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După 18 ani de când „Bună Ziua, Copii din România”
funcționează, aș spune că încă mai sunt multe de făcut
pentru copiii României, pentru familiile lor, și, uneori, am
sentimentul de jenă să vorbesc despre bunăstarea
copiilor și a familiilor... Mi se pare că ne îndepărtăm ca
societate/ca țară tot mai mult de aceste valori. Dar, noi
continuăm să credem in toate acestea: în demnitatea
umană, în importanța familiei pentru creșterea sănătoasă
a copiilor, în rolul școlii și al educației în modelarea
caracterelor, în dreptul fiecărui copil de a străluci.
Și sperăm... De aceea, continuăm să fim prezenți în
comunitate, să facem cu dăruire și pasiune lucrurile, să
sprijinim copiii și familiile în dificultate, să promovăm
voluntariatul, să încurajăm, să împărtășim...
Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături, care în
2017 au dat din timpul, banii și cunoștințele lor pentru ca
proiectele și serviciile organizației să ajungă la copiii și
familiile care au avut nevoie de sprijin!
Mihaela Zanoschi
Președinte executiv „Bună Ziua, Copii din România”
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Cine suntem
Viziunea noastră

Misiunea noastră

„Bună Ziua, Copii din România” este
despre oameni, bunăstare și
dezvoltare. Ne dorim o lume demnă
pentru oameni diferiți dar egali,
unde fiecare se simte apreciat,
valorizat, iubit și acceptat.

Misiunea noastră este de a
susține copiii, tinerii și
familiile pentru a duce o
viață demnă, în bunăstare.
Credem că lucrurile mici
făcute cu dragoste fac
diferențe mari în viețile
oamenilor.

Membri
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Cine suntem
BZRO militează pentru valorizarea copiilor și potențialul acestora, suport și consiliere pentru părinți în
vederea dezvoltării abilităților parentale, implicarea membrilor comunității în acțiuni de voluntariat,
îmbunătățirea și diversificarea metodologiilor de lucru în domeniul asistenței sociale a familiei și
copilului. Activitatea organizației noastre vizează furnizarea de servicii sociale de suport pentru copii
cu vârste între 3-12 ani (activități de socializare și petrecerea timpului liber, consiliere psihologică,
terapie logopedică, sprijin în efectuarea temelor și învățare prin joc), Școala Părinților, grupurile de
suport ale părinților cu copii cu nevoi speciale, organizarea de schimburi de experiență, seminarii,
sesiuni de formare și supervizare pentru practicienii din domeniul social (asistenți sociali, psihologi,
psihopedagogi), proiecte de implicare civică în comunitate a tinerilor și schimburi între tineri din
diferite țări.
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România și
copiii în situații de risc
Context
BZRO acționează într-o țară în care o treime din copii trăiesc în
sărăcie¹ (1 din 10 copiii din mediul rural merge uneori sau
întotdeauna flămând la culcare; 1 din 4 copii au renunțat la școală
din cauza sărăciei sau a rezultatelor slabe) și în care 38,8% din
populația României se află în risc de sărăcie și excluziune socială,
peste media Uniunii Europene de 23,5%² (în 2016 23,8% din
populația României raporta o degradare a condițiilor materiale, iar
rata de sărăcie la populația încadrată în muncă era de 17,7%³).
Conform statisticilor ANPDCA (Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție) numai 58.013 copii beneficiau de
servicii sociale în sistemul public. Acest lucru arată că peste 95% din
copiii care trăiesc în sărăcie au nevoie de servicii sociale și nu
beneficiază de acestea în sistemul public.
În România organizațiile neguvernamentale reprezintă jumătate din
furnizorii de servicii sociale. Cu toate acestea, ponderea finanțării
publice a ONG-urilor din România este doar de 8,6% și ajunge la
27,2% doar dacă se adaugă și finanțările nerambursabile din
programe ale UE . În România nu există acces egal și
nediscriminatoriu al furnizorilor publici și privați la fonduri publice
pentru furnizarea de servicii sociale prin proceduri transparente și
competitive de achiziționare de servicii sociale, iar acest lucru face ca
sectorul nonguvernamental să nu poată asigura sustenabilitatea
organizației și continuitatea serviciilor sociale dezvoltate, în lipsa unei
susțineri din partea altor ONG-uri finanțatoare, donatorilor și
sponsorilor.

