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FAVOR este o asociaţie non-profit ajutând copii vulnerabili, tineri și
familii din judeţul Bacău în Nord-Estul României. Aspirăm să combinăm
programe educaţionale de calitate excepţională și servicii sociale cu
ajutor material pentru a putea combate eficient muliplele provocări
întâmpinate de copiii din mediul rural care trăiesc în sărăcie.
www.asociatiafavor.org

De la descărcatul camioanelor cu ajutoare până la meditarea copiilor pentru a recupera la nivel
educaţional, proiectele FAVOR-ului sunt săvârșite cu dragostea, compasiunea și respectul pentru
demnitatea oamenilor pe care îi servim.
În 2017, peste 1100 de copii nevoiași au beneficiat direct de activităţile FAVOR-ului.
Am notat câteva dintre cele mai importante momente în următorul raport.

Caseta de date:
Peste 50% dintre copiii din mediul rural din România
trăiesc în sărăcie.
Studiile arată că 1 din 8 copii din mediul rural se culcă
flămând.
Sărăcia este cauza principală pentru abandonul școlar
timpuriu în România.
România are cea mai mare rată de sărăcie și abandon
școlar printre copii din Europa.
Pe când anumite sectoare economice se dezvoltă,
copiii din mediul rural sunt lăsaţi din ce în ce mai
în urmă, gradul de sărăcie crescând defapt în
ultimii ani.

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 Maraști, com. Filipeni ofera
educație de calitate fără plată copiilor nevoiași din trei sate.
Centrul Curcubeu ofera “un curcubeu de speranța” și soluții pozitive pentru a combate un ciclu
al lipsei de educație și al sărăciei adânc înrădăcinat. Meditații de remediere educaționala,
întărire pozitiva a posibilităților pe care educație le poate furniza și însuflarea de încredere,
determinare și respect de sine sunt punctele centrale ale programului.
Metodele educaţionale progresive, nonformale contribuie eficient la aptitudinile
sociale şi dezvoltarea personală a copiilor,
făcând în acelaşi timp învăţatul distractiv.
FAVOR crede cu tărie că daca acestor
copii le sunt oferite aptitudinile necesare,
viziune și oportunităti, acestia pot reuși in
viața, și pot continua prin a aduce o
contribuție pozitiva lumii.

O masă sațioasă pentru copii care nu
au mereu destulă mâncare acasă este
un aspect important al programului.

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

41 de copii sunt înscrişi la Centrul Curcubeu
pentru anul şcolar 2017-2018.

Programele Asociaţiei FAVOR sunt proiectate pentru a combate abandonul școlar timpuriu al
tineretului dezavantajat din punct de vedere socio-economic din mediul rural. Unii factori principali care
contribuie la abandonul școlar timpuri al copiilor sunt lipsa
suportului parental, lipsa nevoilor materiale de bază și
confictul familial. La Centrul Curcubeu, copiilor le sunt
acoperite mare parte din nevoile materiale, incluzând
mâncarea, îmbrăcămintea și rechizitele. Ei primesc de
asemenea foarte multă încurajare și suport emoţional, care
îi ajută să creadă în abilitatea lor de a depăși provocări. Nu
în ultimul rând, atmosfera iubitoare constantă din Centru,
unde mulţi dintre copii simt că fac parte dintr-o familie,
ajută la vindecarea multora dintre rănile lor emoţionale.
La Centru Curcubeu, o atenţie sporită este oferită studiilor școlare. Majoritatea copiilor care
frecventează centrul erau foarte în urmă din punct de vedere școlar pentru vârsta lor când au venit la
Centru. Mulţi dintre ei erau analfabeţi. Cu multă atenţie individualizată, multă încurajare și metode de
predare progresive, toţi au reușit să înveţe. Unii s-au ridicat în topul claselor lor.

Voluntarii, făcând drumul din Bacău în Mărăști pentru a lucra cu copiii, ne ajută să ne concentrăm pe
nevoile fiecărui copil de la Centru. Aceștia aduc de asemenea multă energie și distracţie în echipă!
În 2017, FAVOR a
colaborat cu organizaţia
de tineret, Bacău –
Capitala Tineretului,
pentru a oferi
oportunităţi de
voluntariat mulțumitoare
pentru peste 20 de tineri
cu perspective de viitor!

Ajutoare pentru copiii și familiile aflate în situaţii de risc
În fiecare an, iniţiativele de ajutor umanitar
oferite de FAVOR ajută la reducerea suferinţei
copiilor şi satisfac nevoile multor familii
nevoiaşe şi disperate.

730 de copii au fost ajutaţi de
ajutoarele umanitare livrate de FAVOR

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 280 familii nevoiașe în
11 orașe si sate
Să oferi este propria-i recompesă!

“Free Stores” - servindu-i pe cei nevoiași
O metodă foarte eficientă de livrare a bunurilor la persoanele care au nevoie de ele este ceea ce noi
numim un „Free Store”. Alegem o comunitate cu multe familii nevoiașe, pregătim o cantitate mare de
lucruri necesare pentru toate vârstele și pregătim un magazin fără plată de o zi într-o școală sau alt
spaţiu mare. Persoanele nevoiașe sunt invitate să intre, câţiva o dată, și să aleagă lucruri pentru familiile
lor. De-a lungul anilor, am organizat zeci de Free Store-uri în multe orașe și sate diferite. În Octombrie
2017, FAVOR a găzduit un Free Store de succes în satul Roșiori.

50 de familii au fost ajutate pe parcursul zilei.

