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

Annual se implică peste 1000 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
optionale, primesc consiliere și îndrumare.
Până în 2017 s-au implicat în program peste 3500 de voluntari care au devenit
pentru copii și tineri profesori, prieteni și modele.

Cine suntem?
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.

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 25 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

Proiectele noastre în 2017
Dă-ţi pasiunea mai departe!
(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.

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

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

Vacanţa (te face) Mare
- tabere de dezvoltare personală
la munte

Îndrăzneşte să visezi!
- consiliere vocațională
- vizite motivaţionale la diverse locuri de muncă, discutii cu profesionişti
- calificare, angajare, motivare - cursuri de calificare, facilitare angajare-

Dă-ți pasiunea mai departe
„Dă-ți pasiunea mai departe” este principalul proiect permanent din cadrul programului
educațional Ajungem MARI. Proiectul se desfășoară la nivel național și sprijină copiii și ținerii
instituționalizați pe termen lung prin implicarea unui număr mare de voluntari care devin
profesori, prieteni și modele pentru copii.
Voluntarii merg săptămânal în centre pentru ședințe interactive de pregătire școlară (română,
matematică, engleză, informatică, cultură generală etc.) sau pentru a susține ateliere creative
(muzică, dans, teatru, fotografie, arte plastice etc.).
Voluntarii participă la training-uri despre specificul copiilor și metode interactive de predare și
sunt recrutați de 2 ori pe an pentru module de voluntariat de 6 luni, timp în care dedică
proiectului minim 3 ore pe săptămână. Selecția cuprinde mai mulți pași pentru a ne asigura că
voluntarii înscriși sunt implicați și serioși.
Momentan se implică în proiect între 1000 și 1300 de voluntari în permanență
în sprijinul a 2000 de copii din București și 25 de județe: Arad, Argeș, Bacău,
Brăila, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Constanța, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați,
Harghita, Hunedoara, Gorj, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava,
Timiș, Vrancea. În București lucrăm cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și
Protecție a Copilului din Sectoarele 1, 2, 3, 4 și 6.

Proiectul a fost susținut în 2017 în București de United Way
Romania și Metropolitan Life. În țară proiectul a beneficiat de sponsorizări
locale, iar Pepco România asigură parte din rechizite la nivel național.

Explorator pentru o zi
Explorator pentru o zi este un proiect permanent al programului educațional Ajungem MARI
prin care le oferim copiilor și tinerilor șansa de a explora orașul, de a vizita și descoperi locuri
noi, de a cunoaște și interacționa cu oameni noi. Fiecare ieșire din centru este o nouă
experiență, iar timpul pe care îl pretrec voluntarii alături de ei este mult mai apreciat decât
jucăriile și hainele pe care le primesc drept donații.
Voluntarii
organizează ieșiri cu copiii la film, la muzee, în diferite spații de joacă,
.
la teatru, în parcuri, la escape room, laser tag, la diferite festivaluri și evenimente.
Aceștia îi însoțesc pe copii și participă alături de ei la activități, îi încurajează pe
tot parcursul desfășurării acestora, le explică ce au de făcut, discută cu aceștia
despre diverse teme precum familie, prietenie, valori morale, carieră, pasiuni și
emoții. De asemenea, voluntarii le explică și cum trebuie să se comporte și le
oferă modele de urmat

În București, proiectul se desfășoară cu sprijinul Adobe Foundation și
Metropolitan Life care finanțează aceste ieșiri. În țară proiectul se
desfășoară cu sprijinul partenerilor locali și al voluntarilor care au atras
fonduri pentru ieșiri prin evenimente caritabile sau campania 2%.
În 2017 am organizat 340 de ieșiri cu copii din centrele din București și 125
de ieșiri în celelalte județe din țară.