¹ Bunăstarea copilului din mediul rural- 2016, Studiu World Vision Romania
² Date EUROSTAR (EU-SILC) pentru anul 2016 și Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar 2015 - 2020
³ Date INS pentru anul 2017
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România și
copiii în situații de risc
50%
din copiii din țara
noastră sunt expuși
riscului de sărăcie

15.000
de cazuri, anual,
de violență împotrivă
copiilor

(sursa Unicef)

96.000
de copii au cel
puțin un părinte
plecat din țară
(sursa DGASPC)

59.000
de copii sunt separați
de familii, cea mai mare parte
pentru motive care
puteau fi evitate

1 din 2 copii trăiește
în mediul rural
doar 24 % din serviciile sociale
funcționează în mediul rural

40%
dintre adolescenți nu au
competențe pentru a funcționa
într-o societate modernă

1 din 51
de copii sunt diagnosticați
cu autism, iar toate cheltuielile
pentru terapii le suportă părinții

0,4%
din venituri sunt
alocate de familie
pentru educație

(PISA)

(sursa Help Autism)

(INS, 2016)

0,6%
din PIB este alocat
pentru servicii sociale

43%
copii cu dizabilități nu
sunt înregistrați în niciun tip de
școală

(Raport ONU – Sărăcia în România)
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17,7%
din oamenii care
muncesc trăiesc
la limita sărăciei
(sursa Monitorul Social)
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Obiectivele noastre 2017-2020

Obiectivele noastre 2017-2020
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Rezultate 2017

10 copii cu tulburări din spectrul autist beneficiari ai
programelor de recuperare și reabilitare

40 de copii sprijiniți pentru a preveni
abandonul școlar

de ore de voluntariat, 30 de voluntari în slujba copiilor, persoanelor vârstnice și comunității
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2017
ÎN RETROSPECTIVĂ
„Atelierul Creativ – Ediție de Sărbătoare” este
la a doua ediție și ne bucurăm împreună de
momentele frumoase create de copii, traineri
și voluntari. Îi învățăm pe copii ce este
generozitatea și îi implicăm în pregătirea de
daruri pentru copiii din programele Asociației
„Sfântul Spiridon”.

Decembrie

Decembrie

Ne implicăm în Campania „Cutia cu
Zâmbete” alături de alte 4 ONG-uri
prin care pregătim cadouri pentru
copiii săraci din mediul rural.

Pe 22 noiembrie 2017 am împlinit 18 ani.
Conferința de presă cu ocazia închiderii
proiectului „Educație pentru schimbare”.

Noiembrie

Ne lansăm pe Piața „Sf. Ilie” din Bârlad
cu brânza cu gust olandez – acțiune
care are un real succes.

Octombrie
Împlinim 1 an de zile de când am lansat „Start
Up-ul Servicii pentru copiii cu TSA”, start-up
lansat cu sprijinul Pro Juventute Olanda .

Septembrie

Începem Campania „De ce este
importantă educația? De ce venim la
școală?” care antrenează elevi, cadre
didactice și personalități din comunitate
a căror
mesaje au fost incluse în broșura „Facem

Ne bucurăm de un teambuilding în aer liber și
supraviețuim problemelor la care ne supune
Loredana, trainerul nostru motivațional.

