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Asociația FAVOR este un ONG mic, activ în comunitățile rurale
subdezvoltate din județul Bacău. Cel mai mare proiect al nostru este
Centrul Curcubeu, din Sat Mărăști, Com. Filipeni, Jud. Bacău.
Aici copiii experimentează dragoste, educație și îndrumare care să
influențeze și să schimbe viața celor sprijiniți.
Asociația FAVOR oferă, de asemenea, ajutor material pentru sute de
familii rurale sărace.
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 2019, peste 710 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.
- In județul Bacau, mai puțin de 15% din
tinerii din mediul rural, termina liceul sau
vreo alta forma de învățământ
vocațional.

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
Copiii sunt încurajaţi să cerceteze subiecte
relevante şi să creeze prezentări pentru
colegii lor.
Cursurile de igienă, gătit, cusut și alte
activităti manuale îi ajută pe copii să-și
lărgească orizonturile.

44 copii au participat în programul
centrului Curcubeu în anul 2019.

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.

CREȘTEM ȘI NE DEZVOLTĂM CITIND

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.ome have risen to the top of
their class.

Asociația FAVOR, prin reprezentanții ei, consideră că orice copil are dreptul la poveste. Astfel, noi
le creăm copiilor cadrul potrivit și le insuflăm dragostea pentru cărți, pentru citit. Exemplul cel mai
grăitor este al uni copil din centrul nostru, care provine dintr-o familie a cărei atitudini față de tot ce
însemană educație este de respingere, iar caracterele din familie sunt brutale. Dar, copilul, prin
voluntarii şi personalul centrului, a descoperit cărțile, a descoperit lectura, l-a descoperit pe
Eminescu și ne uimește cât de sclipitor este și cum învață pe dinafară poem după poem. Ceea ce
ne confirmă încă o dată că nu contează din ce mediu provii, educaţia, exemplul personal dat
copiilor de către voluntarii noştri, pot aprinde în inimile copiilor pasiuni diferite.

CULTURA, PARTE DIN VIAȚA LOR
Viețile copiilor sunt îmbogățite prin expunere la diverse activități culturale care le sunt
altfel indisponibile. În acest an, mulți vizitatori speciali au împartăşit pasiunele și
talentele lor cu copii noştri la Centrul Curcubeu. Formația Soul Serenade, din
București, a introdus copii în muzica jass-blues și instrumentele folosite în creație ei.

Ilinca Istrade și Pogany au creat momente
foarte speciale, folosind terapia prin
îmbrațișare de către marionetă, iar copiii
noştri au învățat informaţii generale despre
sculptorul Brâncuși. Ioana și Bogdan, de la
școală de muzică Lunatech au venit cu o
donație de instrumente muzicale minunate și
au oferit copiilor prima experiența cu muzica
reggae live.

Darius, Rebecca și alți tineri din clubul lor
de karate S.C. Phoenix au demonstrat
îndemenările lor și au invățat despre
beneficiile şi autodisciplina dezvoltate prin
antrenament.

Copii au beneficiat şi de ieșirea și vizitarea unor obiective culturale cum ar fi o zi la
Observatorul Astronomic, unde au putut vedea planete, stele, și pot învăța despre ele, pot
pune întrebări, şi desena ce au văzut.

O altă vizită îndrăgită de copii este cea la Teatrul de păpuși, unde actorii păpușari spun pe
înțelesul copiilor și într-o manieră hazlie tot felul de povești despre situații de viață. Iar
vizitele noastre sunt mult mai multe. Uneiori acestea se încheie cu o masă la vreun
restaurant astfel încât copiii să se simtă, ca orice alt copil, o persoană importantă, fiind puși
în situația de a se comporta civilizat în societate, să pună în practică bunele maniere.

Cluburi
Copiii Centrului “Curcubeu”, iubesc și abia
așteaptă să petreacă timp la cluburile pe
care și le-au ales. Astfel, in acord cu
interesele și pasiunile fiecăruia, copiii fac
parte din clubul de muzică, clubul de
engleză, clubul de informatică, sau cel de
creație. La aceste activități, copiii beneficiază
de creativitatea și suportul echipei și
voluntarilor Asociației Favor, care-i ajută să
acumuleze noi cunoștințe și aptitudini, in
timp ce își dezvoltă și latura emoțională, ca
viitori adulți care vor fi capabili sa ofere
sprijin la rândul lor, și altora aflați in nevoie.

