
Raport de activitate 2020

Susținere constantă și pe termen lung pentru copiii
și tinerii instituționalizați și din medii defavorizate



2020 - Reziliență și speranță

2020 a fost un an greu pentru toți, copii, voluntari, educatori, companii și donatori. 
Însă, a fost anul în care oamenii, mai mult ca oricând, s-au unit să ajute, s-au înțeles și
ascultat unii pe alții. 
Am fost foarte impresionați și bucuroși să vedem mobilizarea prietenilor Ajungem MARI
în campaniile de strângere de fonduri pentru spitale și pentru familiile defavorizate.
Am fost foarte bucuroși să vedem că voluntari si prieteni au înțeles nevoia de terapie a
copiilor care au trecut prin traume profunde și au devenit donatori recurenți. 

Am fost foarte recunoscători pentru mobilizarea companiilor la final de an pentru a-i
ajuta pe cei mai vulnerabili copii să capete încredere să lupte pentru un viitor mai bun.
Am fost foarte bucuroși că voluntarii au rămas alături de copii când erau încercați și ei
de incertitudine, iar comunicarea online aducea numai provocări. Ei au reprezentat
elementul de stabilitate în viețile copiilor atunci când totul se schimba în jur. 
Am fost surprinși de cât de înțelegători au fost copiii în perioada de izolare și cum au
empatizat cu educatorii care s-au izolat în centre, departe de familiile lor. Am fost
impresionați de toate micile gesturi de dor și apreciere pe care copiii le-au făcut pentru
voluntarii si specialiștii care i-au susținut. Ne bucurăm că le-am putut oferi copiilor
modele de bunătate și de recunoștință!
Vă suntem recunoscători pentru tot sprijinul dăruit în acest an atât de dificil! 

Cu stimă,
Iarina Taban, președinte și fondator Ajungem MARI



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 remediere școlară cu voluntari;
ateliere creative, workshop-uri de dezvoltare personală;
excursii și ieșiri recreative și educative în afara centrelor;
tabere de dezvoltare personală și viață independentă;
cursuri vocaționale și de calificare;
psihoterapie, logopedie;
consiliere vocațională, orientare profesională.
educație financiară, pentru sănătate, civică, informatică pentru siguranța online, viață
independentă, relații sănătoase

Programul cuprinde prin mai multe proiecte:

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.

___________________________________________________________________________

Programul Ajungem MARI



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 1400 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 8.500 de voluntari minunați care au devenit
pentru copii și tineri profesori, prieteni și modele.



2020 pentru

București și 23 de județe
de centre partenere

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

36 traininguri
voluntari

10 evenimente
caritabile

197 fundraiseri
Galantom

Alte proiecte

20 de tineri la
cursuri de calificare

156

2.815
donatori

1.400 de voluntari
2.500 de voluntari implicați în 2020

implicați săptămânal

Proiecte permanente

Cursuri și ateliere

304 ieșiri și excursii76 de tineri la
psihoterapie

2 tabere în
natură

- centru educațional
- siguranță online
- donații de calculatoare,
laptopuri și tablete
- donații alimente pentru familii
defavorizate
- donații materiale sanitare
pentru spitale și DGASPC
- consiliere pentru voluntari
și personal DGASPC

38.000
susținători

42.000 de ore
de voluntariat

60 de tineri la
consiliere vocațională

45 de copii la
logopedie

317 copii la cursuri
vocaționale



 2020 - o provocare pentru toți
Anul 2020 a început în forță, cu cel mai mare număr de voluntari de la startul Ajungem
MARI și tot mai multe activități planificate la noul centru educațional deschis în vara
anterioară pentru copiii din București, un spațiu unde ei puteau să participe la cursuri
vocaționale, la ateliere creative și de dezvoltare personală. 

Aveam planuri mari, un proiect național de siguranță online, 8 tabere pentru copii,
dintre care două tabere de viață independentă, primele cu exerciții practice de pregătire
pentru viața în afara centrelor de plasament.

Pandemia a oprit orice activități fizice cu copiii și a afectat toate persoanele implicate
- copiii instituționalizați au fost izolați în centrele de plasament/apartamentele de tip
familial timp de 3-4 luni, în care nu au putut părăsi locuința nici până la magazin
- educatorii din centre au stat în izolare câte două săptămâni alături de copii
- voluntarii nu au mai putut lua pentru o vreme legătura cu copiii decât prin intermediul
telefoanelor educatorilor, deoarece lipseau calculatoarele din multe centre
- centrele de zi au fost închise - copiii din aceste familii defavorizate nu au mai avut
acces la hrană și resurse
- centrele de plasament nu dispuneau de toate materialele de protecție și dezinfectanții
de care aveau nevoie, precum nici de dispozitive pentru școala online
- copiii, personalul centrelor și o parte dintre voluntari nu erau obișnuiți cu educația online



Cum am răspuns provocărilor
Sprijin pentru spitale - Am achiziționat materiale de protecție pentru 5 spitale din fonduri
proprii sau strângeri de fonduri în perioada stării de urgență

Sprijin pentru familiile defavorizate - Am ajutat 266 de familii rămase fără venituri cu
pachete de alimente, în cele mai multe cazuri cu pachete lunare. 33 de familii au primit și
tablete conectate la internet pentru școala online

Sprijin pentru centrele de plasament - Am achiziționat materiale de protecție pentru 20
de centre de plasament, 500 de kituri de igienă pentru copii și rechizite și jocuri educative
pentru 30 de centre de plasament. Am donat 168 de laptopuri și calculatoare și tablete.