Îndrăznește să visezi
„Îndrăzneste să visezi!” este un proiect permanent al programului educațional Ajungem
MARI prin care îi ajutăm pe copii și ținerii instituționalizați să facă primii pași în orientarea
profesională și vocațională și să îndrăznească să țintească cât mai sus. Este vârsta la care ei își
formează visele și vrem să înteleagă că prin determinare și o educație solidă și ei pot ajunge
exact ce își doresc.
Proiectul include: consiliere vocațională individuală și de grup, vizite în diverse locuri
de muncă și discuții cu angajații, burse pentru cursuri de calificare acreditate
Prin vizitele în locuri de muncă le transmitem cât mai multe informații despre
ce înseamnă un loc de muncă, ce pregătire și cunoștințe le sunt necesare, cum
să se comporte la serviciu și să lucreze în echipă. Vrem ca ei să înțeleagă ce
înseamnă un mediu de lucru, să cunoască reprezentanți din cât mai multe
profesii și să poată discuta despre diverse domenii de activitate, dar mai ales
vrem să-i motivăm să-și continue studiile și să nu abandoneze școala.

Vizitele se desfășoară cu sprijinul HP Inc. Foundation în București și alte 10
județe, pentru copii și tineri instituționalizați (12-18 ani) în cadrul căruia
organizăm vizite ale copiilor la diverse locuri de muncă.
În toamna anului 2017, am organizat în afara Bucureștiului week-end-uri de
dezvoltare profesională și consiliere vocațională pentru 35 de tineri
instituționalizați, urmate de week-end-uri de lucru în București.

Prinde formă
„Prinde formă” este un proiect permanent în cadrul programului educațional Ajungem MARI
prin care vrem să îi sprijinim pe copiii și ținerii din centre să se cunoască mai bine și să își
dezvolte abilitățile. Prin activitățile din proiect copii și ținerii devin mai siguri pe ei,
determinați și ambițioși, își descoperă abilitățile și limitele, iar pe termen lung toate acestea
ajutându-i să aibe o mai mare independență financiară după ce părăsesc centrul.
„Prinde formă” include activități menite să ajute la dezvoltarea copiilor și adolescenților
incluși în programul educațional Ajungem MARI și anume: cursuri în afara centrelor
organizate de parteneri sau de voluntari, ateliere și workshop-uri de dezvoltare personală,
cursuri tematice, logopedie

Copiii beneficiază de acest program prin sprijinul
Metropolitan Life pentru cursurile organizate pentru
copiii din București.

În 2017 am început programul de educație financiară „Investim în viitorul
copiilor din centre de plasament!” pentru copiii și ținerii din centre din
București și din țară, program pe care îl continuăm și în 2018 prin programul
de granturi Raiffeisen.

Vacanța (te face) Mare
„Vacanta (te face) MARE” este un proiect permanent în cadrul programului educațional
Ajungem MARI ce constă în tabere de dezvoltare personală la munte pentru copii și tineri
instituționalizați sau din medii defavorizate.
Organizăm taberele spre finalul vacanței de vară în zone montane cu 20-25 de copii pe
fiecare serie într-o cabană închiriată în întregime pentru a permite desfășurarea
activităților. Programul cuprinde drumeții, vizite la castele, excursie cu telecabina, seri
tematice, jocuri de echipă, jocuri de rol, improvizație, spectacole. În tabără participă
însoțitori din partea centrelor și voluntari care organizează jocurile și activitățile.

Fondurile pentru tabere au fost strânse prin
evenimente caritabile (platforma Galantom) de către
fundraiseri care și-au mobilizat prietenii să doneze și
să îi susțină la concursuri de alergare, de bicicletă, de
Catan, caiac, karaoke, treasure hunt, Activity sau escape
room.
În 2017 am organizat 1 tabără de schi în Timiș și 3
tabere de fotografie la Bușteni cu 75 de copii.

Impactul programului:
de la traumă la dezvoltare armonioasă

Istoricul copiilor
Suferinţa abandonului sau
separării de familie
Mediul impropriu în care au
crescut

Programul
Ajungem MARI
Experienţe frumoase
Noi perspective
Încurajare continuă

Mediul dificil al centrelor

Un anturaj benefic

Nivelul scăzut de educaţie

Susținere constantă și pe
termen lung

Lipsa încrederii de sine

Frică și pedepse

Metode interactive de
învățare și dezvoltare

Promisiuni respectate

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

Cu investiții mici, copiii Ajung MARI
Dă-ţi pasiunea mai departe!

