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Susținere constantă și pe termen lung pentru copiii

și tinerii instituționalizați și din medii defavorizate



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.

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, pentru sanatate, civica, informatica
consiliere, terapie, terapie prin joc, sand therapy, logopedie

Programul cuprinde prin mai multe proiecte și activități

Lucrăm cu peste 2.500 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.

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

___________________________________________________________________________

Cine suntem?



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 1600 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. Selecția voluntarilor se face în 4 pași, iar voluntarii participă
la training-uri obligatorii și opționale, primesc consiliere și îndrumare.

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.

Povestea Ajungem MARI

Până acum s-au implicat în program peste 7.800 de voluntari minunați care au devenit
pentru copii și tineri profesori, prieteni și modele.



2019 pentru

București și 24 de județe
de centre partenere158

2.500 de copii și tineri din centre de plasament sprijiniți constant
Prieteni, profesori și modele

186 de copii la
cursuri vocaționale

78 traininguri
voluntari

60 evenimente
caritabile

191 fundraiseri
Galantom

Alte proiecte

2.600
donatori

1.600 de voluntari
3.000 de voluntari implicați în 2019

implicați săptămânal

5 proiecte permanente

Cursuri și ateliere
123.200 de ore
de voluntariat

1.148 de ieșiri
și excursii

41 de vizite la
locuri de muncă

7 tabere

- 1 centru educațional
- terapie
- logopedie
- mentorat
- educație pentru sănătate
- educație financiară
- educație antreprenorială
- TIC - informatică
- educație civică
- consiliere pentru voluntari

35.500
susținători



Noutăți 2019
Am deschis un centru educațional pentru copiii din București, un spațiu unde ei pot să
participe la cursuri vocaționale și la ateliere creative și de dezvoltare personală. 
 
Am crescut numărul copiilor (2.500 fata de 2.200), al centrelor partenere, (158 față de
125) și al voluntarilor implicați - 1600 față de 1300.
 
Terapia a devenit una dintre direcțiile prioritare ale programului Ajungem MARI și am
triplat numărul beneficiarilor.
 
Am extins proiectul de educație pentru sănătate la nivel național.

Am organizat primul camp pentru 100 de voluntari din toate județele - 3 zile
de training și teambuilding.
 
Am creat o broșură complexă pentru voluntari despre lucrul cu copiii instituționalizați
și două suporturi de curs adaptate pentru educație civică și utilizarea calculatorului. În
2019 am început susținerea acestor cursuri la nivel național.
 
Programul Ajungem MARI a primit Premiul pentru CURAJ la Gala Oameni pentru Oameni.

Toate aceste realizări au fost posibile cu sprijinul unei comunități
fantastice care a înteles nevoile copiilor instituționalizați și căreia îi
suntem profund recunoscători: voluntari, coordonatori, sponsori,
parteneri, fundraiseri, donatori, susținători. Mulțumim din suflet!



Proiectele noastre permanente



Dă-ți pasiunea mai departe!

pregătire școlară – matematică, limba romană, limba engleză,
biologie, istorie etc.
ateliere de cultură generală -   educație pentru sănătate, educație
financiară, antreprenorială, civică, informatică, utilizarea calculatorului
ateliere creative și de dezvoltare personală-lucru manual, dans,
muzica, gătit, ateliere despre relații, prietenie, succes, emoții, valori etc.

1.600 de voluntari susțin săptămânal ședințe interactive în centre:

-  1600 de voluntari implicati săptămânal în educația a 2.500 de copii
 
- 3000 de voluntari implicați pe parcursul anului in 3 module de voluntariat in centrele partenere
din București și județele 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; 

2019 -----------------------------------------------

Proiectul a fost susținut în București preponderent prin sponsorizarea oferită de United Way
Romania, de 4 ani partener Ajungem MARI și din fondurile colectate prin mecanismul 2%. În țară
proiectul a fost susținut prin fondurile colectate prin mecanismele de 2% si 20%.

-----------------------------------------------



Prinde formă

a romană, limba engleză, biologie,

ducație pentru sănătate, educație
matică, utilizarea calculatorului
sonală-lucru manual, dans, muzica,

prietenie, succes, emoții, valori etc.

dințe interactive în centre:

-----------------------------------------------

Voluntarii identifică nevoile sau talentele copiilor și îi însoțesc la activități
susținute de specialiști, profesori, terapeuți
• Cursuri în afara centrelor pentru copii talentați – muzică, dans,
gimnastică, acrobație, fotbal, robotică, programare, pictură, handbal, etc.
• Terapie adaptată – psihoterapie, terapie prin joc, terapie prin artă,
logopedie
• Cursuri și ateliere la Centrul Educațional Ajungem MARI – canto, dans,
teatru, dezvoltare personală, gestionarea furiei, ateliere creative.