August

Lansăm proiectul „Educație pentru schimbare”
finanțat de Consiliul Județean Vaslui.
Lansăm proiectul „Biblioteca în aer liber”.
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Iulie

Am lansat pagina online „Gesturi care
mi-au făcut ziua mai frumoasă în Bârlad”
cu scopul de a aprecia oamenii de lângă
noi și de a promova valori și fapte care ne
pot uni.
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2017
ÎN RETROSPECTIVĂ
Participăm la „Gala Societății Civile” cu 2
proiecte care au schimbat viața copiilor din 3
comune și a tinerilor cu dizabilități din Găgești.

Sărbătorim „Ziua Internațională a Familiei” în
familia „Bună Ziua, Copii din România”, cu
sprijinul SC Impex SRL și CARP Pensionari.

Lansăm „Open Space – Pentru o comunitate
vibrantă” prin care invităm personalități pentru a
discuta ce putem face împreună pentru a
transforma comunitatea noastră într-o
comunitate unită, solidară,
preocupată de binele fiecăruia.

Iunie

Mai

Mai

Mihaela Zanoschi se numără printre inovatorii
sociali din România și este pe Harta Inovatorilor
Sociali din România realizată de Ashoka România.

Aprilie

Începem proiectul „Voluntari pentru seniori”.
Ieșim la cofetărie cu părinții și copiii cu autism și
ne bucurăm împreună.

Aprilie
Martie

Implicarea și dedicarea Mihaelei Zanoschi,
directorul executiv al organizației, sunt
recunoscute pe scena Ateneului Român prin
acordarea Premiului „Asistentul Social al Anului
2016” în cadrul Galei Naționale a Excelenței în
Asistența Socială.

Devenim membri VOLUM, Federația
organizațiilor care sprijină dezvoltarea
voluntariatului în România.

Iunie

Organizăm masa rotundă „Rolul organizațiilor în
dezvoltarea comunității locale” care aduce
împreună, pentru dialog și parteneriat, 16ONG-uri
din Bârlad și Primăria municipiului Bârlad.

Martie

Februarie

Ne facem planuri pentru 2017 și lucrăm
la rapoarte și analize.
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Ianuarie

