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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 multiplele provocări
întâmpinate de copiii din mediul rural care trăiesc în sărăcie.
www.asociatiafavor.org

Fie că este vorba despre învăţatul copiilor, livratul de pachete de ajutor sau servirea de
mâncare celor flămânzi, proiectele FAVOR-ului sunt săvârșite cu dragostea, compasiunea și
respectul pentru demnitatea oamenilor pe care îi servim.
În 2018, peste 730 de copii nevoiași au beneficiat direct de activităţile FAVOR-ului.
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
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 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 dacă 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.

Copiii sunt încurajaţi să cerceteze
subiecte relevante şi să creeze
prezentări pentru colegii lor.
36 de copii sunt înscrişi la Centrul
Curcubeu pentru anul şcolar 20182019

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 conflictul 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 2018, elevii şi studenţii voluntari ai
Favor-ului au dobândit experienţă şi multe
competenţe valoroase făcând parte din
“familia Curcubeu”.

Distribuirea de calculatoare
12 elevi din comuna Filipeni din clasele
5-8 au primit bucuroşi calculatoare
pentru uz personal. Venind din familii
cu venituri financiare minimale, aceşti
copii n-ar fi putut niciodată să-şi
achiziţioneze nici un fel de calculator.
Mulţumită bunului nostru prieten Kurt,
toate unităţile sunt deja dotate cu
programe freeware în limba română.

Turneu de tenis de masă
Prietenii noştri speciali din
Germania, Kai şi Luci au pus la cale
multe momente special pentru copiii
de la Curcubeu, inclusive un turneu
de tenis de masă, completat de o
tabelă de eliminări, medalii şi trofee!

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.

Să oferi este propria-i recompesă!

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 170 familii nevoiașe în
26 orașe si sate.

Festivalul de Ziua Copilului

Pe 1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului, peste 60 de copii din trei sate s-au distrat de
minune la Centrul Curcubei cu o varietate de activităţi super distractive, jocuri, gustări şi
premii pentru toţi!

Excursie în parc de aventură,
la muzeu şi la parcul din oraş!
Cei mai tineri dintre copiii de la Centrul
Curcubeu au fost încântaţi cu o zi fantastică
de excursie! Dimineaţa şi-au petrecut-o la
un parc de aventură, cu tiroliane şi trasee
prin copaci.

După o vizită fascinantă la Muzeul de
Natură ne-am bucurat de maşinuţe, sărituri
cu coarda şi îngheţată în parcul central.

Școala Biblică Distractivă de Vacanţă în Fruntești
În prima săptămână a lunii August, FAVOR a organizat un program de şcoală de vacanţă în
satul Frunteşti. Tema acestui an a fost “Infrângerea Giganţilor!” Peste 60 de copii din trei sate
au luat parte la aceste zile pline de educaţie distractivă.

Excursie la munte
În ciuda vremii ploioase, un grup format din copii mai mari de la Centrul Curcubeu au putut să
se bucure de un timp minunat împreună în munţii Durău.

Excursia de Team-building a voluntarilor
Trei zile de timp special petrecut împreună
cu câţiva dintre cei mai devotaţi voluntari ai
nostri.

Aceşti tineri minunaţi îşi investesc
timpul liber în vieţile copiilor nevoiaşi.
Energia, dragostea şi atenţia lor fac o
diferenţă enormă!

Proiecte de Crăciun
Am primit 415 cadouri de Crăciun minunate de la organizaţia noastră parteneră din
Germania, Favor Westhausen e.V. Cu ajutor angajaţilor şi voluntarilor Favor, acestea au fost
livrate copiilor din 11 sate izolate.

Crăciun la Centrul Curcubeu
O mare celebrare de Crăciun este un eveniment extrem de aşteptat în fiecare an la Centrul
Curcubeu. Copiilor li s-au alăturat părinţii şi fraţii pentru un timp de cântece, gustări, jocuri şi
cadouri pentru toată lumea.

Copiii în ajutorul copiilor – împărtăşind bucuria!
10 copii de la Centrul Curcubeu au luat parte în mod active în activitatea de final de 2018,
aducând cadouri de Crăciun elevilor din alte trei sate.

Deși ziua a fost foarte
lungă, a fost o bucurie
să-i vedem pe copiii
noștri de la Curcubeu
dăruind cu drag
celorlalți.
Au înţeles că este o
binecuvântare mai mare
să oferi decât să
primeşti.

