


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 3.000 de copii și tineri de 3-20 de ani din centre de
plasament, centre de zi, apartamente de tip familial și din asistență
maternală, în parteneriat cu instituțiile de stat (DGASPC - Direcţiile de
Protecţie a Copilului) și centre private din Bucureşti şi 25 de judeţe.

Ajungem MARI este singurul program la nivel național care sprijină
copiii și tinerii instituționalizați pe termen lung și prin activități
săptămânale realizate cu sprijinul anual a celor 1.400 de voluntari.

______________________________________________________

Cine suntem?



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 cel puțin 8 luni în educația copiilor și îi încurajează permanent. 

În prezent se implică peste 1.400 de voluntari prin ședințe interactive
în centre și activități în afara centrelor.
 
Ajungem MARI sprijină pe termen lung toți copiii intrați în program și
recrutează periodic noi voluntari care să îi susțină pe copii. Selectia
voluntarilor se face în 4 pași, iar voluntarii participă la training-uri
obligatorii și opționale, primesc consiliere și îndrumare.

Povestea Ajungem MARI

Până acum s-au implicat în program peste 9.200 de voluntari minunați care au devenit pentru copii și tineri
profesori, prieteni și modele.





MISIUNEA
Programul educațional Ajungem MARI își propune să reducă traumele copiilor din centre de plasament în urma
instituționalizării, a abandonului și a separării de familii. Proiectele noastre sunt concepute pentru a-i ajuta să se
dezvolte armonios, să prindă încredere în ei și să își descopere pasiuni și abilități care să îi recomande pentru o
profesie. Participând la cursuri, ateliere creative și excursii, având încurajare, afecțiune și experiențe noi, copiii din
centre pot Ajunge MARI. 

Ne dorim o lume în care copiii separați de familie să crească încrezători în
potențialul lor și să ajungă oameni responsabili și independenți.  

VIZIUNEA

NEVOIILE COPIILOR
Copiii instituţionalizați se confruntă adesea cu probleme de integrare în societate și cu faptul că au lacune în
educație. Au nevoie de ajutor pentru pregătire suplimentară la mai multe discipline, dar și de activități creative, care
să îi ajute să afle ce le place, spre ce au înclinaţii şi ce ar putea dezvolta pentru a-şi asigura un viitor luminos.

Copiii din sistem au nevoie de afecțiune, încurajare și încredere pentru a putea depăși dificultățile de relaționare în
societate. Iar aceasta este principala misiune a noastră: să fim lângă ei, să îi ajutăm şi să le dăm aripi.



Despre copiii din sistemul de protecţie
Fiecare migrare din sistem are impact traumatic complex asupra copilului, iar traumele acumulate au efecte dintre
cele mai grave asupra dezvoltării cerebrale şi emoţionale. Îi pun în pericol sănătatea, integritatea, viaţa, produc
tulburări socio-emoţionale şi modificarea dezvoltării cerebrale. Cel mai bine se recuperează copiii care sunt plasaţi
la o persoană sau o familie care doreşte să îi adopte.

10.000 de copii intră anual în sistemul de protecţie
1 din 10 copii este născut de o mamă minoră
32% dintre copii ajung în centre din cauza sărăciei, iar 25% în
urma abuzurilor suferite sau a neglijării
doar 6% din copiii aflaţi în sistemul de protecţie sunt
adoptabili
1 din 3 copii şi-a petrecut 90% din viaţă în sistemul de
protecţie



Suferinţa abandonului sau separării
de familie

Abuzuri și traume greu de gestionat

Mediul impropriu în care au crescut

Mediul dificil al centrelor

Nivelul scăzut de educaţie 

Lipsa stimei de sine

Frică și pedepse

Experienţe frumoase  

Noi perspective

Încurajare continuă

Metode interactive de învățare

Un mediu benefic

Susținere constantă și pe

Promisiuni respectate

  

     și dezvoltare

     termen lung

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

Impactul programului
de la traumă la dezvoltare armonioasă



Proiectele noastre permanente

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

                 de voluntari susțin săptămânal ședințe interactive în
centre:

1. Dă-ți pasiunea mai departe!
-----------------------------------------------
1.400



2. Prinde formă - Cursuri vocaționale
-----------------------------------------------

Prin intermediul acestor cursuri își îmbunătățesc
abilitățile de socializare și le asigură creșterea
stimei și încrederea în sine

Proiectele noastre permanente

Cursuri online/ în afara centrelor pentru copii
talentați – muzică, dans, gimnastică, acrobație,
fotbal, robotică, programare, pictură, handbal
etc.
Ateliere de dezvoltare personală, comunicare,
public speaking, conferințe cu invitați

Voluntarii identifică nevoile sau talentele copiilor
și îi înscriu la activități susținute de specialiști,
profesori, terapeuți:



3. Ieșiri și excursii - Explorator pentru o zi
-----------------------------------------------

ieșiri la muzee, teatru, spectacole de improvizație, film,
parcuri de aventură, ateliere creative etc. 
excursii– drumeții în natură, excursii în alte orașe

Voluntarii organizează și îi însoțesc pe copiii instituționalizați
la diferite activități recreative și educative:

Proiectele noastre permanente

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 ei despre
diverse teme precum familie, prietenie, valori morale,
carieră, pasiuni și emoții. Voluntarii le explică și cum
trebuie să se comporte în diverse situaţii.