Ne bucurăm în echipa „Bună Ziua” de un
teambuilding la Târgul Ocna. Ne încărcăm
bateriile pentru a ne pregăti pentru faptele
bune din 2017.
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Ce facem
Servicii de suport pentru corectarea părăsirii timpurii a școlii
Cu toate eforturile depuse și în pofida sensibilizării politice sporite față de problema sărăciei, realitățile și studiile
arată că nicio țară europeană nu este la adăpost de sărăcia în rândurile copiilor, cifrele rămânând alarmant de
ridicate, 26 de milioane de copii fiind expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială (conform unui raport
Eurostat din 2014). Printre aceștia se numără și copiii din România, din județul Vaslui. Astfel, aproape jumătate
(46,8% față de 26,9% media UE) din copiii României trăiesc la limita sărăciei sau sunt expuși riscului de sărăcie,
cel mai mare procent din UE în 2015 (Sursa: Eurostat Chidren at risk of poverty or social exclusion).
Măsurarea sărăciei doar din perspectivă financiară oferă o imagine incompletă a dezavantajelor și excluziunii cu
care se confruntă un număr din ce în ce mai mare de copii. Sărăcia nu este doar o chestiune de bani. Pe lângă
imposibilitatea de a acoperi nevoile de bază ale copiilor, cum ar fi alimentele, îmbrăcămintea și locuința, sărăcia
mai înseamnă și excluziunea socială sau lipsa de acces la servicii de sănătate și educație de calitate.
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Ce facem
Educație pentru schimbare
„Educație pentru schimbare” este ceea ce ne-am propus să facem pentru cei 240
de copii beneficiari ai proiectului și cei 15 voluntari: și anume, schimbarea viziunii
despre școală și educație, în sensul abordării unor metode de lucru specifice
educației non-formale, mai prietenoase și atractive pentru copii.
Proiectul s-a derulat în perioada iulie-decembrie 2017 și a presupus organizarea
Școlii de Vară cu lecții susținute de profesori la muzeu, în aer liber, pregătirea a
40 de ghiozdane cu rechizite școlare care au fost dăruite copiilor la începutul
anului școlar, oferirea de suport și consiliere părinților și organizarea pentru copii
a 5 ateliere pentru dezvoltarea abilităților de viață, susținute de voluntari. Prin
acest proiect ne-am dorit să dăm greutate școlii, să conștientizăm copiii despre
efectele abandonului școlar și să întărim motivația copiilor de a învăța, oferindu-le
exemple de oameni care au reușit în viață. Campania „De ce este importantă
educația? De ce venim la școală?” s-a derulat în 6 școli din comunitate (Școala
gimnazială „Stroe Belloescu”, Școala gimnazială „Elena Bibescu”‚ Școala gimnazială
„Costache Manolache Epureanu”, Școala gimnazială „V.I.Popa”, Liceul Tehnologic
„Petru Rares” și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”). În cadrul campaniei a fost
inclusă activitatea „Mesajul meu pentru tine” în care 10 personalități din lumea
literară, artistică, financiară, din educație, profesioniști în domeniile lor, din
Bârlad, au fost invitate să transmită mesajul lor despre educație pentru copiii din
școlile incluse în campanie prin intermediul unor interviuri realizate de voluntarii
proiectului. Aceste mesaje, împreună cu creațiile artistice ale copiilor din cadrul
atelierului „Educație pentru schimbare”, au fost prezentate în cadrul dezbaterilor
din școli cu scopul de a-i motiva, de a le oferi modele și de a-i încuraja pe copii să
lupte pentru visul lor de a deveni ceea ce își doresc în viață.
Susținători: Consiliul Județean Vaslui prin Programul județean pentru Finanțarea
Nerambursabilă a Activităților Non-Profit de Interes General pe anul 2017.
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Ce facem
Atelier creativ și de dezvoltare personală
Atelierul creativ și de dezvoltare personală este un
start-up care îmbogățește oferta de activități educative
extracuriculare ale instituțiilor de învățământ din Bârlad,
încurajând parteneriatul cu școala și familia. Scopul
atelierului este de a produce o schimbare, o creștere, o
echilibrare în dezvoltarea copilului, de a asigura libertate
de exprimare și manifestare a dorințelor, nevoilor,
opiniilor, atitudinilor sale. În anul 2017, 535 de copii cu
vârste între 4-10 ani au participat la 54 de ateliere pe
diverse teme: astronomie, dezbatere și retorică,
marketing și relații publice, dezvoltare personală,
educație financiară, educație pentru sănătate, dans.
Implementarea acestui program ne-a oferit prilejul de a
discuta cu actori importanți din educație de la nivelul
comunității despre investiția în copii, educația copiilor
bazată pe valori, importanța învățării prin descoperire,
cooperare, lucru în echipă, cultivarea solidarității,
empatiei, dragostei de țară/ patriotismului, generozității,
toate acestea devenind principii de lucru în cadrul
atelierelor. Atelierul a mai însemnat și colaborarea cu 8
traineri care împărtășesc crezul nostru privind educația
copiilor, 1449 de ore de voluntariat realizate de 23 de
voluntari implicați în organizarea atelierelor.
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Ce facem
Incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu nevoi speciale

În majoritatea cazurilor persoanele cu dizabiltăți sunt privite doar ca surse de
venit, prin beneficiile aduse de încadrarea într-un grad de handicap,
programele de recuperare fiind ignorate. Însă prin implicarea lor în activități,
prin încurajările permanente, prin consiliere și acompaniere, viața acestor
persoane se poate schimba. Astfel, am continuat și în 2017 să dezvoltăm
programe de recuperare și reabilitare a copiilor și tinerilor cu dizabilități pentru
că am vrut ca să îi ajutăm sa ducă o viață „fără bariere”. 12 tineri cu dizabilități
psihice au beneficiat de un program de reabilitare la Ferma socială Bettine din
Găgești, 3 dintre ei au continuat procesul de integrare în comunitate și locuire
semiindependentă în Casa Giurcani, iar din septembrie 2016 am deschis porțile
Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii pentru copiii cu tulburări
din spectrul autist.
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Ce facem
Start-up Servicii de recuperare pentru copiii cu TSA