-----------------------------------------------2019
– 186 de copii din București și din țară au participat la cursuri vocaționale la furnizori educaționali
privați (engleză, robotică, informatică, muzică, desen, actorie etc. ) sau la centrul educațional din
București (cursuri de dans, teatru și canto). 
- 80 de copii din București și din țara au participat la ședințe de terapie adaptată și de consiliere
individuală și de grup.

Finanțarea cursurilor a fost posibilă cu sprijinul Hasbro Romania și  al  fundraiserilor de  pe
platforma Galantom. Cursurile de la centrul educațional s-au desfășurat cu sprijinul London Stock
Exchange Group. Terapia copiilor s-a desfășurat cu sprijinul Mol Romania, Avenor Collage, Adobe
Foundation și Amazon. 



În București ieșirile au fost realizate cu fonduri strânse pe platforma Galantom și online pe website-ul
nostru, iar în a doua parte a anului proiectul a fost susținut și de Adobe Foundation. În țară fondurile au
venit din sponsorizări de la companii prin mecanismul 20%.

ieșiri la muzee, teatre, spectacole, film, ateliere creative, etc.
excursii – excursii locale în natură, la obiective turistice, drumeții, 

Voluntarii îi însoțesc pe copiii de la centre la diferite activități educative

excursii în orașele mari

Explorator pentru o zi

-----------------------------------------------

vizite motivaționale la diferite locuri de muncă, discuții cu angajații
cursuri de calificare, angajare, motivare pentru tinerii 
consiliere vocațională

Voluntarii identifică abilitățile și interesele copiilor,și oportunitățile locale

Îndrăznește să visezi

2019
- 1148 de excursii și ieșiri educative au fost organizate pentru copii și tineri la film, teatru și
spectacole, la muzee etc., în Bucuresti și în țară.
- 41 de vizite de orientare profesională în București și în țară la diverse companii și locuri de muncă
 -----------------------------------------------



Vacanța (te face) MARE

-----------------------------------------------

În fiecare an sunt selectați copii și tineri care nu merg în alte tabere pentru a
participa în tabere de dezvoltare personală la munte sau la mare.
Traineri și voluntarii din județ îi însoțesc pe copii în tabere și organizează
jocuri, excursii, competiții, seri tematice

-----------------------------------------------2019
153 de copii din Buzău, Sibiu, Prahova, Brașov și Constanta au participat în 7 tabere: 5 tabere la
munte cu câte aprox 20 de copii și o tabără la mare cu două grupe, în total 51 de copii. 

Fondurile pentru 3 tabere la munte și grupurile de la mare au fost oferite de Pepco România, iar
pentru celelalte două tabere fondurile au fost strânse pe platforma Galantom.



5 ani sărbătoriți în fiecare județ
Pe 8 iunie 2019 programul educațional Ajungem MARI a împlinit 5 ani și voluntarii au sărbătorit
alături de copii, în aproape fiecare județ, cu un mare picnic cu multă joacă. A fost o mare bucurie
să își amintească de experiențele frumoase avute împreună de-a lungul anilor.



Proiectele 2019



800 de copii și tineri instituționalizați și din medii defavorizate au participat la cursuri de
educație pentru sănătate, educație civică, educație financiară și antreprenorială și de
TIC-utilizarea calculatorului alături de voluntari pe baza unor suporturi de curs create în
cadrul proiectului de specialiști și adaptate pentru copiii și tinerii instituționalizați.
 
2019 a fost anul în care am putut crește comunicarea locală în județe pentru a implica mai
mult comunitatea în sprijinul copiilor instituționalizați prin voluntariat, donații, parteneriate.
 
Proiectul continuă in 2020.

Ajungem MARI și Responsabili

proiect susținut de

"Cât mă bucur că o să știm și noi atâtea lucruri noi despre calculatoare!
Abia aștept să le povestesc colegilor de școală!"  - Ana 13 ani, la cursul de TIC

"Sunt bucuroasă că am reușit să le stârnim interesul, ne-au spus că le place ce invață și că sunt
lucruri utile și practice pentru viitor. Au venit și cu multe intrebări. Am vorbit despre bănci, credite,
riscuri, dobândă și mai ales despre economisire și importanța ei." - Ioana, voluntară în Argeș



În 2019 am creat Centrul Educațional Ajungem MARI în București unde copiii și tinerii din
toate sectoarele pot participa săptămânal la cursuri de dans, teatru și canto și la diferite
workshopuri și ateliere creative și de dezvoltare personală. 
 
