
RAPORT 2017 

Raport de activități educative și sociale 

AC IUNEA ,, I ORFANII SUNT AI NO TRI”BRO TENI 
-Beneficiari: 40 de copii din Bro teni, C minul Bread of Life; 
-Donatori: Marelbo, Messopotamia i al ii; 
-Ac iunea a urm rit desf urarea unei activit i educative, sus inut  de mesaje motiva ionale 
(invita i PACT), jocuri, cântece, craft i cadouri; 
-Copiii au primit: înc l minte, dulciuri, suc, pizza i înghe at . 
-Copiii au venit cu autocarul la Suceava, au participat la activitatea educativ , au servit masa la 
Iulius Mall i au vizitat Cetatea Sucevei. 



AC IUNEA ,, I ORFANII SUNT AI NO TRI”BUDA, jud. Vaslui 
-Beneficiari: 40 de copii din Buda, Jud. Vaslui; 
-Donatori: Marelbo i al ii; 
-Ac iunea a urm rit desf urarea unei activit i educative i distribuirea cadourilor; 
-Copiii au primit: înc l minte, osete, i dulciuri. 



AC IUNEA ,, I ORFANII SUNT AI NO TRI”TRU E TI, jud. Boto ani 
-Beneficiari: 40 de copii din Tru e ti, Centru DGASPC; 
-Donatori: Nicolis i al ii; 
-Ac iunea a urm rit desf urarea unei activit i educative i distribuirea cadourilor; 
-Copiii au primit: înc l minte, osete, geci, fructe i dulciuri. 
-Copiii, înso i i de intructori, au venit la Boto ani, au participat cu interes la activitatea 
educativ , au servit masa la restaurantul Rediu i au primit cadouri.  



AC IUNEA ,,VEDERE CLAR , OCHI S N TO I” 
-Beneficiari: 6 copii din Tru e ti, Centru DGASPC; 
--Ac iunea a urm rit consult medical oftalmologic pentru copii cu 
deficult i de vedere, achizi ia ochelarilor potrivi i i a tratamentului 
medical prescris.  

ACȚIUNI DE AJUTOR SOCIAL, CONSILIERE și 
PSIHOTERAPIE 

-ajutor social i consiliere pentru 40 de copii i familiile 
lor din Mlen u i, jud. Boto ani; 
-4 familiile, ajutor social i consiliere pe termen lung; 
-familii cu nevoi speciale din Tru e ti, jud. Boto ani; 
-1 tân r integrare în societate ca urmare a finaliz rii 
termenului de asisten  în cadrul DGASPC.  
-consiliere psihologic  i logistic  pentru familiile cu copii 
cu deficien e; 
-terapie pentru adul i, terapie pentru copii cu autism i 
alte deficien e; 
-servicii de logopedie. 
 



CAMPANII DE AJUTOR SOCIAL ,,COPIL CA TINE SUNT I EU”  
-Beneficiari:  

• Copiii din centrul de plasament Micul Prin  Suceava, DGASPC Suceava 
• Copiii din Centrul Servicii Multifunc ionale de Tip Reziden ial; 
• Mamele i copiii din Centrul Maternal Suceava; 
• Copiii din centrul de plasament Gura Humorului. 

 
- Copiii au primit cadouri: dulciuri, p turi, osete, juc rii, fructe., rechizite 
- Activitatea a urm rit desf urarea unei sesiuni educative desf urate frontal, prin 

discu ii libere, jocuri i cântece.  



ACTIVIT I EDUCATIV- RECREATIVE  
PENTRU COPII 

-activit i de dezvoltare emo ional  i 
interrela ionare pentru copiii din LTF  



PROIECT INTERJUDE EAN ,,VACAN A MARE, ALTFEL PENTRU MINE” 
-Beneficiari :  

• Copiii din centrul de plasament Tru e ti; 
• Copiii din centrul de plasament F lticeni; 
• Copiii din centre de plasament din Suceava (Scheia i Moara) 

 
- Ac iunea s-a desf urat la Camp Cristia Vorone . 
- Activitatea a urm rit socializarea copiilor, educa ie, consiliere i suport social i material. 
- Copiii au avut parte de un timp de activit i diverse: educative i recreative prin jocuri pe 

echipe, jocuri în perechi, jocuri liber-alese, tirolian , excursii în aer liber; 
- Copiii au primit cadouri: produse de papet rie, rechizite, c r i, haine, dulciuri i fructe. 



AC IUNEA ,,CU PRE UIRE PENTRU UN B TRÂN” 
-Beneficiari:  

• Copii din Liceul Teoretic Filadelfia; 
• B trâni din Centru Pentru Persoane Vârstnice Betezda, Ili e ti 
 

- Copiii i b trâni deopotriv  au desf urat activit i de socializare, de 
interrela ionare, împ rt ind specificul genera iei lor i dezvoltând strategii de 
rela ionare. 

- Copiii au d ruit b trânilor daruri, au cântat, au desf urat jocuri împreun  cu 
b trânii i au servit masa împreun . 

- Tema activit ii a constat în a identifica diferen ele fiec rui nivel de vârst  i a 
g si modalit i care s  eficientizeze rela ia dintre genera ii. În aceast  activitate 
au fost cuprin i copii, adul i i b trâni cu vârste cuprinse între 4 i 98 de ani.  