Voluntari – făcând o diferența
Pe tot parcursul anului școlar, echipa de
voluntari a asociației Favor își dedică o
parte din timpul lor liber copiilor de la
Centrul de zi Curcubeu, oferindu-le sprijin
si îndrumare în rezolvarea temelor.
Dragostea fiecărui voluntar în parte oferită
copiilor, de fiecare dată cand se revăd,
întărește si mai mult ideea că ei nu sunt
doar simpli adolescenți care vin să îi ajute
la teme, ci sunt persoanele în care pot
avea încredere și cărora le pot spune orice
problema pe care o au.
Relația copil-voluntar este una foarte
strâns-legată. Copii simt bunătatea și
entuziasmul pe care voluntarii îl au atunci
cand vin la ei, oferindu-le în schimb
zâmbetul cald și toată iubirea lor.

Cu ajutorul cunoștințelor acumulate în clasele precedente și nu numai, voluntarii stau la
dispoziția fiecărui copil, ori de câte ori este nevoie. Pe lângă sprijinul oferit copiilor la teme,
aceștia pregătesc diferite activități cu subiecte educative, pe baza căruia pornesc discuții
alături de copii în scopul înmagazinării acestora de informații noi și interesante.
Prin participarea în activitățile conduse de voluntari, ca ”Trecut, prezent, viitor”, ”Motivație” și
"Încrederea în sine", copii dezvolt atitudeni și perspective sănătoase într-un mod foarte plăcut
lor.

Temele și lucrurile legate de școală sunt
uitate vinerea, atunci când, copii au
oportunitatea de a petrece și altfel de timp
frumos alături de voluntarii lor preferați.
Astfel, prin diferite jocuri, atât de interior cât
și prin cele de exterior, din curtea centrului
copii se bucură și profită de fiecare moment
frumos.

ÎNVĂȚ, PENTRU CĂ ÎMI PASĂ
Acest proiect este organizat de Centrul “Curcubeu” in beneficiul profesorilor din școlile locale.
Prin încercarea de împrospătare a viziunii acestor profesioniști in domeniul educației, alături
de împărtășirea cu aceștia a unor metode creative și efective de încurajare a elevilor să
învețe, incercam să investim in mod direct in copii. Întâlnirile au loc intr-un mediu confortabil,
la o masa rotundă, acompaniata de o gustare simplă, lucruri ce au menirea de a-i face pe toți
sa se simtă cât mai relaxați.
Echipa Asociației “Favor” a arătat profesorilor cum se pot integra diferite jocuri și modalități de
învățare non-formale, in prezentarea unei mari game de proiecte școlare. Este pus accentul
pe crearea unor ore de curs pe care copiii să le iubească și pe utilizarea de metode care să
facă orele de curs mult mai ușor de înțeles. Unul dintre principiile folosite și demonstrate că
aduc rezultate din spatele acestor activități, este acela ca învățatul și in general, acumularea
de cunoștințe, sunt mult mai ușor de realizat atunci când elevului ii place ora de curs, ii este
stârnit interesul și participa activ in procesul de învățare. Am demonstrat aceste lucruri,
inclusiv prin câteva jocuri pe care le-am jucat cu profesorii, lucru total neobișnuiți pentru ei la
întâlnirile formale, dar care ne-a ajutat foarte mult la îmbunătățirea comunicării dintre noi. De
asemenea, am simulat câteva activități școlare, ușor de realizat, cum ar fi aruncatul zarurilor
in scopul de a exersa adunarea și înmulțirea numerelor, metoda ce da rezultate mult mai
bune decât uitatul la o foaie de hârtie, pe care ei ar trebui să o memoreze.
Aceste metode non-formale, interactive și
amuzante au fost foarte eficiente pentru
noi, la Centrul “Curcubeu”. De multe ori,
când unul din membrii echipei începe să
se “joace” cu unul sau doi dintre copiii care
au nevoie de sprijin la matematica sau
orice alta materie, imediat se alătura și
alții, dorind să se joace și ei. In final, avem
o masă plină de copii, concentrați la
maximum, și care încearcă să dea
răspunsurile corecte, cât mai repede, fără
ca măcar să realizeze ca in acest timp ei
studiază
DEZVOLTARE PERSONALĂ
Acest proiect important se adresează
interiorului și stărilor sufletești,
psihologice și emoționale ale copiilor.
Aceștia învață cum să-și gestioneze
emoțiile, cum să și le exprime, cum să și
le controleze. Mai învață cum să-și
controleze timpul de care dispun, cum
să gestioneze toate resursele pe care le
au la îndemână, atâtea câte sunt,
reduse la ei în familie, dar multiple la
centru. Adresăm tot ce ține de
dezvoltarea lor personală, bucurii,
tristeți, furii, timp, bunele maniere, relatii
interumane, socializare constructivă,
etc. Toate acestea se învață prin
intermediul unei atmosfere plăcute și
iubitoare de familie, ceea ce ei nu au
acasă.