Sprijin pentru copii - În vacanța de vară am reușit să le oferim copiilor un pic de
speranță prin activități online potrivite nevoilor lor, inclusiv în orașele mici, cu mai
puține oportunități: am înscris peste 180 de copii la cursuri de teatru, dans, canto și
pictură, 37 de tineri la psihoterapie, 24 de copii la logopedie și 30 de tineri la consiliere
vocațională. Numărul beneficiarilor a crescut în toamnă datorită cererii ridicate.

Sprijin pentru voluntari - Am organizat training-uri despre provocările întâlnirilor online
cu copiii, utilizarea platformelor online educative și metode de lucru interactive, grupuri
de suport pentru voluntari și ședințe individuale de consiliere.

Sprijin pentru educatorii din centre - Am trimis către centre idei de activități interactive
și ateliere specifice sezonului, alături de materialele și rechizitele necesare.



Ce am făcut nou 2020
Am putut oferi servicii și oportunități copiilor din toată țara odată ce au avut acces la
internet, chiar daca în mediul rural sau în orașele mici nu existau astfel de oportunități
- cursuri vocaționale, psihoterapie, logopedie, consiliere vocațională.

Am triplat numărul copiilor înscriși la cursuri vocaționale.

Terapia a devenit una dintre direcțiile prioritare ale programului Ajungem MARI la
solicitarea adolescenților din centrele de plasament.

De asemenea, consilierea vocațională a devenit o direcție prioritară și am creat un ghid
de angajare pentru voluntarii și consilierii vocaționali colaboratori.

Am organizat traininguri pentru voluntari și personalul DGASPC despre utilizarea
platformelor și metodelor educative online cât mai interactive în contextul pandemiei. 

Am creat un suport de curs pentru copii și tineri despre siguranța online și o broșură
complexă pentru educatorii din centrele de plasament. În 2020 am început susținerea
acestor cursuri la nivel național.

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



Recunoaștere pentru voluntari

Programul Ajungem MARI a primit în 2020 Premiul I la Gala Societății Civile la secțiunea
Proiecte de voluntariat pentru proiectul Ajungem MARI și Responsabili și Premiul II la
Categoria Programe pentru activitatea voluntarilor în proiectul permanent de voluntariat
Dă-ți pasiunea mai departe. 

Prin proiectul Ajungem MARI și Responsabili 800 de copii și tineri instituționalizați din țară
au participat la cursuri interactive de educație financiară și antreprenorială, civică,
educație pentru sănătate și TIC, pe baza unor suporturi de curs create în proiect special
pentru copiii și tinerii din medii defavorizate.

Proiectul permanent de voluntariat Dă-ți pasiunea mai departe a demarat în iunie 2014 și
a implicat până în prezent peste 8.500 de voluntari în sprijinul copiilor pentru activități
educative, pregătire școlară, meditații pentru examene, ateliere creative sau de cultură
generală, în funcție de cunoștințele și pasiunile lor.

Voluntarii au dedicat săptămânal 2-3 ore unei grupe de copii, timp de cel puțin un modul
de voluntariat. În prezent, durata unui modul de voluntariat este de 8-12 luni. Unii voluntari
le-au rămas alături copiilor pentru mai multe module de voluntariat, chiar și peste 5 ani.
Voluntarii sunt selectați prin mai mulți pași pentru a intra în program și participa
obligatoriu la un training inițial despre specificul copiilor și metode interactive de lucru.
Voluntarii sunt repartizați în funcție de nevoile copiilor și de abilitățile lor și sunt coordonați,
monitorizați și sprijiniți de coordonatori de centre și de județe. Voluntarii au acces la
materiale educative, resurse, training și consiliere individuală sau de grup.



Ajutor rapid la nevoie



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.

1.400 de voluntari susțin săptămânal ședințe interactive în centre:

-  început 2020 - 1600 de voluntari implicați săptămânal în educația a 2.500 de copii
- primăvară- vară 2020 - 1000 de voluntari păstrează legătura online/ telefonic cu copiii
- toamna 2020 - 600 de noi voluntari se alătură, 1400 de voluntari în total 
- 2600 de voluntari implicați pe parcursul anului în 2 module de voluntariat în centrele partenere
din București și județele Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Constanța, Cluj,
Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Gorj, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu,
Suceava, Timiș, Vrancea; 

2020 -----------------------------------------------

Proiectul a fost susținut în București preponderent prin sponsorizarea oferită de United Way
Romania, de 5 ani partener Ajungem MARI și din fondurile colectate prin mecanismul 3,5%. În țară
proiectul a fost susținut prin fondurile colectate prin mecanismele de 3,5% 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 înscriu la activități
susținute de specialiști, profesori, terapeuți
• Cursuri online/ în afara centrelor pentru copii talentați – muzică, dans,
gimnastică, acrobație, fotbal, robotică, programare, pictură, handbal, etc.
• Psihoterapie adaptată pentru copiii care prezintă traume profunde
• Logopedie pentru copiii care prezintă dificultăți de vorbire
• Ateliere de dezvoltare personală, comunicare, public speaking,
conferințe cu invitați

-----------------------------------------------2020
– 350 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 individuale de psihoterapie 
- 45 de copii au participat la logopedie fizic/online

Finanțarea cursurilor, psihoterapiei și a logopediei a fost posibilă cu sprijinul partenerilor LSEG
Romania, PEPCO Romania, Adobe Foundation, sponsorilor care au direcționat 20% din impozitul
pe profit/venit , al donatorilor și al fundraiserilor de pe platforma Galantom. 



