre părinte -

psiholog, asistent social, pedagog, medic -  
este într-o permanentă dinamică și facem

eforturi susținute pentru a o clădi și
consolida. 

Retrospectiva

activităților

 De conduita și de
modul în care se

raportează la societate
părinții depinde și

formarea copilului ca
viitor adult.



Le facem cunoștință copiilor cu arta
prin vizitele organizate la diferite

centre de cultură, cât și prin cursuri
și ateliere de cunoaștere a

patrimoniului plastic și muzical. După
aceste interacțiuni le punem la

dispoziție copiilor instrumente pentru
a deveni ei autorii unor lucrări. 

Arta este "bagheta magică" care
poate transforma o realitate.

În luna august, pe care am dedicat-o artei, centrul s-a transformat
 într-un atelier de creativitate, copiii fiind iniţiaţi de artistul plastic 

Irina Grigore în lumea abstractă văzută prin ochii lui 
Piet Mondrian şi în natura statică a lui Giorgio Morandi.

Ultimul atelier a fost de modelat în lut şi s-a desfăşurat la Decoart.
 

Educație prin cultură și
pentru cultură

Retrospectiva

activităților



Îndrumarea copiilor e mai mult decât
sprijinirea educației școlare, e susținerea
formării lor ca oameni și cetățeni. Parte a
acestei abordări complexe sunt atelierele
săptămânale de educație civică pe care

le-am desfășurat cu ajutorul unei
minunate voluntare.

Educație civică
Retrospectiva

activităților

În cadrul activităților, prin jocuri și
descoperire, filmulețe scurte și

momente interactive, copiilor li s-au
prezentat informații despre constituție,

forme de guvernământ, separarea
puterilor în stat, instituția președintelui

și rolul acesteia, precum și despre
modul de desfășurare a alegerilor

prezidențiale. 

Pentru o mai bună înțelegere a
tuturor acestor lucruri, a fost
organizată chiar o campanie

electorală în cadrul căreia 3 copii
din programul nostru au candidat

pentru rolul de președinte al
copiilor din centru. 



Ne-am preocupat în continuare de
sănătatea copiilor prin asigurarea

 unei alimentații sănătoase în 
centru, încurajarea și sprijinirea

realizării igienei personale, oferirea
unor consulturi și cursuri susținute de

medicul pediatru Alexandru Voropanov. 

Pentru dezvoltarea unor obiceiuri
sănătoase domnul doctor Voropanov a
continuat susținerea atelierelor lunare

pentru părinți și pentru copii. 
De asemenea, a realizat instructajul

întregii echipe a centrului în acordarea
primului ajutor.

În asigurarea unui mediu sănătos copiilor
ne-au sprijinit și în acest an angajații
MEDICOVER. Pe lângă asigurarea

materialelor și zugrăvirea spațiilor din
centru, au oferit copiilor un kit complet de

igienă și rechizite și le-au exemplificat
noțiuni de prim-ajutor.

Educație pentru
sănătate

Retrospectiva

activităților

Unii dintre copii au gustat la
centru pentru prima dată în viață
brocoli, supă cremă sau ananas



Bucuria de a fi
împreună

Retrospectiva

activităților

Un principiu care stă la baza
activității centrului este acela

de A FI ÎMPREUNĂ – de a
conecta copiii, de a-i integra în

grup și în societate. 

Voluntarii sunt una dintre resursele
noastre cele mai importante și le 

suntem mereu recunoscători. 
Ne bucuram că suntem parte a

proiectului  ”Ajungem Mari” a Asociației
Lindenfeld prin intermediul căruia sunt

recrutați și coordonați voluntarii centrului. 

Tot în acest an am inițiat colaborarea
cu Centrul Sf. Nicolae, organizație ce
oferă servicii similare centrului nostru.

Această colaborare are drept scop
interacțiunea celor două grupuri de

copii.



Obiective pentru 2020

           În 2020 ne propunem să continuăm
urmărirea acelorași obiective, adăugând noi

activități pentru a consolida și îmbogăți
progresele individuale obținute.

 În plus ne dorim să dăm o orientare
ecologică activităților, de responsabilizare 

a copiilor față de mediu și societate.



Mulțumim sponsorilor și donatorilor:

Fundația ALBATROS / Elveția
 PAID Romania
 Johnson Wax

 Synevo Romania
Pharmnet Plus

 Porsche Broker de Asigurare
Group Pictet/ Elveția

 CEZ Romania
 Cable Direct

 Centrade Integrated
 Fundația Help Net

Tublorom
  Birou Executor Judecătoresc

Mihai Cristian
 NWF Forest Products

 

 Farmexim
KLG Europe Logistics

EFT Furnizare
Turbomecanica

 MMS Communications
 Antrepriza de Constructii și

Instalații
Asociația de Avocați 
Soltan &Șoimulescu 

 Didasoft
 Zenith Media

 Rentcom
Learning Architecture

Subvenție Ministerul Muncii
 

DGASPC – Sector 2
DGASPC – Sector 3

Asociația Lindenfeld / Ajungem Mari
Școala Gimnazială Sf. Silvestru

Școala Gimnazială Iancului
Școala Gimnazială nr. 85

Școala Gimnazială nr. 71 Iovan Ducici
Școala Gimnazială Barbu Delavrancea

Banca pentru Alimente
Direcția Generală de Poliție a Muncipiului București

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie

I.L.Caragiale
Universitatea Națională de Muzică București

Parteneri:



Adresa Telefon Email

Str. Agricultori, nr 62,
sector 2, București

Tel: 031.425.08.08
Fax: 031.425.08.09

centrusfdimitrie@gmail.com
copiisitineri@gmail.com

www.fundatiasfantuldimitrie.ro

Centrul pentru educație
și sprijin comunitar 

Sf. Dimitrie