Este plăcerea noastră sa împărtășim ceea ce
am învățat și cu alți profesori, având
speranța ca și ei vor reuși să facă timpul
petrecut cu elevii lor, mult mai plăcut și
productiv.

AJUTOR PENTRU FAMILIILE AFLATE ÎN SITUAŢII DE RISC
Mii de copii din judeţul Bacău traiesc într-o sărăcie abjectă, lipsită chiar de cele mai de bază
dintre conforturi. De multe ori înghesuiţi in case minuscule din chirpici, în comunitaţi rurale
izolate, fără apă curentă sau prea multă speranţă pentru viitor, aceşti copii au căzut în golurile
lăsate de re-organizarea post-comunistă a României.

Voluntarii FAVOR au vizitat sute dintre aceste gospodării aflate în situaţii critice de risc. Cu
ajutorul departamentului local de Protecţia Copilului şi al asistenţilor sociali, identificăm cele
mai nevoiaşe situaţii. Pachetele de ajutor sunt create cu grijă în baza informaţiilor detaliate ca
să putem acoperi nevoile specifice fiecărei familii. Aceste pachete includ de obicei alimente,
îmbrăcăminte, aşternuturi, rechizite, articole de igienă, jucării şi articole pentru bebeluşi.

Consilierea, rugăciunea şi vizitele de follow-up joacă de asemenea un rol important în vizitele
acestor familii. Pe lângă ajutorul material, voluntarii FAVOR încercă să ofere speranţă şi
încurajare celor care au atât de puţin.

Echipa FAVOR la Bacau, cu TIR-ul de
ajutoare.

Colonești Free Store
Un mijloc foarte eficient de a oferi ajutor celor aflați in nevoie este reprezentat de
“magazinele gratuite”(Free stores) ale Asociației Favor. Familiile nevoiașe sunt invitate intr-un
loc public, adesea o școala sau un cămin cultural, unde bunurile pe care le vom oferi sunt
aranjate pe mese, pentru a fi alese de către acestea. Astfel, fiecare familie are posibilitatea
de a-și alege lucrurile de care are nevoie.

Până astăzi, mii de oameni aflați în nevoie,
din multe sate și chiar orașe au fost “clienți”
fericiți ai numeroaselor “magazine gratuite”
ale Asociației Favor, exact ca acesta, ținut
in data de 7 decembrie 2019, in Colonești
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Club de vacanța - Supereroi cu superputeri – August 2019
In acest club, desfășurat pe o perioada de 5 zile, copiii, voluntarii și angajații
Centrului “Curcubeu”, au adus la viața eroii din lumea filmului, alături de cei din
lumea reală, stimulând imaginația și dorința copiilor de a deveni ei inșiși eroi.

Supereroii despre care copiii au învățat și de la care au primit inspirație, au fost printre alții,
Omul Păianjen, Femeia Fantastica, Superman, boxerul/omul politic Manny Pacquiao,
cățărătorul Alex Honnold și Mama Tereza.
Prin jocuri, activități și discuții interactive, copiii au învățat cum ei înșiși pot deveni supereroi,
intr-o lume total lipsită de eroism. Ei au înțeles importanța adevăratelor “puteri”, cum ar fi
tăria de caracter și forța emoțională. De asemenea, copiii au fost provocați să lupte pentru
cea mai mare dintre toate puterile, dragostea, care ne da tuturor forța și energia de a dărui
și a-i ajuta pe ceilalți.