În septembrie 2016 cu sprijinul organizației Pro Juventute din Olanda și
încurajați de Freerk Hoeksema și Peter Vonk am lansat Start-up-ul Servicii
de recuperare pentru copiii cu tulburări din spectrul autist. Pachetele de
servicii pe care le-am oferit copiilor în 2017 au inclus activități de terapie și
socializare pentru copii și consiliere și suport pentru părinți. 10 copii cu
autism și 5 copii cu tulburări de limbaj au beneficiat de 1400 de ore de
terapie/ recuperare în cursul anului 2017, de sprijinul, ghidarea și grija
specialiștilor. O preocupare a noastră a fost și de a veni în întâmpinarea
nevoilor familiilor cu copii cu autism, de a crea un mediu sigur, generator
de încredere și respect, așa încât ei să poată să se deschidă, să recunoască
dificultățile cu care se confruntă în creșterea și îngrijirea copilului cu
autism și să ceară sprijinul. În acest sens, au fost organizate evenimente
pentru familii și copii (ieșiri la cofetărie, „Ziua Familiei”, sărbătorirea
zilelor de naștere ale copiilor), consiliere de grup și consilieri individuale.
,,Ca părinți ai unui copil special, avem nevoie de specialiști, avem nevoie sa
bem un ceai împreună, să ne susținem, să ne susțineți! Să fim și noi
specialiști pentru copilul nostru, să înțelegem cum să intervenim când nu
sunteți! Și o faceți foarte, foarte bine cu noi! Venim cu drag aici la întâlniri,
pentru că sunteți altceva.” (Familia Teodorei)
,,Sunt foarte mulțumită de serviciile asociației! Și nu o spun din politețe!
Mă gândesc chiar la mai multe ședințe de terapie, alt pachet mai mare!
Am găsit prietenie, înțelegere și un ceai foarte bun! Probabil pentru că e
făcut cu dragoste!” (Familia lui Alex)
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Ce facem
Centrul comunitar pentru tineri cu dizabilitati „Noi și Voi” Găgești
Acest serviciu a fost dezvoltat de Fundația „Noi și Voi” România și preluat în 2014 de
„Bună Ziua, Copii din România”. Necesitatea de a oferi alternative de
incluziune sociala si contexte de învățare cât mai aproape de normalitate pentru
persoanele cu dizabilități neuropsihice este justificată de o realitate evidentă atât în
statistici, cât și în viața acestor tineri instituționalizați sau din familii, și anume:
atitudinea discriminatorie, fiind considerate, cel puțin din punct de vedere
economic, bolnave și neputincioase; numărul mic de programe de reabilitare și
dezvoltare de abilități în vederea integrării sociale și comunitare; lipsa programelor
care să faciliteze încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități pe raza județului
Vaslui și reticența manifestată de angajatori de a le încadra. Prin cele 2 componente
ale Centrului Comunitar, respectiv Ferma Socială Bettine și Casa Giurcani am oferit la
12 tineri cu dizabilități neuropsihice posibilitatea de a fi incluși în programe de
terapie ocupațională, iar pentru 3 dintre ei este al doilea an de când au ieșit din
sistemul de protecție și locuiesc singuri într-o casă din comunitate, beneficiind de
ghidarea și supravegherea unui mentor. Programul de terapie prin muncă la Ferma
Socială, sub îndrumarea unui ergoterapeut, i-a ajutat pe cei 12 tineri să aibă o
structură a zilei, să îndeplinească sarcini punctuale (să hrănească caprele, să facă
curățenie în fermă, să mulgă caprele, să prepare brânză) fapt ce le-a oferit celor 12
tineri posibilitatea de a se face utili și de a-și exersa și însuși deprinderi de
autonomie. Tinerii sunt încurajați să se implice în comunitate, să fie cetățeni activi.
