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Raport de Activitate 



este o organizaŃie non-profit care ajută copiii, tinerii și familiile în 

nevoie. Programele educaŃionale și de formare oferă orfanilor și 

altor tineri defavorizaŃi oportunităŃi de a reuși în viaŃă. IniŃiativele 

materiale ajutorului umanitar sunt de a redirecŃiona resurse 

valoroase către persoanele care au nevoie de ele. Voluntari bine 

motivati îsi oferă din toata inima timpul și energia celor mai puŃin 

norocoși, pe baza principilui "să iubim pe aproapele nostru ca pe 

noi înșine." 

Raportul conține un sumar scurt despre proiectele principale ale FAVOR și activitățile din 
2012. 
A fost un an plin de încercări şi reuşite, un an al adevăratului progres în lupta noastră de 
a îmbunătăţi vieţile copiilor nevoiaşi. 

Le oferim mulţumirile noastre din suflet tuturor prietenilor, sponsorilor şi voluntarilor care 
ne-au ajutat să facem activităţile Asociaţiei FAVOR posibile. 

www.asociatiafavor.org 

Regula de Aur: 

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



Să creşti într-un orfelinat este greu. Pentru mulţi tineri, cea mai grea parte vine 
odată cu momentul în care trebuie să se mute. 
 
Casa de Tranziție FAVOR ofera tinerilor crescuți în orfelinate o casa, sprijin, 
consiliere și dezvoltarea de abilități necesare in traiul independent.  
 
Inca din anul 2000, 47 de tineri în situații de risc au locuit și învățat in Casa de 
Tranziție. 

“Cel mai mare bine pe care poţi să-l faci pentru altcineva nu 
constă doar în a-i arăta bogăţiile tale, ci a-i dezvălui 

propriile bogăţii.” – Benjamin Disrael 

“You can do it” este o initiative pornita de FAVOR in 2007. Noi acordam lecții 
gratuite de informatica si limba Engleza pentru elevii din gimnaziu și liceu. Aceste 
cursuri sunt disponibile tuturor copiilor înscrisi in Serviciul de protectie a copilului și 
sunt deasemeni oferite elevilor din multe școli sarace ale orașului. 
 
În 2012, cursurile "Poţi să o faci!" ale Asociaţiei FAVOR, ţinute la Centrul 
“Ghiocelul” au ajutat 32 de studenţi nevoiaşi. 

 

 

Mihai şi Ciprian sunt mult mai bine 
pregătiţi să se confrunte cu 
încercările pe care locuitul pe cont 
propriu le aduce, după ce au 
acumulat încredere şi pregătire în 
programul “Casa de Tranziție”. 

Gheorghe, un absolvent al programului “Transitional 
Home” care terminase doar 8 ani de şcolarizare în 
momentul în care a părăsit orfelinatul şi a venit la noi, îşi 
etalează cu mândrie astăzi certificatul de calificare ca şi 
agent de pază. Deoarece a fost ajutat, Gheorghe îşi 
consuma o mare parte din energie şi timp liber pentru a-i 
ajuta la rândul lui pe alţii care nu se pot ajuta singuri. 

 

 



 

 

Centrul Curcubeu -  The Rainbow Center 

Pe 10 august 2012, Asociația Favor a deschis porțile Centrului Curcubeul in Mărăști, com. 
Filipeni. Acest nou centru Școala Dupa Școala ofera educație gratuita și de calitate, 
copiilor care provin din familii foarte sarace. 

Asociația Favor a deschis Centrul Curcubeul ca răspuns la condițiile alarmante din punct 
de vedere social și economic cu care se confrunta mulți copii in Romănia, in mediul rural. 
Programul este creat pentru a echipa copiii aflați in situații de risc cu viziune, incurajare și 
deprinderi educaționale prin care sa iși asigure un viitor mai bun. 

Am preluat o cladire veche a unei foste școli și 
datorită generozitații și ajutorului sponsorilor 
nostri am dotat-o și renovat-o complet. Centrul 
Curcubeul are acum două sali placute de clasa, 
dotate cu tehmologie moderna, și o bucatarie 
moderna complet echipata pentru a asigura 
copiilor măncare hranitoare. Este un loc plin de 
caldură și prietenos unde copiiii saraci iși pot 
petrece după amiezile realizând activitați 
constructive.  

Festivităţile din ziua deschiderii 



 

 

Centrul Curcubeu -  Un program de şcoală-după-şcoală diferit 

La Centrul Curcubeu, acestor copii, cuprinşi între clasele II-VIII, le este data şansa 
să înveţe într-un mediu plăcut, înconjuraţi de profesori iubitori. 

Atenţia personală acordată de voluntarii 
motivaţi, ajută elevii care sunt in urma cu 
educatia, sa recupereze abilitatile scolare 
de baza. Metodele educaţionale progresive 

şi materialele de predare de 
calitate ajuta elevii să cunoască 
multe concepte pe care nu le ştiau 
înainte să vină la Centrul 
Curcubeu. 