Scopul proiectului a fost să creăm un spațiu de învățare unde copiii și tinerii instituționalizați
să vină săptămânal cu drag și să se simtă mereu bine și în siguranță, acceptați așa cum sunt
și apreciați pentru abilitățile și talentele lor.
 
200 de copii au participat constant la activități. Proiectul a început în iunie și continuă în 2020.

A Happy Place to Grow Great

"Impulsionat și de profesor, Alex a rupt podeaua la dans cu toate că era în premieră
la acest curs. Părea în elementul lui, s-a descurcat și s-a simtit foarte bine. Chiar a
fost super încântat, a promis că mai vine, iar când am ajuns la apartament  le-a
arătat și celorlalți copii ce coregrafie a învățat." - Ana despre cursul de dans

"Am observat că sunt mai atenți, vorbesc pe rând, mi se pare ca ușor
ușor se încheagă trupa de șoc."  - Mariana despre cursul de teatru

proiect susținut de



5 grupuri, în total 114 copii și tineri instituționalizați cu vârste între 8 și 18 ani din Buzău, Sibiu
și Brașov, au participat în tabere de dezvoltare personală la mare și la munte: la Năvodari 
(51 de copii), Bușteni (43 de copii) și Poiana Pinului (20 de copii).
 
Copiii și tinerii au fost însoțiți de personal DGASPC și voluntari, iar activitățile au fost
organizate alături de traineri cu experiență, care au implicat participanții în multe jocuri de
echipă, cu accent pe îmbunătățirea abilităților și creșterea stimei de sine.
 
Au fost selectați copiii care nu mergeau în alte tabere pe perioada verii.
 
 

Vacanța (te face) MARE

"Este foarte frumos ca au organizat tabara aceasta ca să ne distram cu alți copii, cu
voluntarii. Chiar e frumos ce fac ei și poate într-o zi vom face si noi la fel. "– Lorena, 11 ani

 "Cea mai frumoasa amintire a mea a fost atunci când am pus toți câte o
dorință. Atunci s-a văzut toată implicarea și tot devotamentul, am văzut atunci
că toată lumea se implică pentru a ieși în final ceva frumos" – Luca, 18 ani

proiect susținut de



Peste 500 de voluntari au lucrat săptamanal cu 850 de copii și tineri în centrele sociale din
București și Ilfov. Voluntarii au susținut activități de pregătire școlară, ateliere creative și de
dezvoltare personală pentru grupe de 3-8 copii.
 
United Way Romania a fost pentru al 4-lea an sponsor Ajungem MARI pentru proiectul de
voluntariat în sprijinul copiilor din București și Ilfov. În total s-au implicat peste 1000 de
voluntari în cadrul a 3 module de voluntariat.
 
Proiectul  s-a derulat pe tot parcursul anului 2019.

Continuăm să Ajungem MARI

"Cea mai frumoasă lecție primită de la fetițele mai mici este că se străduie să facă
desene cât mai frumoase nu pentru a se lauda cu ele, ci pentru a le dărui.
Aproape de fiecare dată învăț ceva de la copii, de la dragoste, sinceritate,
entuziasm, până la a mă bucura de lucruri mici și aparent neînsemnate, care
însă fac viața mai frumoasă." - Fivi, voluntar în București

proiect susținut de



450 de copii și tineri instituționalizați din București și Ilfov au participat la ieșiri educative
la teatru, film, spectacole pentru copii,  ateliere creative, au fost în vizite la muzee și la locuri
de joacă alături de voluntari care i-au incurajat.
 
10 adolescenți au primit sprijinul mentorilor și au participat la consiliere individuală și de
grup și la ieșiri educative alături de mentorii lor. Tinerii din București au fost în 6 vizite de
orientare profesională în diferite locuri de muncă. 
 
Proiectul a început în iunie și continuă în 2020.

"Lucrez cu 5 fete foarte istețe și adorabile, care pot face ce își doresc în viață. 
Fetele merg la școală și învață, însă,  ca sa fie și mai motivate și să se dezvolte
frumos, au nevoie de experiențe în afara școlii și a apartamentului lor. Împreună
cu ceilalți voluntari mergem la muzee, la Gradina Botanică, la teatru sau explorăm
cursuri pentru copii. "  - Viviana, voluntar în București

Discover The World And Grow Great

proiect susținut de



200 de adolescenți și preadolescenți instituționalizați din 4 județe din Moldova – Iași,
Suceava, Botoșani și Neamț participă la activități de dezvoltare personală.
 
Adolescenții participă la sedințe de grup de consiliere și dezvoltare personală și merg în ieșiri
și excursii alături de voluntari care îi încurajează să își dezvolte abilitățile.
 
Proiectul a început în octombrie 2019 și continuă în 2020. Este primul proiect regional în care
un coordonator local susține desfășurarea eficientă a activităților. 