Excursie la Figa – September 2019
Mulţumită unei invitaţii foarte speciale, copiii de la Centrul Curcubeu s-au bucurat
de un timp minunat săptămâna trecută! O excursie prin ţară până la zona
recreaţională Băile Figa frumos amenajată! Aceasta este o zonă recent dezvoltată,
cu multe bazine de înot diferite, tobogane de apă şi alte facilităţi.

Cazarea comfortabilă oferită de gazda noastră a inclus o cameră de joacă în beci, perfectă
pentru seri distractive dupa zile întregi la piscine şi la terenurile de tenis. Pe drum am putut
de asemenea să ne bucurăm de peisaje, oprindu-ne la Lacul Roşu şi pentru o scurtă
drumeţie până la o peşteră interesantă din pădure.

Deşi mulţi dintre copii erau oarecum temători de apă înaintea excursiei, după puţin timp la
piscine, toată lumea se simţea comfortabil şi se bucura enorm! Pentru mulţi dintre ei, a fost
prima dată când au înnotat şi prima dată în care s-au dat pe toboganele cu apă. Am încercat
de asemenea primele noastre meciuri de tenis.

Excursie la Munte – October 2019
Intr-un frumos weekend din luna octombrie, la invitația unor prieteni dragi care sunt pasionați
de natură, împreună cu un grup de copii ai centrului Curcubeu, am făcut o excursie montană
la Bicajel, localitate situată la întâlnirea județelor Neamț și Harghita.

Astfel, împreună cu câțiva voluntari și alti câțiva adulți, am explorat dealurile, văile și
cascadele din zona respectiva. Au fost flori sălbatice de cules, trasee nemarcate de explorat,
legende de spus, cântece de cântat, ba chiar și o tiroliană de care copiii s-au bucurat
nespus. Vremea nu putea fi mai plăcută, iar peisajul mai superb!

Să stăm toți împreună, intr-o casa mare, cu 12-13 copii in fiecare camera, a reprezentat o
mare distracție pentru fiecare dintre cei prezenți. Mâncarea a fost gătită în aer liber, la foc
deschis, iar aerul curat a făcut ca totul sa aibă un gust special, delicios. Această excursie
total neplanificată, a reprezentat o mare binecuvântare pentru noi toți!

Proiecte de Crăciun 2019
Am primit 430 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 10 sate izolate.

UN CRĂCIUN PENTRU FIECARE
Poate că acest proiect este unul dintre cele mai îndrăgite de copiii centrului Curcubeu.
Copiii cântă colinde, primesc daruri, sunt invitate familiile lor la celebrare.

Momentul de care copiii se bucură cel mai mult este când li se ofera oportunitatea de-a dărui
altora. Am mers cu ei la alți copii din orfelinate, și în diferite comunități sărace unde copiii
noștri au colindat, au organizat jocuri și au împarțit altor copii nevoiași daruri. Unii dintre ei neau zis că aceste zile pline de dăruire au fost cele mai frumoase ale vieții lor.
În 2019, copiii au învățat să dăruiască și să socializeze cu bătrânii singuri și în nevoie din
satul lor. Au mers prin sat cu colinde, zâmbetele lor și pachete cu alimente.

Astfel, copii au văzut că pot fi utili
comunității din care fac parte, chiar
neavând nimic, ci doar prin prezența lor,
aducând lumină şi bucurie în inimile și
casele bătrânilor care se luptă cu
singurătatea.

Mai târziu, întorși la Centrul Curcubeu, neam bucurat împreună de o masa festivă,
alcătuită din delicioasele sarmale ale
doamnei Gabi.
Aceasta a reprezentat de asemenea o bună
oportunitate de a arăta puțină apreciere
loialilor noștri voluntari, care au contribuit
atât de mult la a face din anul 2019, unul de
succes.