Proiectele noastre permanente

-----------------------------------------------5. Psihoterapie și Logopedie
Copiii și tinerii din centrele de plasament au nevoie de
psihoterapie pe termen mediu-lung pentru a putea gestiona
traumele din trecut. Din păcate, experiențele traumatizante
(neglijența, abuzul, abandonul, instituționalizarea) au lăsat o
amprentă puternică asupra prezentului și a perspectivelor de
viitor.

Experiențele din trecut nu sunt doar în trecut, ci se văd în prezent
prin comportamente distructive la adresa lor sau a altora,
inadaptare și perpective sumbre asupra viitorului. 

4. Vacanța MARE - Tabere 

Organizăm tabere de dezvoltare personală la munte și la mare
cu ateliere prin care îi învățăm pe copii deprinderi de viață
independentă, lucru în echipă și cum să aibă încredere în
forțele proprii.

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



5. Consiliere vocațională și coaching---------------------------------------------

Proiectele noastre permanente

Cu ajutorul consilierilor vocaţionali, tinerii au analizat
aspiraţiile profesionale și priorităţile personale în vederea
continuării traseului educațional/integrării pe piața
muncii/dezvoltării profesionale.

Alături de consilierii vocaționali, tinerii/copiii au identificat
nevoile de instruire şi au analizat programe de formare 
 profesională în conformitate cu profilul profesional,
domeniile de interes şi tendinţele pieţei muncii.

De-a lungul procesului de coaching, adolescenții au
învățat să-și creeze noi obiceiuri, gânduri, dorințe, valori și
o viață mai fericită și mai bună, astfel încât să nu mai
vadă lumea ca fiind un loc nedrept, crud, unde să le fie
greu să fie împliniți și fericiți.



Proiecte pe termen scurt

Educație financiară și antreprenorială
Curs de SUPER Fete & Băieți despre relații și prietenii
Educație civică
Siguranță online și offline
Educație pentru sănătate
Curs de deprinderi de viață independentă
TIC - Cum să folosești calculatorul
Educație de mediu

6. Ateliere educative-----------------------------------------------

7. Burse pentru studenți--------------------------------





Misiunea continuă

Copiii din centre deși nu au pe nimeni, nu sunt ai nimănui! Ei sunt ai noștri, ai tuturor!
Cei 3.000 de copii la care ajungem au nevoie de sprijin constant,
de educație și oportunități, de încurajare și dragoste.

Vrem să le oferim tuturor șanse egale și un plan de dezvoltare
multidisciplinară, adaptat nevoilor lor.
Pe lângă ei, sunt mulți alții care nu au niciun
fel de sprijin și la care ne dorim să ajungem.

Orice copil merită
să fie FERICIT și IUBIT!



Simplu și gratuit, prin completarea unui contract de sponsorizare și virament bancar
(trimestrial sau anual) către sponsorizări@ajungemmari.ro

2%

Cum poate schimba compania dumneavoastră
viața copiilor din sistemul de protecție în 2023

Susținerea unui proiect pe perioada de 1-3 ani

Implicarea angajaților

Sponsorizări punctuale pentru susținerea și dezvoltarea unui proiect sau ale comunității
noastre de voluntari

- promovarea campaniei de recrutare voluntari
- participarea angajatilor la evenimente caritabile (Maraton, evenimente interne)
- direcționarea celor 3,5% din impozitul pe venit de către angajați, simplu și gratuit
- campanii interne de donații (ex. angajatul donează, compania dublează)
- angajații devin donatori recurenti pentru un proiect (terapie, consiliere vocațională, ieșiri etc.)
- participarea angajaților la voluntariat (8 luni/ program cu frecvență redusă)

1
Direcționarea celor 20% din impozitul pe profit din 2022

2

3

4

Redirecționarea celor 20% din impozitul pe profit din 2021
Prin completarea unui contract de sponsorizare și completarea formularului 177
„Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor” (se completează şi se editează cu ajutorul programului de
asistenţă, asigurat gratuit de către ANAF)

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/177.html


Mulțumim!
"Nothing you do for children is ever wasted!"
Împreună creștem copii încrezători și puternici!