Ieșirile și excursiile au fost realizate cu fonduri din sponsorizări de la companii, fonduri strânse pe
platforma Galantom și online pe website-ul nostru, dar si prin mecanismul 3,5%. Consilierea vocațională a
fost posibilă prin sprijinul companiilor 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

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

consiliere vocațională
burse pentru cursuri de calificare
vizite de orientare profesională la diferite locuri de muncă

Voluntarii identifică abilitățile și interesele copiilor, și oportunitățile locale

Îndrăznește să visezi

2020
- 283 de excursii și ieșiri educative au fost organizate pentru copii și tineri , in special in aer liber, la
parcuri  de aventura, spectacole, etc., în București și în țară. Au fost organizate si 2 tabere cu cortul.
- 30 de tineri au participat la sesiuni individuale de consiliere vocațională adaptată nevoilor lor

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



"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.



Proiectele 2020



Proiectul a pornit în iunie 2020 și are ca scop principal să sprijine 1000 de copii și tineri
instituționalizați să folosească internetul în siguranță.

Alături de specialiști și psihologi, am creat un suport de curs despre siguranță online și offline
special pentru copii și tinerii din medii defavorizate, dar care poate fi adaptat pentru orice
grup. Cursul este creat pentru a fi susținut offline, dar a putut fi ușor adaptat online de către
voluntari. El poate fi descărcat de aici - www.ajungemmari.ro/resurse-siguranta-online/. Au
mai fost create o broșură pentru copii si o broșură mai amplă pentru personalul centrelor.

Voluntarii au participat la un training online susținut de creatori și au organizat apoi ateliere
pentru 250 de copii și tineri. 

Proiectul continuă in 2021 cu ateliere și resurse pe social media despre siguranța online
adresate adolescenților din medii defavorizate.

"Growing GREAT and Safe"

proiect susținut de

"După primul curs copiii au dus vestea că e interesant, așa că am avut musafiri
online, alți doi copii, unul chiar de la altă căsuță. Chiar dacă mai glumim sau mai

facem o pauză, mă surprinde și mă bucură că iau foarte în serios cursul!" 
- Iuliana, Voluntara in Buzău



În iulie 2019 am creat cu sprijinul London Stock Exchange Group Centrul Educațional
Ajungem MARI în București unde copiii și tinerii din toate sectoarele să poată veni
săptămânal cu drag pentru activități educative și să se simtă mereu bine și în siguranță,
acceptați așa cum sunt și apreciați pentru abilitățile și talentele lor.

Sprijinul LSEG pentru centrul educațional urma să fie pentru 3 ani. Primele 2 luni ale anului
2020 au fost foarte intensive, iar în total, în cele 8 luni de activitate ale centrului, au fost
organizate 72 de cursuri de teatru, dans și canto, 27 de cursuri de calculator, 20 de ședințe de
logopedie și 53 de alte workshopuri și ateliere creative.

Din cauza restricțiilor, nu au mai fost permise activități în interior sau activități cu copii din
centre diferite, așadar am adaptat proiectul la noile nevoi ale copiilor și ale centrelor:
materiale educaționale, dezinfectanți, kituri de igienă, accesorii pentru școala online.

Sprijinul LSEG a continuat din august 2020 cu proiectul "A Happy ONLINE Place to Grow
Great". În următorul an au participat 45 de copii la cursuri vocaționale, 22 de copii la
logopedie, 12 tineri la cursuri de calificare sau școala de șoferi și 14 adolescenți la meditații
pentru examene. Proiectul a făcut posibilă și consilierea voluntarilor, care au primit resurse,
idei de activități și materiale educative pentru a face ședințele online mai atractive.

"A Happy (ONLINE) Place to Grow Great"

proiect susținut de



1760 de copii și tineri cu vârste între 6 și 17 ani au participat la ateliere creative și de
dezvoltare personală, cursuri vocaționale, ședințe de logopedie și ieșiri educative. 

153 de copii si tineri au participat la cursuri vocaționale, mai întâi 25 dintre ei la cursuri
desfășurate fizic la centrul Educațional Ajungem MARI, iar ulterior online, ceea ce a permis
înscrierea mai multor copii din țară. 20 de copii au participat la logopedie. 196 de copii au
participat la ieșiri educative, iar 81 de copii la ateliere creative. Proiectul a acoperit și
transportul copiilor și gustări pentru ei în cadrul activităților. 14 familii defavorizate au primit
pachete cu alimente.

1501 copii și tineri din 17 județe au participat la Carnavalul Copiilor, petreceri de 1 iunie
organizate în fiecare centru/apartament, deosebit de apreciate în contextul izolării
îndelungate, sau au primit jocuri educative sau pentru petrecerea timpului liber. 

Proiectul s-a desfășurat timp de 9 luni, în perioada ianuarie-septembrie 2020. Sprijinul PEPCO
Romania a continuat din luna octombrie prin proiectul "Curaj pentru viitor", în cadrul căruia, în
primele 3 luni de proiect, au participat 90 de copii la cursuri vocaționale, 13 copii la logopedie
și 89 de copii la ateliere vocaționale. Noul proiect se desfășoară timp de 12 luni.

”Ajungem MARI si Încrezători”

proiect susținut de



783 de voluntari s-au implicat în 2020 în educația copiilor și tinerilor din centrele sociale din
București și Ilfov. 510 voluntari au fost activi în prima parte a anului și au lucrat săptămânal cu
946 de copii și tineri. Voluntarii au susținut activități de pregătire școlară, ateliere creative și
de dezvoltare personală pentru grupe de 2-5 copii. 

