
Îngeri,  pentru îngeri
Un proiect - parteneriat, 

în spiritul Crăciunului



Povestea 
 

Acest proiect s-a născut din dorința de a pune umăr la umăr oamenii din inimoasa
comunitate a Școlii Gimnaziale Libere Waldorf: copiii noștri frumoși, profesorii și
părinții, în slujba și spre bucuria copiilor vulnerabili.

Doamna profesoară Lucia Popa a împărtășit ideea cu elevii dânsei iar Emanuel,
elev în clasa a  opta, i-a spus doamnei profesoare că mama lui lucrează pentru
Fundația Hope and Homes for Children România.

Așa că doamna Lucia a vorbit cu mama lui Emi și, din împărtășirea ideilor și
punând suflet la mijloc, a apărut  "Îngeri, pentru îngeri".

Mama lui Emi spune că nu putem încărca cu daruri copiii noștri frumoși, veseli și
puși uneori pe șotii, ca să meargă și să le împartă la ușile bordeielor copiilor
săraci. Asta ar putea fi foarte dureros sau chiar umilitor pentru acei copii. Sărăcia
și abandonul sunt cumplit de dureroase fizic și psihic și au mai multe implicații
decât ne putem imagina noi, din căldura căminelor noastre.



Sărbătoarea, prin ochii celor mai vulnerabili,

poate că înseamnă o zi când au o masă caldă sau lemne pentru foc, îmbrăcăminte de iarnă,
rechizite, ori pernă, pilotă și așternut de pat. 

O mulțime de dulciuri i-ar încânta cu siguranță! 
Dar înainte de asta trebuie să-și potolească foamea, să își încălzească trupușoarele degerate,
să pună încălțări în picioare pentru a putea ieși pe stradă, la școală, să aibă mămicile lor săpun
și șampon și o oală cu apă caldă pentru spălat, așa încât să fie acceptați de ceilalți copii în
bancă sau la joacă.



Ne dorim o lume în care niciun copil nu va mai trebui să treacă prin coșmarul
instituţionalizării.

La sfârșitul anilor 1990, 100.000 de copii trăiau în orfelinate din România.

Misiunea noastră este să închidem toate orfelinatele din
România până în 2027

Pentru fiecare dintre aceștia vom găsi o soluție: pe unii dintre ei îi vom reintegra în
familiile lor, pe adolescenți îi vom sprijini pe drumul către o viață independentă iar
pentru ceilalți vom construi case de tip familial, unde vor avea șansa unui trai cât
mai apropiat de cel dintr-o familie.

Cine suntem



Rezultate

 116 
case de tip familial

construite

60 
orfelinate închise

 5.800 
de copii mutați din

orfelinate

tineri sprijiniți pentru 
a deveni independenți

centre de tranzit 
construite

2.176 2 36.500
de copii care au fost sprijiniți să rămână alături

de părinți



Programul de prevenire a 
separării copilului de familie

Fiecare plan de intervenție este personalizat, fiecare decizie este luată de specialiștii Hope and Homes for Children
care țin cont de criterii și indicatori individuali. 
Din 1998, prin acest program, am prevenit instituționalizarea a 36.500 de copii din 20 județe.
Programul de prevenire a separării copilului de familie este complementar procesului de închidere a orfelinatelor
deoarece, atunci când lucrăm la închiderea unei instituții, e important ca alți copii să nu le ia locul celor pentru care
am găsit soluții de tip familial.

39% din copiii României trăiesc în condiții de sărăcie, nu au haine și
încălțăminte, nu frecventează grădinița sau școala și, uneori, nu au nici ce
mânca. 
Sprijinim menținerea copiilor alături de părinții lor și am gândit o abordare
diversificată a asistenței oferite. 



Exemple de intervenții

Îmbunătățirea condițiilor de trai ale familiei
Acces la o locuință care să fie sigură pentru viața copiilor,
acces la dotări de bază – apă, electricitate, instalații
sanitare și de încălzire, oferirea unor obiecte de mobilier și
gospodărești de primă necesitate;

Îmbunătățirea situației financiare
Sprijin financiar acordat familiei, consiliere în vederea
obținerii beneficiilor acordate de stat sau a unui loc de
muncă;

Facilitarea accesului copiilor la educație
Înscriere la cămin/grădiniță/centru de zi/școală, acordarea
accesului la servicii specializate care susțin procesul
educațional: logoped, consilier școlar, asistent social;

Facilitarea accesului la servicii medicale de bază și
specialitate, atât pentru copii, cât și pentru părinți.



Îngeri pentru îngeri
de Crăciun, 2021

Patru familii din zona București - Ilfov, care fac
parte din Programul de prevenire a abandonului
al Fundației Hope and Homes for Children, își
doresc pentru copiii lor un Crăciun de poveste,
așa cum ne dorim fiecare din noi.

Iată ce înseamnă pentru fiecare din ei, un
Crăciun de poveste...



Familia Drăguțu 
din Sectorul 4, București

Familia Drăguțu locuiește la curte împreună cu
bunicii paterni si cu familia mătușii. 
Doar tatăl copiilor lucrează, mama este casnică și
are grijă de copii. 