Dare to GROW GREAT

proiect susținut de

"Trei dintre băieți au început să se deschidă și să ne ceara sprijinul după sedințele de
dezvoltare personală. Așa am descoperit că își doresc sprijin pentru a învăța engleză,
informatică și a cunoaște mai multe despre limba și cultura coreeană - Raluca, voluntar în Iași

"Tinerii au o stare mai bună după ședințele de consiliere în care s-au simțit ascultați și
acceptați. Au fost îndrumați spre a-și gestiona mai ușor emoțiile, a se cunoaște mai bine și a-și
descoperi punctele forte. Au putut pune în aplicare câteva dintre sfaturile terapeutului în viața
lor de zi cu zi și în relaționarea cu cei din jur (in special colegi)." - Adina, coordonator proiect



În 2019 am putut oferi mai mult sprijin voluntarilor prin training și consiliere, dar și o
coordonare mai atentă, mărind echipa de coordonatori naționali.
 
Voluntarii au primit sfaturi, idei, metode de lucru în cadrul training-urilor și online.
 
Pe lângă implicarea financiară, Napoca a susținut creșterea numărului de voluntari pentru
copiii din centre prin campania "Copilărește-te" în cadrul căreia a difuzat, pe perioada verii,
la TV și pe rețelele de socializare, sporturi video cu apel la voluntariat. 
Mesajul a fost - "Tu îi înveți ce știi, ei te învață ce contează!"
 
 

Voluntariat responsabil

"Copiii m-au învățat că e extrem de frumos sentimentul că cineva abia
așteaptă să te vadă din nou." - Cătălina, voluntar în Prahova

proiect susținut de

"M-au învățat să critic mai puțin! Să nu renunț! Să dăruiesc cât pot de mult!
Pentru că asta trezesc în mine când îi văd!" - Katia, voluntar în Suceava



5 căsuțe de timp familial din Râmnicu Sărat au fost echipate cu calculatoare conectate la
internet și 50 de copii și tineri din Râmnicu Sărat au beneficiat de ședințe de TIC - utilizarea
calculatorului, pe baza unui suport de curs adaptat, susținute de un profesor timp de 3 luni.
 
Ulterior, voluntarii din alte localități au susținut ședinte online de pregătire școlară
pentru engleză, franceză și matematică. 
 
Sediul Ajungem MARI din București a fost echipat cu 4 laptopuri noi și 32 de copii din 
București au participat la cursuri de TIC, alături de voluntari.

"Inainte să implementăm acest proiect, copiii aveau o mare teamă de fiecare dată când aveau
un proiect la școală care implica interacțiunea cu un calculator. Acum nu le mai este teama să
îl folosească și sunt conștienți că internetul poate să fie periculos pentru ei dacă nu știu anumite
lucruri. Au învățat toate aceste lucruri în cadrul cursului de TIC." - Vivianda, coordonator proiect

CLICK și Ajungem MARI

proiect susținut de

Uau, eu credeam că atunci când colegii vorbeau despre "ixel"
vorbeau despre o măsura la haine, adică XL. Acum am aflat de fapt
despre ce vorbeau și ce înseamnă Excel" - Alexandra, Râmnicu Sărat

"Domnu, domnu, nu mai mi-e frică de calculator" - Alex, Râmnicu Sărat



200 de copii și tineri, grupați în funcție de vârstă, au participat la cursuri de educație pentru
sănătate susținute de voluntari în care au încredere, pe baza unui suport de curs creat de
specialiști și adaptat nevoilor lor. 
 
A fost creata pagina de Facebook “MARI si Sanatosi” cu informații pentru adolescenți.
 
Proiectul a început în 2018 și s-a încheiat în februarie 2019.

Ajungem MARI și Sănătoși

proiect susținut de

"Cursul a fost o super oportunitare să discutăm împreună despre responsabilitate, decizii și
consecințe, stiluri de viață sănătoase și nesănătoase, situații de risc." - Florina, voluntar în Iași

"Am vorbit despre pubertate și etapele dezvoltării noastre de-a lungul vieții, apoi ne-am ridicat și
ne-am jucat - am alergat în colțurile camerei când citeam o transformare din adolescență.
Mi-au spus că le-a plăcut tare mult și că ar fi vrut să dureze mai mult. Fetele erau familiarizate cu
termenul de menstruație, dar nu știau să-mi explice cum se formează. A fost tare interesant
pentru ele, s-au deschis mult față de noi." - Maria, voluntar în Botoșani



Proiectul "Ajungem MARI prin joc. Terapii ludice pentru copii instituționalizați" a susținut, timp
de 6 luni, 20 copii instituționalizați din București cu ședințe individuale și de grup de terapie
prin joc pentru a reduce efectele traumelor suferite. 
 