În perioada stării de urgență voluntarii au ținut legătura telefonic sau online cu copiii, iar din
vară le-au fost permise vizitele în curtea centrului. În toamnă am lansat un nou apel la
voluntariat și 180 voluntari noi s-au alăturat celor 215 de voluntari care au ales sa rămână
alături de copii pentru cursuri și ateliere online. 

United Way Romania a fost pentru al 5-lea an sponsor Ajungem MARI pentru proiectul de
voluntariat în sprijinul copiilor și tinerilor din București și Ilfov. Proiectul s-a derulat pe tot
parcursul anului 2020.

"Continuăm să Ajungem MARI"

"Partea bună e că băieții noștri au primit tablete și internet și astfel putem face
lecții și comunica cu ei mai bine decât cu telefonul. În ultima perioadă, fără a-i
neglija însă pe ceilalți, ne-am axat mai mult pe V. fiind în clasa a VIII - a si cu
evaluarea națională. Are ceva mai multe lacune și emoții la Limba română, dar
lucrăm teste constant și a devenit mai motivat" - Ana, voluntar sector 4

proiect susținut de



Proiectul a început în iunie 2019, iar în primele 7 luni 450 de copii și tineri instituționalizați din
București și Ilfov au participat la ieșiri educative, 10 adolescenți au primit sprijinul mentorilor
lor, iar în București au fost organizate 6 vizite de orientare profesională în locuri de muncă.

În primele 2 luni din 2020 ieșirile au continuat să fie cele mai importante activități pentru copii
și tineri. Voluntarii i-au însoțit la teatru, film, spectacole pentru copii,  ateliere creative, muzee
și la locuri de joacă. Restricțiile au oprit aceste activități, iar sprijinul oferit tinerilor s-a
transformat în consiliere psihologică/ psihoterapie pentru 22 de tineri, tot mai mulți
adolescenți solicitând ajutor în perioada de izolare. 

În a doua jumătate a anului am demarat proiectul "The World Through Children’s Eyes", care
inițial urma să le ofere copiilor din București acces la ieșiri educative și cursuri de fotografie.
Din cauza situației pandemice la nivel global, Adobe Foundation a transmis organizațiilor
sponsorizate îndemnul de a utiliza fondurile conform nevoilor actuale ale beneficiarilor. 

Așadar, prin proiect am putut susține 25 de copii și tineri la psihoterapie, 12 copii la logopedie
și 53 de copii la cursuri vocaționale.

"Discover The World And Grow Great"

proiect susținut de



Cu sprijinul Fundației Swiss Re și al PAID România (Pool-ul de Asigurare Împotriva
Dezastrelor Naturale), am demarat proiectul “Conectați la educație” prin care peste 180 de
copii din centre de plasament și familii defavorizate au primit dispozitive electronice pentru
a participa la activități educative și școlare online.

14 laptop-uri care au fost donate către 11 structuri rezidențiale (centre de plasament și
căsuțe de tip familial) din Argeș, Buzău, Bacău, Galați, Mureș și Iași si au venit in sprijinul a
142 de copii cu vârste între 8 și 19 ani.
 
Totodată, 33 de tablete conectate la internet timp de un an au fost donate către 33 de
familii defavorizate din 5 județe. Familiile au primit și pachete lunare cu alimente și
produse de igienă timp de 7 luni, prin implicarea voluntarilor din județ.

 “Conectați la educație”

proiect susținut de

"Trăim o perioadă în care cu toții suntem nevoiți să ne adaptăm la noua realitate. Un
lucru însă nu se schimbă, importanța educației și nevoia de a facilita accesul la
educație pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin. Ne-am bucurat atunci
când partenerii noștri de la Swiss Re au venit către noi cu această propunere și am
fost onorați de faptul că am putut să ne aducem propria contribuție la realizarea
acestui proiect frumos” - Nicoleta Radu, Director General, PAID România. 



În vara 2020 am pornit un proiect nou cu sprijinul partenerilor noștri London Stock Exchange
Group România pentru a crește șansele tinerilor instituționalizați din București și din tară la o
carieră frumoasă și un viitor mai bun.

În funcție de pasiunile și abilitățile lor, în cadrul proiectului am înscris 12 tineri la cursuri de
calificare și 27 de tineri la școala auto. 

12 tineri motivați și ambițioși, care luptă pentru dezvoltarea lor, din București,  Mureș, Cluj,
Buzău, Gorj, Argeș si Timiș au finalizat cursuri de frizer, fotografie, manichiură, stilist-protezist
unghii, tatuator, make-up artist, ospătar și tehnician IT. 

Suntem deosebit de mândri de reușitele lor. Cu toții au fost foarte responsabili pe parcursul
ședințelor de curs și au primit încurajările profesorilor. Le-au fost alături voluntarii Ajungem
MARI, cei care le-au și identificat abilitățile și care i-au susținut și motivat permanent.

"Pași spre independență"

proiect susținut de

“A. este prima noastra poveste de succes din programul pentru tineri. A terminat cursul
de frizer cu 9,50 si a primit deja doua oferte de muncă. In prezent continuă să facă
practică în centru, unde îi tunde pe colegi.” – Virgil, voluntar in Galați



Peste 300 de copii și tineri instituționalizați și din medii defavorizate din județele Timiș si Arad
au fost incluși în cel mai amplu proiect desfășurat de programul Ajungem MARI în regiune,
proiectul „Ajungem MARI și Puternici”, finanțat de Fundația Alber. Proiectul, derulat în
perioada martie 2020 – februarie 2021.