Tineri Activi Pentru Bacău!
În colaborare cu alte patru organizaţii locale, FAVOR a lucrat la un nou proiect Erasmus+ în 2017,
Tineri Activi pentru Bacău. Cathy și Paul au susţinut șase workshop-uri de două zile intense cu tinerii
din șase comunităţi diferite. Prin activităţi non-formale provocatoare, tinerii au fost încurajaţi să
identifice puntele tari și slabiciunile școlilor și comunitaţilor lor, să vină cu sugestii și să se implice.

Problemele adresate au inclus educaţia, mediul, timpul liber, dezvoltarea economică și a șanselor de
angajare, sănătatea și bunăstarea, incluziunea și participarea socială. Un număr de profesori, lucrători
sociali și oficialităţi locale au luat parte la aceste workshop-uri, împreună cu tinerii.

La sfărșitul acestui proiect, în 2018, o strategie de tineret cuprinzătoare care se adresează nevoilor
tinerilor din zonă va fi formulată de echipa de lucru și adoptată de Consiliul Judeţean.

A fost minunat să vedem mulţi dintre acești tineri conștientizând că „au o voce” și înţelegând viziunea
de a lucra împreună pentru îmbunătăţirea societăţii din jur.
Oferă cuiva un pește, și ii vei hrăni pentru o zi; învaţă-l să pescuiască și îl vei hrăni pe viaţă!

Excursie la munte!
În Iulie, copiii mai mari de la Centrul Curcubeu au fost invitaţi de clubul de ecologie Dr. Gh. Iacomi să
ia parte la un weekend de alpinism în Durău, la poalele legendarului munte Ceahlău! Nici unul dintre
copiii de la Curcubeu nu au fost la munte până acum, așa că au fost foarte entuziasmaţi! Înainte de
excursie, ei au învăţat despre floră și faună, pe lângă poveștile despre Ceahlău.

Am stat într-o vilă cu două etaje la marginea zonei de camping unde erau ţinute toate activităţile. Vila
avea o bucătărie reală, două băi complete, multe camere cu paturi și o curte cu vedere frumoasă în
toate direcţiile. A fost pe departe cel mai frumos loc în care au stat copiii vreodată și au fost foarte
entuziasmaţi!

A fost o vreme perfectă pentru drumeţii. Unii
dintre noi am mers pe cărarea care duce spre
vârf, în timp ce restul grupului au mers pe
drumul mai scurt, de 4 ore, pe munte.

În timpul festivităţilor de seară, copiii de la
Curcubeu au primit un trofeu pentru
steagul de tabără pe care l-au creat.

Reparaţii la locul de joacă
Locul de joacă al FAVOR-ului de la Centrul
Curcubeu, contruit in 2013 și folosit constant de
mulţi copii, a avut nevoie de reparaţii.
Pe timpul verii, mulţi dintre copii au ajutat la
finisarea și repararea locului lor de joacă. A fost o
muncă grea dar și multă distracţie, șlefuind, lăcuind
și învăţând să lucreze cu diferite unelte. Cel mai
important, copii au un sens de proprietate; acesta
este locul lor de joacă, de care ei să se bucure și pe
care să-l îngrijească.

Remodelarea bucătăriei
Bucătăria Centrului Curcubeu a fost remodelată,
creând secţiunile separate necesare pentru diferite
operaţiuni. Aceasta a necesitat ţevi, chiuvete,
frigidere, pereţi și ferestre noi pentru a acomoda
debitul de alimente și vase. A fost o mare provocare
să acomodăm totul în spaţiul mic pe care l-am avut
disponibil, dar totul a ieșit frumos!

Școala Biblică Distractivă de Vacanţă în Fruntești
În prima săptămână din Septembrie, FAVOR a organizat un program de școală biblică de vacanţă în
satul Fruntești. 63 de copii din trei sate au fost prezenţi în aceste zile pline de distracţie!

Un moment memorabil din școala de vacanţă a
fost un spectacol extraordinar al unui prieten
magician care i-a făcut atât pe copii cât și pe adulţi
să râdă și să se minuneze.

O inimă fericită face bine ca un medicament!

Proiecte de Crăciun
FAVOR a distribuit cadouri minunate de Crăciun la 320 de copii nevoiași în decembrie.

Aducând Craciunul la ceilalţi: Școala cu două încăperi din Antohești nu avea ce să le ofere copiilor
de Crăciun. Copiii de la Centrul Curcubeu au experimentat bucuria de a oferi prin crearea unei
minunate festivităţi pentru acești copii nevoiași. Copiii de la Curcubeu au pregătit jocuri, materiale
pentru activităţi și cântece de împărtășit, împreună cu minunatele cadouri pentru fiecare dintre copiii
de la Antohești. Dragostea, adevărata esenţă a Crăciunului, a umplut atmosfera!

Nusa, Effie and Ioana - the Gift Team

Crăciun la Centrul Curcubeu
O mare festivitate de Craciun a devenit o tradiţie anuală la Centrul Curcubeu. Copiii din trei sate
și-au adus părinţii și fraţii pentru a se bucura de o perioadă cu muzică, gustări și jocuri, și pentru a
primi cadourile pregătite pentru ei.

Echipei FAVOR
i s-a alăturat o
echipă de tineri
voluntari care
au ajutat la
organizare și la
împărţirea
cadourilor.

Îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi,
pentru că iată, vă aduc o veste
bună, care va fi o mare bucurie
pentru tot poporul: astăzi, în
cetatea lui David, vi s-a născut
un Mântuitor, Care este
Cristos, Domnul!