Intervențiile au fost adaptate pentru fiecare caz și au vizat dezvoltarea emoțională a
copiilor instituționalizați, îmbunătățirea abilităților de relaționare, reducerea vulnerabilității,
creșterea rezilienței pentru o mai bună integrare socială și activarea gândirii imaginative și
exprimării creativă prin stimulare senzorială și joc simbolic.

Ajungem MARI prin JOC

proiect susținut de

"Cel mai mare progres? Copilul care, atunci când l-am întâlnit, părea extrem de precaut, apatic,
incapabil să trăiască parcă, speriat că trece timpul în camera de joacă și că nu știe cum să-l
folosească, a început să se manifeste mai vioi, să se bucure, să vrea să-și folosească tot
timpul de joacă, să aibă inițiativă și soluții în joc, să se frustreze mai puțin și să vorbească
despre emoțiile lui pentru prima dată." - Andreea Dumitru, psihopedagog

"O fetița se supăra teribil și făcea un tantrum ori de câte ori încerca, de pildă, să decupeze ori să
lipească ceva, și asta nu neapărat din cauza „neîndemânării” sale, ci a dificultăților emoționale, a
tulburării de atașament. A fost apoi tare mândră de sine când, după multe ședințe, mi-a putut
dărui o „felicitare”. Era o bucățică de hârtie pe care reușise s-o coloreze și decupeze singură."



Parteneri media 2019

Parteneri fundraising 2019



"Cu fiecare experiență Ajungem mai MARI"

Fiecare experiență, ieșire alături de voluntari, atelier în centru, sedință cu un terapeut, curs
vocațional, vizită de orientare profesională, discuție cu voluntarii, sădește în sufletul copilului
speranța unui viitor mai bun, diferit de ce a cunoscut în mediul din care provine.



Oamenii care schimbă vieți



Voluntarii
Peste 3000 de voluntari s-au implicat în 2019 în cadrul a 3 module de voluntariat. 
În medie, 1600 de voluntari le-au fost, în permanență, săptămânal, aproape copiilor. 
 
Pe lângă activitățile săptămânale de pregătire școlară și dezvoltare personală în centre,
voluntarii au organizat ieșiri, excursii și vizite de orientare profesională în care i-au însoțit pe
copii, i-au înscris la cursuri vocaționale pe cei talentați și i-au ajutat pe unii tineri să se angajeze.

"Sunt de un an la Ajungem MARI și am cunoscut copii minunați ce oferă iubire
necondiționată și îți dau energia de a merge mai departe. Împreună reușim să
le aducem zâmbetele pe buze, să le oferim iubire și să fim alături de ei atunci
când au nevoie de sprijin.” – Cezar, voluntar în București

"Prima zi ca voluntar a fost una plină de emoții. Băieții au fost ușor timizi dar
curiozitatea li se citea în ochi. Cel mai mult m-a impresionat că își doreau să le fim
prieteni, să le oferim sfaturi, nu doar să fim voluntari. - Cristina, voluntar în Iași

"Mi-a placut foarte mult când le-am predat 2 lecții de engleză și când am mers pe
biciclete toți și am dat o tura de Herăstrău. Pentru ei cred că cea mai frumoasă
amintire a fost atunci când am mers la cinema." - Victor, voluntar în București

"M-au să devin voluntar motivat dragostea pentru copii, altruismul, dorința de a face
bine într-o lume în care uneori uităm să fim buni." - Nicoleta, voluntar în Mureș



"Anul acesta am devenit voluntar și am descoperit potențialul minunat al unor copii mai
puțin norocoși. Am văzut cât de mult contează să aibă pe cineva aproape, în mod
constant, să primească atenție și încurajări." - Diana, fundraiser "Dăruiește ziua ta"

Fundraiserii
În 2019, 191 de fundraiseri au strâns donații pe platforma Galantom, pentru proiectele în care
cred. Fie și-au donat ziua de naștere, rugând prietenii să doneze în loc să le facă daruri, fie au
participat la evenimente de alergare sau la concursuri de karaoke. 
 
Cu sprijinul lor și al donatorilor au fost posibile ședințe de terapie, cursuri vocaționale, achiziții de
materiale educative, ieșiri, excursii și două tabere https://ajungemmari.galantom.ro/.