Sunt 4 copii în familie: Miruna - 10 ani, Alexandra-
8 ani,  Dinu -13 ani, Daniel - 2 ani si jumătate

Copiii cei mari au nevoie de geci călduroase
de iarnă.



Familia Luca, din Ilfov, Voluntari

Stâlpul familiei Luca este Mama. Este singură de aproape 2
ani  și te uimește curajul cu care ia viața în piept. Soțul ei
era agresiv cu ea și asta era devastator, inclusiv pentru
copii. 
Acum mama și copiii locuiesc într-un apartament, cu chirie.
Sănătatea mamei  este precară și asta o împiedică să aibă
un serviciu stabil. Însă muncește făcând menaj la mai multe
familii și astfel reușește să achite chiria.
Însă cu greu mai poate cumpăra cele necesare traiului!

Familia are trei copii: Sabina- 13 ani, Adrian - 15 ani,
Dumitru - 16 ani.

Un Crăciun îmbelșugat înseamnă pentru familia Luca să
aibă alimente de bază, produse de igienă corporală și  a
locuinței.



Familia Matei
din Ilfov, Voluntari

Familia Matei are 8 membri, din care  6 copii cu
vârste intre 15 luni si 16 ani.
Ei locuiesc într-o curte dărăpănată, cu mai multe
rude.
Mama copiilor este angajată cu forme legale la o
spălătorie ecologică, iar acum este in concediu de
creștere a copilului. Tatăl lucrează ca zilier in
construcții. 

Veniturile sunt mici, iar familia reușește cu greu să
acopere nevoile de bază ale copiilor.

Copiii familiei Matei au mare nevoie de alimente de
bază, produse de igienă corporală și a locuinței și de
jucării.



Familia Paul, din Ilfov, Tunari
Familia Paul înseamnă o mamă singură cu doi copii cu vârste cuprinse între 14 luni și 3 ani. 
Familia locuiește într-o casa bătrânească, o ruină practic, în condiții de sărăcie extremă. Fără
apă curentă, mama cară zilnic  apă de la o vecină. Se încălzesc doar cu un calorifer electric,
dar pe care mama nu îl lasă permanent în priză, din cauza costurilor de electricitate, pe care
nu le-ar putea susține.
Mama nu are venituri, familia trăiește doar din alocațiile de stat ale copiilor.

Hope and Homes for Children are în plan să renoveze o parte din locuință, imediat ce vor găsi
fondurile necesare. 

Un Crăciun de poveste înseamnă pentru familia Paul să aibă alimente de bază, produse de
igienă corporală și a locuinței, bani pentru plata electricității pentru că asta înseamnă
căldură și lumină, și de jucării.



Desfășurarea proiectului
Ne-am dorit foarte tare să îi implicăm direct în acest proiect pe toți cei care puteau fi implicați: copii, profesori, părinți.

Ne-au venit tot felul de idei, care de care mai frumoase! Să implicăm copiii în organizare și desfășurare, să punem o cutie
de donații unde fiecare copil să poată să lase un bănuț pentru alt copil, mai puțin fericit decât el, să organizăm un
eveniment pentru acest proiect, și așa mai departe.

Și, din cauza pandemiei, s-au stins rând pe rând :( .

Dar n-am renunțat la gândul că putem aduce bucurie în acele case sărmane, că putem, împreună, să le oferim unor copii
o masă caldă, o cameră încălzită, jucării, ajutorul de care au atât de multă nevoie!

Doamna profesoară Lucia Popa, împreună cu Andreea Dulercea, asistentul social al Hope and Homes for Children, vor
merge să achiziționeze tot ceea ce sperăm să le putem oferi: produse alimentare de bază, ambalate (mai puțin carne),
produse de igienă personală, produse de curățenie a locuinței, rechizite și jucării.
Apoi, cu mașinuța Fundației Hope and Homes for Children, vor livra darurile familiilor de care voi vă veți îngriji în acest an.



Dragi părinți, avem mare nevoie să ne ajutați cu donațiile. 
Moș Crăciun vă rugăm să fiți, și pentru acești copii, care probabil nu vor
avea brad sau luminițe, pentru că electricitatea costă sau este inexistentă în
casele lor.
Dar, cu ajutorul nostru, al tuturor, vor avea de acest Crăciun mai mult decât
visează în clipa asta.

Donațiile se pot face în contul de donații:
Fundația Hope and Homes for Children România:
Bancă: BRD - Sucursala Baia Mare 
IBAN RON: RO49 BRDE 250S V187 7897 2500

Vă rugam să donați specificând  "Îngeri pentru îngeri", astfel vom
ști că banii sunt dedicați acestui proiect.

 
Data limită de strângere a fondurilor este 16 decembrie.

Finanțarea proiectului



Andreea Dulercea
Asistent Social
+40 735 108 765// andreea@hopeandhomes.ro
Str. Monetăriei nr. 12, ap. 7, Sector 1, București

Contact


