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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
motivaŃi îsi oferă din toată inima timpul și energia celor mai puŃin
norocoși, pe baza principilui "să iubim pe aproapele nostru ca pe
noi înșine."
www.asociatiafavor.org

Raportul conține un sumar scurt despre proiectele principale ale FAVOR și
activitățile din 2014.
A fost un an plin de încercări şi reuşite, un an al adevăratului progres în luptă
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.
Regula de Aur:
Trateaza-i pe ceilalți așa cum vrei sa fii tu tratat (Mat: 7:12)

Centrul Curcubeu - The Rainbow Center
Înființat de Asociația FAVOR în 2012, Centrul Curcubeu din Mărăști, com. Filipeni
ofera educație de calitate fără plată copiilor nevoiași din trei sate.
Centrul Curcubeu ofera “un curcubeu
de speranță” și soluții pozitive pentru a
combate un ciclu al lipsei de educație
și al sărăciei adânc înrădăcinat.
Meditații de remediere educațională,
întărire pozitiva a posibilităților pe care
educație le poate furniza și însuflarea
de încredere, determinare și respect
de sine sunt punctele centrale ale
programului.
FAVOR crede cu tărie că dacă acestor
copii le sunt oferite aptitudinile
necesare, viziune și oportunităti, acestia
pot reuși in viață, și pot continua prin a
aduce o contribuție pozitivă lumii.

Muzică înălţătoare şi poveştile
motivaţionale îi ajută pe copii să-şi
clădească credinţă şi le da o
perspectivă pozitivă.
O masă săţioasă pentru copiii care nu
au mereu destulă mâncare acasă
este un aspect important al
programului.

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

În Februarie 2014 am găsit apă potabilă la
aproape 50 de metri sub pământ. După ce am
adus apă toată toamnă și toată iarnă de la o
fântână foarte departe, aceasta apă din țevile
noastre de acum este fantastică!

Primul grup de absolvenți ai clasei a
opta de la Centrul Curcubeu s-au
descurcat mult mai bine decât ne
așteptăm la examenele naționale din
2014. Cu toate ca majoritatea provin
din familii foarte sarace și nu aveau o
situație școlară prea bună când au
venit la Centrul Curcubeu acum doi ani,
toate cele cinci fete s-au descurcat bine
la examene și au fost admise la liceu.
Copii de la Curcubeu au petrecut un timp minunat în această vară mergând la un
parc de aventură si organizând un picnic pe dealurile de la Măgură!

Chris ajutând-o pe Odeta pe zip-line.

Voluntarii având un impact!
Oferind din proprie inițiativă timpul,
energia și talentele lor, voluntarii
FAVOR ajută oamenii in multe moduri
tangibile. De la învățarea copiilor la
impachetarea cutiilor, de la picture
murale la vizitarea celor nevoiași,
voluntari dedicați fac ceea ce trebuie
făcut.

Ioana, în al treilea an de voluntariat
la Centrul Curcubeu.

Sam, înveselind o fetița a uneia
dintre multele familii sărace pe care
le-a vizitat anul acesta.

Simon, Beti și Mădălina iși
împrumuta talentele artistice
Centrului Curcubeu.

Mai mulți voluntari!
In acest an ni s-au alăturat
Victor și Kyra, doi studenț din
Australia. Acestia au locuit cu
echipă noastră în Filipeni, și au
daruit multă dragoste zilnic
copiilor de la Centrul Curcubeu.

Victor, Kyra și Angelina pictând un
mural în grădiniță de la Mărăști.

Ionuț (în mijloc) cu Victor și Kyra

Casă de Tranziție pentru Orfani
Să creşti într-un orfelinat este greu.
Pentru mulţi tineri, cea mai grea parte
vine odată cu momentul în care
trebuie să se mute.
Casă de Tranziție FAVOR ofera
tinerilor crescuți în orfelinate o casă,
sprijin, consiliere și dezvoltarea de
abilități necesare în trăiul independent.
Încă din anul 2000, 53 de tineri în
situații de risc au locuit și învățat in
Casă de Tranziție. Șase tineri au
beneficiat de acest program în 2014.

Ionuț si Laurențiu din programul “Casă
de Tranziție” cu cadouri de Crăciun

Împăratul le va răspunde zicând: “Ori de câte ori ați făcut aceste
lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei,
Mie Mi le-ați făcut:” (Mat. 25:40)

Ajutor pentru copiii și familii în situații de risc
În fiecare an, inițiativele de ajutor
umanitar ale FAVOR ajuta la
usurarea suferințelor copiilor și
oferă un sprijin in nevoi câtre multe
familii sărace disperate.

Kai, din Germania, aducând ajutor
la familiile sărace pe timpul vizitei lui
din aceasta primavară.

In 2014, peste 1,530 copii au
beneficiat din distribuțiile
efectuate de FAVOR de 15 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 440 familii nevoiașe în
18 orașe si sate.

Extinderea unei locuințe pentru o familie nevoiașa
Vară astă, Ionuț –membru FAVOR –
a condus o operațiune de construcții
pentru a construi o a doua cameră la
casă uneia dintre cele mai sărace
familii de la Centru.

Cei doi băieți mai mari ai familiei sau bucurat să lucreze alături de
echipă noastră, învațând să
opereze scule electrice și să-și
construiască propria locuință.
Am folosit în mare parte materiale
locale tradiționale, dar am cumpărat
și materiale noi, moderne pentru
acoperișul și izolație.
Ca un rezultat al acestei munci, cei
patru copii au acum cameră lor
proprie, iar parinții sunt încurajați să
continue în a face progrese
împreună.

"Free Store" - servindu-i pe cei nevoiași

“Magazine gratuite” deschise în
Ungureni, Colonești și Stanișești, au
dat ocazia pentru sute de oameni sa
selecteze imbracaminte și alte
obiecte pentru familiile lor.

Proiecte de Crăciun
FAVOR a distribuit cadouri minunate de Crăciun la peste 300 de copii
nevoiași în Decembrie. De asemenea,
familiie sărace au primit dulciuri și
pachete cu mâncare pentru sărbători.

Un grup de 10 copii de la Centru
Curcubeu au ținut un spectacol
musical de Crăciun la două instituții
rezidențiale din oraș, un centru de
primire de urgența și un adapost
pentru copiii străzii, distribuind cadouri
la toți, și experimentând bucuria de a
oferi înapoi celorlalți care au nevoie.

Nușa, Effie și Ioana - Echipă de Cadouri

Crăciun la Centrul Curcubeu
O sărbătoare de
bunătate, cu cântece,
dulciuri și cadouri pentru
65 de copii.

Maria citind povestea
de Craciun din
Evanghelia după Luca