În total , au fost organizate 9 excursii pentru 193 de copii și, în vara 2020, după perioada de
izolare, 2 tabere în natură, cu cortul, pentru 39 de copii. 

105 copii au participat la cursuri de gătit, fotbal, atletism, teatru sau gimnastică. 8 copii au
participat la psihoterapie și alți 8 copii la ședințe de logopedie. 56 de părinți și copii din medii
defavorizate, beneficiari ai centrelor de zi, au participat la ateliere de grup educative.. 71 de
familii defavorizate au primit pachete cu alimente și produse de igienă personală

5 tineri care urmează să părăsească centrele au participat la cursuri de calificare pentru a se
putea angaja în domeniile care îi pasionează. Ei au urmat cursuri acreditate de cofetar,
frizerie, machiaj, manichiură și editare video.

Pentru voluntarii din Timiș am putut organiza un teambuilding care sa unească echipa locală
și să le ofere noi idei de activități și metode de lucru cu copiii.

Ajungem MARI și Puternici

proiect susținut de



200 de adolescenți și preadolescenți instituționalizați din 4 județe din Moldova – Iași,
Suceava, Botoșani și Neamț au participat la activități de dezvoltare personală.

Proiectul a început în octombrie 2019 și a continuat în 2020. A fost primul proiect regional în
care un coordonator local susține desfășurarea eficientă a activităților.  

Prin proiect în 2020 am putut organiza 140 ieșiri educative pentru 235 de copii și 4 excursii
pentru 50 de copii.  Din cauza restricțiilor, ședințele de terapie de grup s-au transformat în
ședințe online de psihoterapie individuală, ceea ce a adus beneficii majore pentru 27 de copii
și tineri care resimțeau acut presiune în perioada izolării. 8 tineri au participat la cursuri de
calificare acreditate, ceea ce îi va ajuta să se angajeze mai ușor.

De asemenea, am putut pune accent pe formarea voluntarilor pentru a-i susține să rămână
cât mai mult alături de copii și am organizat 7 traininguri pentru 60 de voluntari.

Dare to GROW GREAT

proiect susținut de

"Într-o perioadă în care copiii și tinerii aveau atât de mare nevoie de conectare și de
activități care să întrerupă monotonia izolării, ne-am bucurat enorm că am putut

adapta proiectul cu ajutorul tehnologiei pentru a le rămâne aproape copiilor și tinerilor."
- Adina Pascal, coordonator proiect



Oportunități de învățare și dezvoltare



Oamenii care schimbă vieți



Voluntarii
Peste 2600 de voluntari s-au implicat în 2020 în cadrul a 2 module de voluntariat. 
În medie, 1400 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.

„La început, a intrat doar M. care mi-a arătat niște desene pe care le-a făcut ea și pe care urmează să le coloreze.
După o vreme, a intrat și A. și am jucat Geoguessr care i-a atras pe amândoi. Am descoperit, astfel, Parisul și alte
câteva orașe din Franța, am călătorit prin Statele Unite și am rămas impresionați de frumusețea peisajului de
acolo. Nu am uitat nici România unde au zis că este tot frumos, doar că străzile parcă nu sunt la fel de bune... În
special A. a căutat indicii pentru a afla unde ne-a plasat Google. După joc, M. a vrut să mergem în satul ei, însă nu
l-am putut vedea decât de deasupra. Mașinuța de la Google nu a intrat în el, dar a intrat în comună, în R., unde M.
a recunoscut locurile.” - Mihai, voluntar Ajungem MARI - Bacău

„Copiii prezenți împreună cu voluntarii și-au lăsat imaginația să zboare printre culori și bucuria de a
crea un ambient mai plăcut pentru toți colegii lor care frecventează centrul. A fost culoare și
vopsea cam peste tot: pe mâini, pe haine, pe telefoane, dar am realizat ce ne-am propus și ziua s-a
terminat cu oboseala si satisfacție chiar daca nu ne-a prea iertat canicula.” - Maria, voluntar Bihor

„Am fost plăcut surprinse când la întrebarea "Ce te-a făcut fericit azi?" copii au răspuns că ei sunt
în fiecare zi fericiți si veseli. I. părea foarte energetică și dornică să se deschidă și să participe la
activitățile noastre.” - Maria, voluntar Ajungem MARI - Cluj



Sponsorii
În 2020 multe dintre activitățile programate conform proiectelor au fost oprite și am fost foarte
recunoscători sponsorilor noștri pentru deschidere în adaptarea proiectelor. Astfel, am
direcționat fonduri pentru ieșiri și excursii sau cursuri vocaționale către nevoile urgente ale
grupurilor vulnerabile, iar ulterior am adaptat activitatea noastră în special pentru online sau
pentru activități în care se puteau respecta măsurile de siguranță, chiar dacă a însemnat
creșterea costului per beneficiar. 

Am avut mari emoții la finalul anului, în campaniei de 20%, când ne-am lovit de situația în care
sponsorori din anii anteriori fie nu înregistraseră profit într-un an dificil, fie deja sprijiniseră
spitalele pe parcursul anului. Însă, în special cu sprijinul voluntarilor care au recomandat
programul nostru în comunitate, am putut strânge fondurile necesare pentru a asigura
desfășurarea programului național de voluntariat și în 2021. 

Partenerii
Ca în fiecare an, librăriile Carturești ne-au fost alături în campania 3,5% și au plasat urne pentru
strângerea formularelor. Partenerul nostru principal în acțiunile de fundraising peer-to-peer este
Galantom, platforma prin care participanții la evenimente, în special sportive, strâng fonduri
pentru cauzele în care cred. În 2020, când numărul evenimentelor a scăzut drastic, Galantom a
lansat campanii de strângere de fonduri online, de acasă. În luna iunie am participat la
Swimathon București, eveniment organizat, de asemenea, online.