,,Cred în puterea cuvântului ÎMPREUNĂ! Împreună putem oferi o viață mai bună copiilor care au
mare nevoie de sedinţe de psihoterapie pentru a depasi traume severe (neglijența, abuzul, abandonul,
instituționalizarea). Acești copiii nu au nevoie de lucruri, ci de NOI.”- Andreea, fundraiser la maraton

"Acești copii au nevoie de oameni de calitate în jurul lor, au nevoie de ieșiri de
calitate, au nevoie de inspirație și timp dedicat, de sfaturi și încredere. Noi
împreună le putem face realitate!" - Anamaria, fundraiser "Dăruiește ziua ta"

"Am ales să îmi donez ziua pentru că, orice aș fi primit, nu ar fi însemnat nimic în comparație cu
bucuria acestor copii de a vedea pentru prima data muntele sau marea. Am descoperit că am în
jurul meu mulți oameni fantastici, cu suflet mare." - Ionuț, voluntar și fundraiser "Dăruiește ziua ta"



"Imaginează-ți că treci printr-un moment greu și nu ai cu cine să vorbești sau cineva
care să îți arate o altă perspectivă, direcție! Sau nu știi să rezolvi o problema la mate
și nu e nimeni să îți explice, dar toți se așteaptă ca tu să o rezolvi! Copiii aceștia trec
prin această presiune în fiecare zi, cum să nu te motiveze să te implici?"-
Alexandra, fost voluntar și donator Ajungem MARI

Donatorii
Peste 2600 de oameni grozavi ne-au sprijinit în 2019 prin donații directe, online pe
www.ajungemmari.ro sau pe platforma Galantom și la evenimentele caritabile. Donațiile făcute
la evenimentele din județe sprijină activitățile locale.
 
Principalele proiecte susținute au fost ieșirile educative, cursurile vocaționale, taberele și
terapia copiilor vulnerabili. Proiectele continuă în 2020

"Să poți ajuta este o bucurie. Să știi că munca, energia, timpul, acțiunile
tale se desenează în zâmbet pe fețe de copil este o binecuvântare." -
Corina, donator încă din 2015

"Donez pentru ca mi-as fi dorit sa ma implic mai mult personal, dar nu am timpul necesar.
Macar asa, prin aceasta donatie, stiu ca voi ii puteti ajuta sa duca o viata mai buna, sau macar
putin mai buna." - Alexandra, donator

"Donez pentru ca acesti copii merita sa se duca in excursii, sa viziteze cat mai
multe locuri, ca experienta in afara centrelor cred ca ii va ajuta mult sa se descurce
pe piciarele lor in viitor - Irina, donator



O mulțime de zâmbete dăruite



Date financiare



Fondurile atrase
Principalele surse de finanțare pe perioada anului 2019 au fost sponsorizările de la companii
mari pentru proiecte punctuale, veniturile de la persoane fizice prin mecanismul 2%
(redirecționarea impozitului pe venit - în special din salarii) și sponsorizările de la companii
realizate la finalul anului 2018 prin mecanismul 20% (direcționarea impozitului pe profit).
 
În 2019 au început proiecte noi dintre care multe continuă in 2020, așadar fondurile sunt
dedicate unor activități stabilite. A fost anul în care am reușit, datorită implicării voluntarilor, să
strângem mai multe fonduri, la finalul anului 2019, prin mecanismul 20%, fonduri care vor
asigura activitățile la nivel național în 2020.
 
Le mulțumim voluntarilor care s-au implicat în evenimente locale prin care au mobilizat
comunitatea! Fondurile strânse în fiecare județ sunt alocate județului respectiv.
 
Le suntem foarte recunoscători tuturor celor care au crezut în cauza noastră și au ajutat, prin
sponsorizări, donații și participare la evenimentele noastre!

"Suntem fericiți că am fost printre primii susținători Ajungem MARI, că am reușit
să convingem oameni faini să se implice ca voluntari, parteneri serioși care ni s-au
alăturat ca sponsori și că de-a lungul celor aproape 5 ani de colaborare, am
schimbat în bine viața a mii de copii și tineri! Vă dorim să creșteți frumos, să aveți
spor și energie, mulți voluntari pasionați de fapte bune și din ce în ce mai puțini copii
de care să aveți doar voi grijă! - Echipa United Way Romania, sponsori din 2015



Venituri 2019 - 2.358.292 lei



Cheltuielile 
Cele mai mari cheltuieli în 2019 au fost pentru realizarea programului la nivel național, unde
voluntarii au devenit tot mai activi prin organizarea mai multor activități pentru copii, mai multe
ieșiri, excursii, cursuri vocaționale, mai multe materiale educaționale și accent pe ședințe de
terapie și dezvoltare personală. 
 
În București, pe lângă activitățile uzuale, ieșiri, cursuri, ateliere cu voluntarii. cheltuielile lunare au
crescut în vară odată cu deschiderea Centrului Educațional Ajungem MARI, unde copiii
participă săptămânal la cursuri și ateliere creative și de dezvoltare personală, alături de
specialiști și profesori. Au fost mai multe ședinte de terapie, consiliere și terapie prin joc.
 