În 2017 am continuat proiectul „O familie de bătrâni la masă” în care din două în
două săptămâni tinerii gătesc o masă caldă pe care o duc acasă la 10 bătrâni singuri
din comunitate. Brânza de capră preparată în brânzeria Fermei a fost foarte căutată
pe piață - în anul 2017 numărul comenzilor a crescut și am reușit ca pe lângă clienții
fideli, să vindem brânza în piața din Bârlad, loc unde colegii noștri au impresionat
plăcut cumpărătorii.
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Ce facem
Împreună în comunitate - Voluntariat și lucru în
rețea
Proiectul Voluntari pentru Seniori inițiat de Asociația
Bună Ziua, Copii din România în parteneriat cu
Căminul pentru Persoane Vârstnice Tutova și Primăria
Tutova, a avut loc in perioada aprilie – decembrie
2017 și a avut drept scop combaterea izolării sociale și
a singurătății persoanelor vârstnice în vederea
îmbunătățirii calității vieții acestei categorii de
persoane cu vârste de peste 60 ani. Mobilizarea
voluntară a unui număr de 13 tineri ghidați de un
coordonator de proiect a dus la buna desfășurare a
acestui proiect și la rezultate bune înregistrate în ceea
ce privește relațiile cu vârstnicii și starea de bine
creată în timpul activităților (mișcare și dans,
interpretare cântece la chitară și voce, confecționare
de felicitări, jocuri de interior, lecții de tricotat,
realizare de colaje cu fotografii din viața bătrânilor).
Campania „Adoptă un bătrân” organizată în perioada
Crăciunului a atras susținători din rândul membrilor
comunității, iar în prezent costurile de transport a
voluntarilor sunt asigurate din fondurile donate lunar
de 8 sponsori individuali care lunar donează 50 lei.
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Biblioteca în aer liber
Ideea proiectului a venit din dorința de a
implementa un proiect împreună- Biblioteca „Stroe Belloescu”, Primăria Municipiului
Bârlad și Asociația „Un nou început în viață” și de a încuraja lectura în rândul locuitorilor Bârladului, în special în rândul copiilor
și tinerilor. În acest sens am amenajat în
Grădina Publică din Bârlad o bibliotecă în
aer liber. Vizitatorii Grădinii Publice au avut
acces gratuit la spațiu și la cărțile din cadrul
acesteia, având, de asemenea, posibilitatea
să contribuie cu cărți la fondul de carte al
bibliotecii în aer liber. În cele 2 luni cât a
funcționat Biblioteca în aer liber (8 iulie - 3
septembrie) s-au înregistrat un număr de
125 de cititori, dintre care 50 de copii, 40
de adulți, 35 adolescenți și 192 de cărți împrumutate. S-au donat un număr de 167 de
cărți de la 7 donatori și au fost organizate
activități de joc pentru 300 de copii. Proiectul s-a bazat pe participarea a 50 de voluntari din partea celor 2 ONG-uri („Bună Ziua,
Copii din România”, „Un nou început în
viață”) și Bibliotecii și cu suportul logistic al
Primăriei municipiului Bârlad ( 2 căsuțe de
lemn).
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Campania „Cutia cu Zâmbete”
Și anul acesta ne-am alăturat colegilor de la Asociația Un nou început în viață în Campania „Cutia cu Zâmbete” în care am
strâns haine, alimente, jucării și am pregătit cadourile pentru familiile sărace din satele din județul Vaslui și Tulcea. S-au
alăturat acestei campanii Biblioteca „Stroe Belloescu”, Fundația „Podul Dragostei”, Fundația „Sprijin fără frontiere” Tulcea
și Primăria Municipiului Bârlad. Cei care au pregătit cadourile, au mers în sate și le-au dăruit cu ocazia Crăciunului au fost
voluntarii inimoși ai organizațiilor implicate și echipa de la Off Road Club Bârlad fără de ajutorul cărora n-am fi putut
