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este o organizaţie non-profit care ajută copiii, tinerii și familiile în 
nevoie. Programele educaţionale și de formare oferă orfanilor și 
altor tineri defavorizaţi oportunităţi de a reuși în viaţă. Iniţiativele 
materiale ajutorului umanitar sunt de a redirecţiona resurse 
valoroase către persoanele care au nevoie de ele. Voluntari bine 
motivati îsi oferă din toata inima timpul și energia celor mai puţin 
norocoși, pe baza principilui "să iubim pe aproapele nostru ca pe 
noi înșine." 

Raportul contine un sumar scurt despre proiectele principale ale FAVOR si activitatile din 

2011, sub urmatoarele categorii: 

 

• Ajutor material pentru copiii si familiile in situatii de risc 

• O casa de tranzitie pentru orfanii emancipati 

• Programe educationale si asistenta pentru studentii saraci 

• Ajutor pentru orfani si copiii institutionalizati 

• Proiectul de ajutor cu mobilier 

• Centrul Curcubeul 

• Proiecte de craciuni 

Regula de Aur: 

Trateaza-i pe ceilalti asa cum vrei sa fii tu tratat (Mat: 7:12) 

www.asociatiafavor.org 



Ajutor pentru copiii si familii in situatii de risc 

In fiecare an, initiativele de ajutor umanitar ale FAVOR ajuta la usurarea suferintelor 

copiilor si ofera un sprijin in nevoi catre multe familii sarace disperate. 

In 2011, peste 1,000 copii au beneficiat din distributiile efectuate de FAVOR de 14 tone de 

ajutoare. Prin vizitare directa, “magazine gratuite” si pachete de ajutor personalizate, 

alimente, imbracaminte, incaltaminte, lenjerii, jucarii, articole pentru bebelusi si alte produse 

au fost livrate unui numar de 330 familii nevoiase in 13 orase si sate. 

“Magazine gratuite” deschise in Valcele, Ciuturesti si Bacau, au dat ocazia pentru sute de 

oameni sa selecteze imbracaminte si alte obiecte pentru familiile lor. 

Mult ajutor a fost acordat caselor cu familii monoparentale, mamelor sarace care incearca 

sa-si creasca singure copiii fara un tata in jur. 

 

 



 

Lucrand cu o lista in detaliu, voluntatii 

FAVOR au pregatit si livrat pachetele de 

ajutoare personalizate pentru familiile 

nevoiase din Bacau, Bucium, Corbasca si 

Filipeni. 



Casa de Tranzitie FAVOR ofera tinerilor crescuti in orfelinate o casa, sprijin, 
consiliere si dezvoltarea de abilitati necesare in traiul independent. Inca din anul 2000, 45 
de tineri in situatii de risc au locuit si invatat in Casa de Tranzitie. 
 

In Aprilie 2011, s-au alaturat programului inca 4 tineri: Ciprian, Marcel si Mihai au ramas si 
in 2012, in timp ce Constantin l-a inlocuit pe Alex in Septembrie. “Baietii nostri”, asa cum ii 
numim noi, s-au adaptat foarte bine la locuri de munca full-time, avand grija de casa lor, 
gatind pentru ei insisi si infruntand dificultatile vietii “de afara”. Avand adulti implicati in 
viata lor, ei au crescut deasemeni in respectul de sine, abilitati sociale si credinta in viitor. 

De prea multe ori noi subestimam puterea unei atingeri, a unui zambet, a unui cuvant frumos, a 

unei urechi care asculta, unui compliment, sau a unui act de grija cat de mic, toate acestea avand 

potentialul de a schimba viata – Dr Leo Buscalia 

“You can do it” este o initiative pornita de FAVOR in 2007. Noi acordam lectii gratuite 
de informatica si limba Engleza pentru elevii din gimnaziu si liceu. Aceste cursuri sunt 
disponibile tuturor copiilor inscrisi in Serviciul de protectie a copilului si sunt deasemeni 
oferite elevilor din multe scoli sarace ale orasului. 
 