Programul de şcoală-după-şcoală chiar 
funcţionează. Unii dintre elevii noştri din 
clasele a cincea şi a şasea nu ştiau nici 

să citească, nici să facă calcule simple înainte de a veni la Centrul Curcubeu. După doar 
un semestru de atenţie, ei sunt acum capabili să citească, să calculeze şi sunt 
nerăbdători să înveţe multe altele! 

 



 

 

Centrul Curcubeu 

Şcoala de vacanţă 

Pentru a face lungă vacanţă de 
vară mai distractivă şi 
semnificativă pentru copiii din 
Mărăşti, Brad şi Bălaia, FAVOR 
a organizat o Şcoală de 
Vacanţă la Centrul Curcubeu. 

Vată de zahăr a fost o atenţie specială în 
prima zi. Copiii nu mai mâncaseră niciodată. 

Un spectacol de magie susţinut de Augustin 
a fost un alt moment important al Şcolii de 
Vacanţă. 

La această Şcoală de Vacanţă au participat 

în total 80 de copii şi 15 voluntari. 



 

 
Centrul Curcubeu – mai mult decât o şcoală O masă săţioasa pentru 

copiii care nu au mereu 
destulă mâncare acasă este 
un aspect important al 
programului. 

Muzica înălţătoare şi 
poveştile motivaţionale îi 
ajută pe copii să-şi 
clădească credinţa şi le da o 
perspectivă pozitivă. 

Cursurile de igienă, gătit, 
cusut şi alte activităţi 
manuale îi ajută pe copii să-
şi lărgească orizonturile. 

Tuturor copiilor le-a fost făcut un control 
oftalmologic, iar toţi cei ce au avut nevoie de 
ochelari au primit câte o pereche. 



Ajutor pentru copiii și familii in situații de risc 

In fiecare an, inițiativele de ajutor umanitar ale FAVOR ajuta la usurarea suferințelor 
copiilor și ofera un sprijin in nevoi câtre multe familii sarace disperate. 
In 2011, peste 1,070 copii au beneficiat din distribuțiile efectuate de FAVOR de 13 
tone de ajutoare. Prin vizitare directa, “magazine gratuite” și pachete de ajutor 
personalizate, alimente, imbracăminte, incalțăminte, lenjerii, jucării, articole pentru 
bebeluși și alte produse au fost livrate unui număr de 313 familii nevoiașe în 16 
orașe si sate. 

 

 

 

 

“Magazine gratuite” deschise in 
Gherdana, Plopana și Rogoaza, au 
dat ocazia pentru sute de oameni sa 
selecteze imbracaminte și alte 
obiecte pentru familiile lor. 



“Este mai ferice să dai  

decît să primeşti ” 

 

Lucrând cu nişte liste detaliate, 
voluntarii Asociaţiei Favor au pregătit şi 
livrat pachete de ajutor personalizate 
pentru familiile nevoiaşe din cele mai 
sărace comunităţi din judeţul Bacău. 



Materiale școlare pentru elevii nevoiași 
 

Unul din obiectivele FAVOR este de a încuraja și ușura educația copiilor 
neprivilegiați. In condițiile prezente economice, multe familii nu iși permit sa asigure 
bază materială necesară copiilor la școală.  FAVOR ajuta prin distribuirea de 
ghiozdane şi rechizite şcolare sutelor de copii nevoiaşi în fiecare an. 

 

 

 

În 2012, concursul nostru “Idei 

Grozave de la Copii Grozavi!” i-a 
încurajat pe copii să se gândească 
la modalităţi prin care pot avea un 
impact pozitiv asupra lumii ce îi 
înconjoară. Autorii celor mai bune 
idei au fost recompensaţi cu 
biciclete! 

 

 Ajutor pentru mamele sărace şi nou-

născuţi 

Voluntarii FAVOR vizitează în mod regulat 
Secţia de Maternitate din Bacău, ducând haine 
frumoase pentru bebeluşi, paturi şi alte articole 
celor mai sărace mame. Unele dintre aceste 
tinere, având doar 15 ani, sunt disperate după 
ajutor şi încurajare. 
 
În 2012, acest proiect a ajutat peste 100 de 
mame şi nou-născuţi. 



 

 
Proiecte de Crăciun 

FAVOR a contribuit anul acesta la aducerea bucuriei de Crăciun copiilor nevoiaşi. 
Cadouri minunate au fost oferite, alături de un program muzical înălţător, copiilor 
de la Secţia de Primire Urgenţe din Bacău şi comunităţile rurale nevoiaşe. 
Dulciuri şi alimente au fost de asemenea date multor familii sărace, pentru a le 
face Crăciunul mai luminat. 