Îndrăzneşte să visezi!

Recuperare școlară, cursuri și ateliere creative
cu voluntari care merg săptămânal în centre
Cost – 500 lei/an/copil
Timp – 3 ore/saptămână/ 11 luni/an

Consiliere vocațională, vizite de orientare
profesională, cursuri de calificare
Cost – 2.000 lei/an/copil
Timp – 70 ore/an

Explorator pentru o zi

Prinde formă!

Ieșiri și excursii educative și recreative în
afara centrelor alături de voluntari
Cost – 600/an/copil
Timp – 12 ieșiri/an

Cursuri vocaționale în afara centrelor, ateliere
de dezvoltare personală, logopedie
Cost – 3.000 lei/an/copil
Timp – 3 ore/săptămână

Vacanţa (te face) Mare

Prietenul mai MARE

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

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

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

Total venituri Ajungem MARI în 2017 – 959.146 de lei
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Sponsorizare
United Way

Mecanismul 2% si donatii individuale (fonduri proiect national plus
cheltuieli administrative)
Sponsorizare Metropolitan Life (fonduri proiect voluntariat
Bucuresti - materiale educationale, cursuri vocationale, iesiri,
transport copii/voluntari, plus coordonare voluntari)
Mecanismul 20% si sponsorizari persoane juridice (proiect national
plus cheltuieli administrative)
Donatii Platforma Galantom (fonduri proiect voluntariat national,
tabere 2018)
Sponsorizare Adobe Foundation (fonduri proiect iesire educative
alaturi de voluntari Bucuresti, plus coordonator proiect)
Sponsorizare United Way (fonduri proiect Bucuresti: coordonare,
materiale si transport copii)

8%

Sponsorizare Raiffeisen Bank (fonduri proiect educatie financiara
Bucuresti+tara - materiale, coordonator si specialist proiect)

Sponsorizare Adobe
Foundation

20%

9%

Donatii
platforma
Galantom

Sponsorizare
Metropolitan Life

15%

Mecanismul 20% si
sponsorizari persoane
juridice

Sponsorizare HP Ink Foundation (fonduri proiect vizite de orientare
profesionala Bucuresti si National - transport copii si coordonator
proiect)
Sponsorizare Pepco (fonduri materiale educationale National specialist consiliere vocationala Bucuresti)

Sponsorizare Fundatii Comunitare (fonduri integrare si calificare
tineri Mures, Iasi, Timis)
Evenimente parteneri (fonduri cheltuieli administrative National)

Total cheltuieli Ajungem MARI în 2017 – 749.741 lei
3%

Proiecte adolescenti
National

Proiect voluntariat Bucuresti (materiale educationale,
cursuri vocationale, iesire, transport copii/voluntar, plus
coordonare voluntari - finantat de Metropolitan Life si
United Way)
Proiect voluntariat National (materiale, cursuri, ateliere,
iesiri, transport copii, training voluntari)

19%

Cheltuieli
Administrative
Bucuresti si National

36%

Proiect voluntariat
Bucuresti

16%

Proiect iesiri
Educative
Bucuresti

Proiect iesire educative Bucuresti, alaturi de voluntari,
cursuri si tabere de fotografie si de dezvoltare personala,
plus coordonator proiect - finantat de Adobe Foundation
Cheltuieli administrative Bucuresti si National (chirie,
intretinere, telecomunicatii, birotica, furnizori si personal
administrativ)

26%

Proiect voluntariat
National

Proiecte adolescenti 2018 incepute 2017 (Vizite de
consiliere profesionala, orientare profesionala, educatie
financiara - finantate de HP Ink Foundation, Raiffeisen)

Mulțumim pentru sprijin!
Împreună creștem copii încrezători și puternici!

Iarina Taban (Ştefănescu)
Director & fondator program
0721793352, iarina@ajungemmari.ro

www.ajungemmari.ro
Ajungem MARI