In 2011, Clasele “You can do it!” au fost mutate 

din locatia lor la “Pro Familia” si restabilit la 

Centrul “Ghiocelul” 

Profesoara de Engleza, Raluca, cu elevii de 

la Scoala Petru Rares. 

 

 



Materiale scolare pentru elevii nevoiasi 
 

Unul din obiectivele FAVOR este de a incuraja si usura educatia copiilor neprivilegiati. In 
conditiile prezente economice, multe familii nu isi permit sa asigure baza materiala necesara 
copiilor la scoala. Pentru a ajuta, FAVOR pregateste si distribuie ghiozdane echipate 
complet pentru scoala copiilor nevoiasi. 
 

In 2012 acest proiect a fost concentrat in scoli 
care servesc cele mai incercate familii din oras 
din punct de vedere financiar si social. Peste 
300 ghiozdane au fost echipate cu necesarul de 
rechizite scolare si chiar suplimentate. 
Administratorii scolilor si profesorii au pregatit 
listele cu copiii care au avut cea mai mare 
nevoie de acestea. Apoi noi am vizitat scolile si 
am dat ghiozdanele direct elevilor. 

 

 



Ajutor orfanilor si Institutiilor care se ocupa de copii 

In 2011 FAVOR a donat incaltaminte, imbracaminte, 
jucarii si trusouri pentru bebelusi la 7 centre 
rezidentiale pentru copii din Judetul Bacau, de acestea 

beneficiind 460 copii. 

Cu bugetele limitate orfelinatele au avut dificultati 

in asigurarea incaltamintei copiilor. La cererea 

oficiala a autoritatilor protectiei copilului FAVOR 

a livrat sute de perechi printre care si copiilor din 

centrele Henri Coanda, Pro Familia si Casa Mea, 

acestia avand posibilitatea sa aleaga. 

Centrul Alexandra 
 

Multi voluntari au ajutat la pregatirea si livrarea 

pachetelor cu papuci, haine si jucarii pentru 92 

copii cu handicap din acest centru din Onesti. 

Voluntarii Gheorghe (stanga) si 

Sam (centru) au crescut in 

orfelinat, iar acum sunt activi 

ajutand pe altii. 

“ De cate ori ati facut acest 

lucru oricarui din fratii mei si 

surorile mele, l-ati facut pentru 

mine “ (Matei: 20:40) 

 

 



Proiectul de ajutor cu mobilier 
 

FAVOR a donat peste 100 saltele si duzini de piese de mobilier nevoiasilor si institutiilor, 

incluzand cele 5 centre de copii rezidentiale, 3 case pentru adulti cu handicap, 2 spitale, 2 

centre de copii cu program zilnic, un camin de scoala si o casa pentru batrani. Sute de alti 

oameni au beneficiat din vanzarea la prêt mic a mobilei secondhand. 

Pat-canapea pentru o familie ce 

trecea prin violenta domestica 
Ajutand orfanii absolventi sa 

amenajeze un apartament 

Punand bazele unui centru nou pentru 

copii cu Sindrom Down 

 

 

Centrul Curcubeul 

In toamna anului 2011 FAVOR a initiat un nou proiect major pentru a deschide un centru 

de scoala-dupa-scoala pentru copiii foarte nevoiasi. Noi am renovat in totalitate o cladire a 

scolii vechi din Marasti, unde va fi deschis centrul in 2012. 

 

 

Prin acesta intentionam sa acordam 

atentie personala, ajutor scolar iar 

activitatile distractive de la Centrul 

Curcubeul vor imbunatati consecvent 

imaginea vietii copiilor care vor fi inclusi. 

Inainte de renovare, cu unii din copii 
Aproape finisat 



 

 

Craciun 2011 
 

FAVOR a organizat evenimente speciale 

pentru 100 familii nevoiase din Comuna 

Corbasca si Comuna Filipeni. Cantaretii 

nostri au daruit bucurie, toti copiii au 

primit daruri si dulciuri, si fiecare familie a 

primit o cutie mare de alimente pentru 

sarbatori. Deasemenea am cantat si am 

adus daruri la 100 copii din orfelinate, la 

un dineu special organizat pentru ei. 


