
Program educaţional pentru copiii și tinerii 
din centrele de plasament și medii defavorizate



Cine suntem?

Lucrăm cu peste 2.000 de copii și tineri de 3-20 de ani din centre de plasament, centre de zi,
apartamente de tip familial sau din sistemul de asistență maternală, în parteneriat cu instituțiile de
stat (DGASPC - Direcţiile de Protecţie a Copilului) și centre private din Bucureşti şi 24 de judeţe.

Programul cuprinde prin mai multe proiecte și activități
- sesiuni săptămânale de pregătire și recuperare școlară cu voluntari
- ateliere creative, workshop-uri de dezvoltare personală
- excursii și ieșiri recreative și educative în afara centrelor
- tabere de dezvoltare personală
- cursuri vocaționale și de calificare
- consiliere vocațională, orientare profesională
- educație financiară, logopedie

Programul educațional Ajungem MARI al Asociației Lindenfeld 
susține pe termen lung  copiii și tinerii instituționalizați și din medii defavorizate 

pentru a AJUNGE MARI, adulți responsabili și independenți.

Ajungem MARI este singurul program la nivel național care sprijină copiii și 
tinerii instituționalizați pe termen lung și prin activități săptămânale.



Povestea Ajungem MARI

Ajungem MARI a pornit în București în iunie 2014 cu fonduri 0.

Programul s-a extins rapid în țară prin efortul voluntarilor care au observat că nevoia copiilor
este mai mult decât de dulciuri și jucării, de susținere pe termen lung, încurajare, atenție.

dragoste și experiențe frumoase care să îi ajute să se dezvolte.

Până acum s-au implicat în program peste 6.100 de voluntari minunați care
au devenit pentru copii și tineri profesori, prieteni și modele.

Voluntarii sunt oameni de toate vârstele și din toate
domeniile, care se implică săptămânal cel puțin 6 luni în
educația copiilor și îi încurajează permanent.

În prezent se implică peste 1300 de voluntari prin
ședințe interactive în centre și activități în afara centrelor.

Ajungem MARI sprijină pe termen lung toți copiii intrați
în program și recrutează periodic noi voluntari care să îi
susțină pe copii. Selectia voluntarilor se face în 4 pași, iar
voluntarii participă la training-uri obligatorii și
opționale, primesc consiliere și îndrumare.



4 ani de Ajungem MARI și educație prin joc



Impactul programului: 
de la traumă la dezvoltare armonioasă

Programul
Ajungem MARI

Experienţe frumoase

Noi perspective

Încurajare continuă 

Un anturaj benefic

Susținere constantă și pe 
termen lung

Metode interactive de 
învățare și dezvoltare

Promisiuni respectate

Istoricul copiilor

Suferinţa abandonului sau
separării de familie

Mediul impropriu în care au 
crescut

Mediul dificil al centrelor

Nivelul scăzut de educaţie

Lipsa încrederii de sine

Frică și pedepse

Impact pentru copii

Încredere de sine, motivaţie, 
ambiţie si noi valori

Bucuria de a învăța și 
continuarea studiilor

Pasiuni care îi pot 
îndrăgosti de viaţă

Încredere într-un viitor mai
bun și lupta pentru acesta

Depășirea obstacolelor și 
condiției actuale



D’ale copiilor

- Știţi ce este o celulă ?
- O cameră în care stai închis. (Edi, 13 ani)

- Ce este gravitaţia?
- Chestia aia care te face să zbori. (Alex, 10 ani)

- Doamna, îmi scrieţi numele fraţilor mei pe 
un bileţel să îl ţin la piept? (Elvis, 10 ani)

- Doamna, cum circulă salamul de biscuiţi 
prin sânge? (Marius, 15 ani)

- Doamna, vreau să fiţi în echipa mea!

- Doamna, vreau să ne învăţaţi TOATĂ engleza!

- Vrem să ne predaţi până ne facem oameni mari!

- Doamna, te iubesc! Vreau să fii mama mea!

- Vă voi păstra mereu prietenii mei.

Nivelul inițial al copiilor
Evoluția copiilor alături de 
voluntari prieteni, profesori  
și modele

Toate activitațiile pun accent pe:
- creşterea încrederii copiilor în forţele proprii
- formarea de abilităţi
- transmiterea unor valori pentru o viaţă demnă şi sănătoasă.