A fost și anul cu cele mai multe tabere și în care am putut investi în consilierea voluntarilor
pentru a le oferi mai multe resurse și suport individual și de grup în lucrul cu copiii. 
 
Cu ajutorul partenerilor, am putut investi și în comunicare locală pentru implicarea oamenilor în
voluntariat în județe, dar și în fundraising pentru a asigura resurse în anul următor

"Fiecare experiență înseamnă pentru copii o nouă descoperire. În tabăra de la mare am
reuțit să îi cunoaștem pe fiecare în parte și să îi tratăm ce pe o individualitate, nu ca pe
"copiii de la centru". Toți oamenii de aici le-au acordat atenție, i-au incurajat, i-au apreciat
pentru calitățile lor și le-au arătat că le pasă. Iar copiii s-au simțit înteleși, ascultați,
importanți, unici. Parcă sunt mai încrezători acum!" - Aurora, trainer și voluntar



Cheltuieli 2019 - 1.491.977 lei



Impactul programului
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Copiii instituționalizați au trecut prin experiențe dure (abuz, abandon, separare de familie,
instituționalizare, mutări între centre schimbând toți oamenii din jur). Traumele le afectează
comportamentul și încrederea de sine. Sunt mereu în alertă, așteptând încă o schimbare
negativă în viețile lor. Voluntarii, prin prezența constantă, răbdare și perseverență, le aduc
stabilitate copiilor și îi fac să se simtă în siguranță. Apoi conturează noi valori și perspective.



"Grupul a fost deschis, atent la probleme și am încercat să găsim soluții. Cel mai mult
m-a ajutat la exprimarea sentimentelor mai des. M-a ajutat să mă descarc și faptul
că cineva a înțeles perfect cum mă simt, prin ce trec." - Raluca despre grupul de
suport

Pregătire constantă pentru succes

"Mi-a plăcut mult, am aflat lucruri noi sau cum să pun în practică ceea ce știam deja.
M-a ajutat să înteleg emoțiile mele pentru a gestiona mai bine situațiile. Mi-a plăcut
că am învățat să contracarez furia prin joc/umor." - Alina despre grupul de suport

Toți voluntarii participă la un training inițial pentru a înțelege mai bine mediul din care provin
copiii, comportamentul specific și nevoile lor. În 2019 am organizat 78 training-uri inițiale.
 
În 2019 am crescut echipa de specialiști pentru consilierea și pregătirea voluntarilor. Aceștia au
susținut 9 training-uri de aprofundare în Bucuresti și online și 12 grupuri de suport pentru
voluntari și le-au oferit materiale de lucru și consiliere online și telefonic. 

"M-a ajutat să îi înteleg mai bine pe copiii cu care lucrez, să înteleg ce e în spatele
comportamentului lor și cât de mare e nevoia lor doar să fie înteleși și ascultați. Și
să nu mai pun presiune nici pe mine, nici pe ei.." - Alex despre training intermediar 

"A fost o zi cu multe informatii, cu multe jocuri și am înteles mai multe despre copiii din
centrele de plasament, cum ajung în sistem și cât îi afectează separarea de familie și
viața în centru. Au nevoie de dragoste și de oameni buni" - George despre training



"Când vezi acei omuleți că se adună în jurul tău, te îmbrățișează și se bucură de prezența ta în
momentul în care le pășești pragul, când de fiecare dată la plecare ești întrebat dacă mai vii și
data viitoare, la toamnă, la iarna și la anul, îti dai seama că faci o treabă importantă, că
prezența ta contează și le aduce fericire într-o lume a lor mai mult nefericita. - Mihai, Iași

"Cel mai mult îmi place cum ne îmbrațișează când venim, bucuria reala a unor copii
când ne văd. Cred că cea mai frumoasă amintire a lor a fost când ne -am jucat în parc
înghețata cu mingea și rămâneam " inghețată" în poziții caraghioase." - Geanina, Brasov

Cheia: relația voluntarilor cu copiii

"Când m-a văzut acolo, Ana a fost foarte uimită si fericită: "Cum, Ilinca, tu
chiar ai venit mai repede doar ca să mă susții pe mine?" - Ilinca, București

"Mă bucur că au început să conștientizeze că oamenilor le pasă de ei." - Sorina, Sibiu

"Cele mai mari reușite le consider că sunt atunci când unii copii care par foarte
duri și închiși mă abordează, îmi povestesc din problemele lor și îmi cer
informații sau sfaturi pe temele care îi frământă." - Maria, București

Voluntarii devin pentru copii nu doar profesori, ci prieteni și mentori. Pentru că mulți oameni vin
și pleacă din viețile lor, deseori copiii îi testează la început pentru a vedea dacă într-adevăr pot
avea încredere în ei. Odată câștigată încrederea prin acțiuni constante și implicare, copiii și tinerii
se deschid și voluntarii pot seta obiective de învățare și de dezvoltare personală pentru ei.