Fundraiserii
În 2020, 197 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 sanitare, ieșiri, excursii și alimente pentru familii - https://ajungemmari.galantom.ro/.

Donatorii
2815 oameni grozavi ne-au sprijinit în 2020 prin donații directe, online pe www.ajungemmari.ro
sau pe platforma Galantom și la evenimentele caritabile, precum Swimathon.

Principalele proiecte susținute au fost sprijinirea familiilor defavorizate cu pachete lunare de
alimente și produse de igienă și psihoterapia copiilor și tinerilor vulnerabili, în ultimele luni ale
anului. În decembrie am lănsat campania de donații recurente pentru psihoterapie. 

"De ziua mea îmi doresc cât mai multe ședințe de terapie pentru copiii și tinerii din
centrele de plasament, adică cât mai multe ore în care ei să simtă că sunt susținuți,
ascultați și încurajați și să descopere că sunt puternici, valoroși și capabili de muulte,
așa cum îi vedem noi." Ștefana. voluntar și donator Ajungem MARI



O mulțime de zâmbete dăruite



Date financiare



Fondurile atrase
Principalele surse de finanțare pe perioada anului 2020 au fost sponsorizările de la companii
realizate la finalul anului 2020 prin mecanismul 20% (direcționarea impozitului pe profit/ venit),
veniturile de la persoane fizice prin mecanismul 3,5% (redirecționarea impozitului pe venit - în
special din salarii) și sponsorizările de la companii mari pentru proiecte punctuale.

În 2020 au început proiecte noi dintre care multe continuă în 2021, așadar fondurile sunt
dedicate unor activități stabilite.  De asemenea, fondurile colectate la final de an prin
mecanismul de 20% sunt dedicate proiectelor desfășurate în anul următor. 

Pentru fondurile atrase prin mecanismul 20% a fost esențială implicarea voluntarilor, care au
promovat cauza noastră în rândul companiilor din țară. Fondurile strânse pentru proiectele
locale sunt folosite în anul următor pentru copiii din județul respectiv, așa cum se întâmplă și în
cazul fondurilor strânse prin mecanismul de 3,5% sau la evenimentele caritabile locale. 

În 2020 am înregistrat donații record cu sprijinul fundraiserilor în special pe platforma Galantom
și am apreciat dorința de implicarea a susținătorilor Ajungem MARI pentru cauzele urgente în
contextul pandemiei - sprijin pentru spitale, donații pentru pachete pentru familiile defavorizate,
donații de calculatoare, dar și sprijin prin psihoterapie pentru adolescenții instituționalizați.

Le suntem foarte recunoscători tuturor celor care au crezut în cauza noastră și au ajutat, prin
sponsorizări, donații și participare la evenimentele noastre!



Venituri 2020 - 2.336.533 lei



Cheltuielile 
Cele mai mari cheltuieli în 2020 au fost pentru realizarea programului de voluntariat, la nivel
național și în București. Pe lângă activitățile educative organizate și facilitate de voluntari, atât
fizic, cât și online, voluntarii au un rol major în desfășurarea tuturor celorlalte activități în cadrul
programului Ajungem MARI. Voluntarii sunt cei care, cunoscându-i direct pe copii, îi înscriu la
activitățile educative de care au nevoie, îi monitorizează și îi motivează pe parcurs. Fară
voluntari și fară o comunicare constantă între voluntari și membrii echipei, toate aceste activități
cu specialiști colaboratori ar avea un impact mult diminuat. 

Dacă în alți ani voluntarii reușeau să organizeze peste 1000 de ieșiri și excursii, perioada de
izolare și restricțiile ce au urmat se reflectă foarte clar în ponderea acestor activități care au
scăzut la o treime. Din păcate, cu mult regret am fost nevoiți să anulăm cele 8 tabere de
dezvoltare personala și viață independentă programate. Însă, spre deosebire de anii
precendenți, a crescut extraordinar de mult numărul copiilor înscriși la cursuri vocaționale,
psihoterapie, logopedie, consiliere vocațională, și cursuri de calificare. 

Peste 16% din bugetul pentru 2020 a fost investit în ajutorul necesar în contextul pandemiei -
materiale sanitare pentru spitale și centre, pachete de alimente și produse de igienă pentru
familii defavoriazate și laptopuri, tablete și calculatoare pentru copiii instituționalizați sau din
familii defavorizate. Am fost bucuroși că am putut ajuta și că sponsorii și donatorii noștri au fost
deschiși să ofere sprijin conform nevoilor identificate. De asemenea, am fost foarte
recunoscători pentru deschiderea donatorilor pentru proiectul nostru de psihoterapie.



Cheltuieli 2020 - 1.769.694 lei



Sponsori principali 2020

COMPANIA CINCI STELE   |  Darwin Technologies SRL | BEARING POINT
Roechling Automotive Piteşti   |   RCI Leasing Romania IFN SA   |   Pentalog Romania

Climatico Line   |   Natural Prod Carm   |   Fan Distribution   |   SC Nicoltana SA  |  Prodgrau

SlyNutritia |   Tiemme Systems SRL |   Combinatul De Ingrasaminte Chimice |  SC Coseli SA | Mapei
Tehmin Brasov SRL  |  Vard Electro Braila  | Aguaki Trans | Elektrobit Automotive Romania SRL 

 Realworld Eastern Europe |   Edenia   | Grosbi Impex |  SKF Romania SRL | Davo Pro Company SRL  

Fondurile primite la finalul anului 2020, prin mecanismul 20% de directionare a
impozitului pe venit/ profit, sunt utilizate pentru proiectele derulate in anul urmator.