Proiectele noastre

(voluntarii susţin săptămânal şedinţe interactive în centre):

- pregătire pentru şcoală - matematică, limba română, engleză, franceză, istorie, ştiințe etc.
- ateliere creative - dans, muzică, teatru, arte plastice, scriere creativă, fotografie etc

- cursuri în afara centrelor – muzică, teatru, acrobație, robotică, informatică, dans, engleză etc.
- ateliere de dezvoltare personală și workshop-uri – educaţie pentru sănătate, educatie financiară, 
gătit, life-style, club de film, club de canto etc.

- excursii și ieșiri din centre la muzee, spectacole
de teatru/ impro, film, în parcuri de aventură etc.

- consiliere vocațională
- vizite motivaţionale la diverse locuri de muncă, discutii cu profesionisti
- calificare, angajare, motivare - cursuri de calificare, facilitare angajare-

Dă-ţi pasiunea mai departe! 

Îndrăzneşte să visezi! 

Prinde formă! 

Explorator pentru o zi Vacanţa (te face) Mare

- tabere de dezvoltare
personală la munte



Explorator pentru o zi

Ieșiri și excursii educative și recreative în 
afara centrelor alături de voluntari

Cost – 600 lei/copil/an
Timp – 12 ieșiri/an

Îndrăzneşte să visezi! 

Consiliere vocațională, vizite de orientare
profesională, cursuri de calificare

Cost – 2.000 lei/copil/an
Timp – 70 ore/an

Prinde formă! 

Cursuri vocaționale în afara centrelor, ateliere 
de dezvoltare personală, logopedie

Cost – 3.000 lei/copil/an
Timp – 3 ore/saptămână

Dă-ţi pasiunea mai departe! 

Recuperare școlară, cursuri și ateliere creative 
cu voluntari care merg săptămânal în centre

Cost – 500 lei/copil/an
Timp – 3 ore/saptămână/ 11 luni/an

Vacanţa (te face) Mare

Tabere de dezvoltare personală la munte
Cost – 650 lei/copil/tabără

Cu investiții mici, copiii Ajung MARI

Folosim cu responsabilitate fondurile și încercăm să obținem cât 
mai multe gratuități și sponsorizări punctuale și locale

Prietenul mai MARE

Mentorat și dezvoltare personală
Cost – 2.000 lei/copil/an



- sponsorizări punctuale pentru susținerea și dezvoltarea unui proiect
- direcţionarea a 20% din impozitul pe profit, fără a avea costuri suplimentare, trimestrial 

sau la sfârșit de an fiscal, printr-un simplu contract de sponsorizare, conform art. 25, alin. 4, 
pct. i) din Codul Fiscal. Banii se pot direcţiona până la data de 31.12 şi vor fi deduşi din 
impozitul pe profit datorat statului, pentru anul în curs.

- campanii interne de donații (ex. angajatul donează, compania dublează)
- participarea angajaților la voluntariat (6 luni sau un program cu frecvență redusa)
- participarea angajatilor la evenimente caritabile (ex. Maraton, evenimente interne)
- recomandarea Ajungem MARI pentru direcționarea celor 2% din impozitul pe venit de către 

angajați, simplu și gratuit, prin completarea formularului 230

- plasarea de urne în punctele de lucru
- campanii de donații – de bani și/sau de cărți și jocuri educative

Cum ne puteţi susţine?

Impozitul pe profit:

80% la stat
20% pentru viitorul 
copiilor din centre

Sponsorizări  în bani 

Sponsorizări cu produse sau servicii

Implicarea angajaților

Implicarea clienților



Împreună îi ajutăm să Ajungă MARI!

• Expunere in media prin comunicate sau reportaje.

• Promovare pe Social Media prin postări pe paginile de Facebook –
pagina nationala (26.000 de fani) sau pagini locale în județe.

• Promovare pe website www.ajungemmari.ro cu logo și articole

• Vizibilitate în cadrul evenimentelor Ajugem MARI

Contribuţia voastră va fi răsplătită prin bucuria copiilor, 
iar noi vă putem mulţumi prin:

Mulțumim că susțineti responsabil proiecte cu 
rezultate frumoase pe termen lung!

http://www.ajungemmari.ro/


Ica Rancea
Coordonator evenimente

0729731183, ica@ajungemmari.ro

www.ajungemmari.ro
Ajungem MARI 

Mulțumim pentru sprijin!
Împreună creștem copii încrezători și puternici!

Iarina Taban (Ştefănescu)
Director & fondator program

0721793352, iarina@ajungemmari.ro

http://www.ajungemmari.ro/
http://www.facebook.com/ajungemmari