Cu pași mici Ajungem MARI

"Cred ca una dintre cele mai mari reușite a fost când m-am străduit 6 luni să îl
învăt pe un copil numerele de la 1 la 10. El renunța tot timpul la 6, până când
am încercat să îl antrenez într-o activitate în care trebuia să asocieze cifra cu
numărul de obiecte de pe cartonaș, iar copilul, deși se încurca, a cerut să
numărăm până învață să spună singur. Cred că o oră și jumătate asta a fost
activitatea dar bucuria de pe chipul lui când a văzut că a reușit a fost de
neprețuit." - Raluca, voluntar în București

"Cea mai mare reușită pe care o consider eu importată în lucrul
cu băieții e legată de școală: și-au îmbunătățit caligrafia, cititul
iar notele din al doilea semestru au crescut considerabil." -
Cristina, voluntar în Botoșani

"Dacă am pornit uşurel spunându-i şi arătându-i toți pasii, spre
final îi spuneam doar prima etapă, iar apoi s-a descurcat singură.
M-a încântat foarte mult că a înțeles aşa repede şi chiar i-a făcut
plăcere să lucreze". Florentina, voluntar, despre cursul de TIC

Pentru că lucrăm cu copii cu istoric de trauma, care vin din medii dificile, care au trecut prin
abuzuri și instituționalizare, voluntarii trebuie să dea dovada de multă răbdare și perseverență
pentru a ajunge la rezultatele dorite. Copiii și tinerii au nevoie de timp și continuitate, de
susținere constantă și de încurajare permanentă.



Reușitele voluntarilor

"Aproape de finalul semestrului 1, doamna educatoare mi-a zis
„Semestrul acesta nu avem niciun corigent în casă.  Asta nu s-a mai
întâmplat până acum.” Poate am contribuit și noi la asta. 
Mie cel putin asa îmi place să cred". - Emilia, voluntar în Dâmbovița

"Am rămas uimită că ei chiar își aminteau ce făceam în întâlnirile
precedente, cred că le-am alimentat curiozitatea pentru engleză și cred că
cea mai mare reușită ar fi că nu am avut niciun copil care să refuze să ia
parte la activitățile mele." - Andreea, voluntar în București

"Am fost superentuziasmat cand am văzut că la sfârșitul întâlnirii noastre 
 P. si M. (mezinii trupei), după ce urcaseră pentru prima data pe bicicletă,
au reușit să mearga singuri, fără să îi sprijin." - Bogdan, voluntar în Bacău

"Cred că am reușit să-i fac să înțeleagă că trebuie să fie buni, să-i ajute
pe cei de lângă ei, să nu fie egoiști." - Carmen, voluntar în Sibiu

Cu cât sunt mai grele provocarile în lucrul cu copiii, datorită traumei, lipsei de educație și de
modele în mediul din care provin, cu atât sunt mai prețioase reușitele voluntarilor. Voluntarii îi
ajută să își schimbe atitudinea față de școală și muncă, îi ajută să capete răbdare, să fie mai
altruiști și mai toleranți, să devină perseverenți, să capete încredere în ei și să prindă curaj.



O echipa fantastică de oameni altruiști
Activitățile Ajungem MARI au fost organizate în 2019 cu ajutorul unei echipe constante de 1600
voluntari. Ei au fost coordonați de echipa din București cu ajutorul a 40 de voluntari
coordonatori locali, care dedică 5-10 ore săptămânal pentru organizarea în județe și 64 de
voluntari coordonatori de centre care dedică 1-2 ore suplimentar. Pe lângă activitățile pentru
copii, voluntarii se implică și în promovarea apelului la voluntariat și în fundraising local. 



Mulțumim tuturor pentru susținere!
În 2019 echipa de organizare Ajungem MARI, situată în București, a fost formată din 6
coordonatori de voluntari/ proiecte, 1 asistent, 2 consilieri educationali,  un responsabil financiar,
un specialist în comunicare și un fundraiser. Pentru proiecte punctuale am colaborat cu
psihologi, psihopedagogi și specialiști în domeniile nou abordate de voluntari - educație civică și
TIC. A fost și primul an în care am avut un coordonator regional angajat în Moldova.



 
Împreună creștem copii încrezători și puternici!

Iarina Taban 
Președinte & fondator program

iarina@ajungemmari.ro
www.ajungemmari.ro

     Ajungem MARI