Impactul programului



Suferinţa abandonului sau

Mediul impropriu în care au

Mediul dificil al centrelor

Nivelul scăzut de educaţie 

Lipsa stimei de sine

Frică și pedepse

     separării de familie

     crescut

Impactul programului

Istoricul copiilor Ajungem MARI Impact pentru copii

Experienţe frumoase    

Noi perspective

Încurajare continuă 

Un anturaj benefic

Susținere constantă și pe

termen lung

Metode interactive de

învățare și dezvoltare

Promisiuni respectate

Încredere de sine, motivaţie,
ambiţie și 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

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.



Cheia: relația voluntarilor cu copiii
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.

„Doamna Simona, vrem să mai veniți la noi, așa mult ne place de dumneavoastră pentru
că ne înțelegeți prin ce trecem.” - A., 13 ani

„V. ne-a povestit despre sportul pe care îl practică: atletismul, și am fost extrem de
mândre de toate experiențele pe care le-a avut. Mai ales când am aflat că a primit
mereu premiul I sau II de fiecare dată, ajungând chiar și la știri. E încrezătoare în forțele
proprii și asta ne bucură.” - Cosmina, voluntar Ajungem MARI - Botoșani

„A fost emoționant. A fost prima noastră întâlnire și am pregătit un joc de tip roata
norocului cu întrebări introductive ca să ne cunoaștem mai bine. Și la întrebarea ce o face
fericită, a răspuns ,,Orice” sau când a fost o întrebare cu ce ar face cu banii dacă ar
câștiga la lotto, a răspuns: ,,Aș face o casă mare-mare în care să stau cu toți frații mei.” -
M., 10 ani” - Raluca, voluntar Ajungem MARI - Dolj

„Astăzi a fost într-o stare tare bună, o bucură venirea primăverii. A stat afară la lecția
noastră și, în timp ce copia cuvintele noi, am fost încântată să o văd pe M. zâmbind sau
chiar fredonând.” - Raluca, voluntar Ajungem MARI, Dolj



Stabilitate in vremuri grele
În perioada de izolare, copiii nu au mai avut acces la scoală, la interacțiunea cu colegii și
profesorii, la activitățile lor extrașcolare (sport, muzică etc.) și nu și-au mai putut întâlni familia,
în cazul în care păstrau legătura cu aceasta. În această situație foarte dificilă, voluntarii au
reprezentat un element de stabilitate, rămânând alături de copii, online sau telefonic, în funcție
de posibilități. Unii voluntari au folosit telefoanele educatorilor pentru a păstra legătura cu copiii,
alții au căutat soluții pentru a le trimite copiilor telefoane mai vechi prin care să poată comunica.
Unii voluntari s-au mobilizat să trimită calculatoare, să strângă fonduri pentru laptopuri sau
chiar să faciliteze instalarea internetului în centrele de plasament unde nu există conexiune. 
Chiar dacă activitățile nu au mai fost la fel ca la vizitele din centru, pentru copii a contat enorm
că voluntarii au ținut aproape, i-au întrebat cum se simt, le-au împărtășit emoțiile lor și chiar i-au
vizitat la poarta centrului sau la bloc, copiii salutând de la balcon. 

Ce m-a marcat: în timpul urcușului am discutat mult cu I. și printre altele am întrebat-o cum
s-a obișnuit cu această perioadă de carantină și izolare. 
„-M-am obișnuit cu toate, încetul cu încetul, mai puțin cu un lucru nu m-am obișnuit. Cu
absența ta, cu absența voastră, a voluntarilor nu m-am putut obișnui. E greu fără tine, fără
voi la centru.” - I. - 14 ani

Mi-a povestit despre momentele in care a fost comparat cu alti copii si mi-a zis ca de acum
va sti sa nu le mai ia in seama, pentru ca acei oameni care fac asta, nu stiu mai mult. Mi-a
spus despre ce a inteles ca se intampla atunci cand esti marginalizat intr-un grup. Ce simti
si cum iti poate influenta experienta asta comportamentul tau in viata. Am vorbit mult
despre emotii, despre de ce e important sa stim sa le numim si sa nu ni le reprimam, desi
societatea ne invata exact asta.  La final, m-a intrebat daca ne putem vedea mai des sa
discutam despre ce mai afla din urmatoarele module de curs. Mi-am facut timp si ne vom
vedea si vineri. " - Monica, voluntar Ajungem MARI - Galati



Pregătire constantă pentru succes
Toți voluntarii participă la un training inițial pentru a înțelege mai bine mediul din care provin
copiii, comportamentul specific și nevoile lor. În primăvara 2020 am făcut încă o serie de 5
traininguri inițiale pentur voluntari în județele în care numărul copiilor era mult mai mare decât
cel al voluntarilor înscriși. Au fost ultimele traininguri fizice, în varianta clasică de 8-9 ore, cu
multe jocuri și povești din activitatea voluntarilor. Din toamna 2020, trainingurile au fost
organizate online, facilitând astfel participarea tuturor voluntarilor dornici de implicare. 

Tot la început de 2020 coordonatorii naționali călătoreau în țară pentru a susține un training
amplu de aprofundare pentru voluntari, însă nu au mai putut fi organizate aceste cursuri în
toate județele odată cu implementarea restricțiilor. Însă, am putut răspunde rapid nevoilor
voluntarilor cu training despre platformele online și metode interactive de lucru online, dar și cu
grupuri de suport pentru voluntari și workshopuri despre gestionarea incertitudinii.

„Cu Ș. am făcut toată tema de vacanță pe care a primit-o la matematică. Am fost foarte
fericită văzând că odată ce i se spune raționamentul, se prinde și lucrează singur, fiind atent și
dorindu-și să facă totul cât mai bine. Pe Al. și Ad. le-am ajutat la final cu ultimele 10 exerciții pe
care le mai aveau de făcut la matematică. ” - Claudia, voluntar Ajungem MARI - Hunedoara

„Copiii au luat inițiativă și mi-au spus că vor să cânte. Am petrecut cam o oră cântând alături
de diferite melodii de pe YouTube. Am continuat cu un tur virtual al unui muzeu de istorie
naturală din Lincolnshire, unde am văzut oase care aparțineau unor specii extincte, dinozauri,
diferite insecte și descoperiri.” - Luminița, voluntar Ajungem MARI - Mureș



Cu pași mici Ajungem MARI
Pentru că lucrăm cu copii cu istoric de traumă, care vin din medii dificile, care au trecut prin
abuzuri și instituționalizare, voluntarii trebuie să dea dovadă 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.

„Azi sunt fericita! Am început cu stângul întâlnirea, nu a funcționat microfonul și difuzorul
pe laptopul Mariei, dar am sunat-o și am rămas la telefon până la finalul întâlnirii, iar ca

suport vizual am continuat să proiectez prin Zoom. M-am bucurat foarte tare că a pornit
camera, și a fost mult mai implicată, comparativ cu celelalte întâlniri. Am schimbat puțin

strategia, am observat că la matematică are rețineri să lucrăm, așa că am lucrat la
limba română. A fost foarte implicată, mi-a arătat caietul cu exerciții și cel pe care îl

folosesc pentru pregătirea pentru evaluare.  Mi-am propus sa o ""cuceresc"" cu limba
română si încet sa trecem la matematică." - Cristiana, voluntar Ajungem MARI - Arad

„A fost una din cele mai frumoase, dar și cele mai benefice întâlniri cu Alex de până acum. 
 Înainte de sărbători i-am dat acces la un curs de NLP unde sunt asistentă și i-am spus că
mie cursul ăsta mi-a schimbat viața. După sărbători, mi-a dat mesaj și mi-a spus că vrea să
ne vedem. Nu doar că l-a urmărit, dar discuția ce a urmat a fost doar despre curs. A început
să-mi povestească ce i-a plăcut, ce a înțeles și am rămas șocată de cât de interesat e și cât
de repede integrează informația de acolo. Mi-a zis că a auzit în curs că atunci când un copil
este constant comparat cu alții care fac lucrurile mai bine, iau note mai mari, etc, acel copil
crește cu încredere în sine scăzută. În felul asta și-a explicat de ce stă prost la capitolul
încredere.” - Monica, voluntar Ajungem MARI - Galați



Reușitele voluntarilor
Cu cât sunt mai grele provocările 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.

 
„Astăzi, am ieșit cu D., F. și C. pentru activitățile de karate și pictură naivă. Am fost plăcut surprinsă,
când F. (care nu a mers la școală deloc) mi-a arătat că a terminat cartea cu exerciții de matematică
dată de mine cu două săptămâni în urmă, ca să lucreze la centru. Când l-am întrebat dacă mai
dorește să lucreze, a spus că da, și și-a ales el cartea. Văzând și D. cărțile, și-a ales și el o carte. A
fost o bucurie să îi văd că doresc să învețe.” - Luminița, voluntar Ajungem MARI - Arad

 
„E doar a treia întâlnire, însă deja începem să ne împrietenim și fiecare
activitate cu ei ne ajută să îi cunoaștem din ce în ce mai bine. Încrederea pe
care ne-o arată ne motivează și ne bucură enorm, iar energia și zâmbetele cu
care ne întâmpină la fiecare întâlnire încep să devină cel mai bun mod de
detașare de probleme și de reîncărcare a bateriilor după o săptămână plină.” -
Alexandra, voluntar Ajungem MARI - Mureș

 
„Duminică a fost o zi plină de energie. Am ieșit în parc în cu I., G. și C.. Când am ajuns la
centru începuseră sa ploua, dar nu ne-a speriat. Doamna educatoare era surprinsă că
am decis să mergem în parc, îi era teamă că anulăm ieșirea. Gândurile noastre bune
au alungat norii și a fost chiar o zi frumoasă. Pentru început copiii au zburdat după
porumbeii din parc. Apoi am luat o gustare, I. ne-a pregătit niște sendvișuri minune.
Toată lumea a fost super încântată de ele. Apoi am jucat joculețul de pescuit pești, cu
mare încântare.” - Nicoleta, voluntar Ajungem MARI - Iași



O echipa fantastică de oameni altruiști
Activitățile Ajungem MARI au fost organizate în 2020 cu ajutorul unei echipe constante de
peste 1400 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
și au fost deosebit de săritori în sprijinul familiilor defavorizate.



Mulțumim tuturor pentru susținere!
În 2020  echipa de organizare Ajungem MARI, situată în București, a fost formată din 6
coordonatori de voluntari/proiecte, 1 asistent, 2 consilieri educaționali, un responsabil financiar,
un specialist în comunicare. 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 doi coordonatori regionali angajați, pentru Banat și Moldova.



 
Împreună creștem copii încrezători și puternici!

Iarina Taban 
Președinte & fondator program

iarina@ajungemmari.ro
www.ajungemmari.ro

     Ajungem MARI