ajunge pe drumurile accidentate și pline de noroi din cele mai defavorizate sate din comuna Gherghești. Un camion plin
cu alimente și 18 mașini de teren au împărțit daruri și zâmbete la 60 din cele mai sărace familii din Draxeni, Rugãrii și
Chetrosu.
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Pași pentru construirea unei comunități vibrante
Masa rotundă „Rolul organizațiilor
neguvernamentale în dezvoltarea
comunității locale”- 28 martie 2017
Prin organizarea acestui eveniment am
urmărit promovarea activității organizațiilor
neguvernamentale din domeniul social din
municipiul Bârlad, sublinierea contribuției
acestora la dezvoltarea serviciilor sociale și
creșterea calității vieții persoanelor aflate în
situații de risc, precum și a importanței și
necesității parteneriatului public-privat în construirea unei comunități solidare, receptivă la nevoile și probleme reale ale
membrilor ei. În contextul bugetelor subfinanțate pentru furnizarea serviciilor sociale de către autoritățile publice, a
alocărilor disproporționate pentru prestații sociale din fonduri publice, prestații care nu reușesc să asigure protecția reală
și ieșirea din sărăcie a grupurilor aflate în situații de risc (copii, familii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice),
inițiativa se dorește a fi un prim pas în construirea relațiilor de colaborare cu Primăria municipiului Bârlad, Consiliul Local
Bârlad, DAS Bârlad, în vederea implementării politicilor publice în domeniul serviciilor sociale. 16 organizații
neguvernamentale s-au întâlnit pentru prima dată împreună cu Primăria municipiului Bârlad, reprezentanți ai Consiliului
Local, Direcția de Asistență Socială, și-au prezentat viziunea, misiunea, experiențele de lucru și așteptările pe care le au
de la instituțiile publice pentru a răspunde cât mai adecvat și prompt nevoilor sociale ale comunității. Organizațiile
prezente la întâlnire au fost: Asociația „Bună Ziua, Copii din România”, Asociația Child’s Life International, Asociația
Creștină de Misiune și Ajutorare „Betania”, Fundația Cristi`s Outreach, Centrul Educațional „Sf. Ștefan cel Mare”,
Fundația „Hilfswerk ost” din Viena, Asociația „Inima Reginei”, Asociația Myosotis România, Asociația Nevăzătorilor din
România, Asociația New Chance, Asociația Partida Romilor Pro-Europa, Fundația „Podul Dragostei”, Asociația „Sfântul
Spiridon”, Asociația „Sfântul Ștefan”, Asociația „Pentru Noi”, Asociația „Un Nou Început în Viață”.
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Open Space - Pentru o comunitate vibrantă
Ne dorim o comunitate solidară, trează, sensibilă la
nevoile celuilalt și dispusă să-și aducă aportul
pentru înfăptuirea binelui comun, care nu și-a
pierdut speranța și care are vise pentru care luptă.
Inspirați de discuțiile purtate cu Christoph Hinske,
cercetător la The Institute for Strategic Clarity,
referitoare la comunitățile vibrante,
în aprilie
2017 am organizat evenimentul „Open Space pentru o comunitate vibrantă”. Cu această ocazie
am adus la aceeași masă
reprezentanți din
domeniul educației, sănătății, societății civile,
oameni de afaceri, politicieni, reprezentanță ai
bisericii și ai Academiei Bârlădene cu scopul
stimulării dialogului despre cum se vede
comunitatea din locul unde se află, ce schimbări
ar trebui făcute, ce contribuție ar putea avea pentru
a face acele schimbări, de ce ar fi nevoie pentru
a construi o agendă comună a orașului. Aceasta a
fost o nouă inițiativă a organizației care și-a propus
ca obiectiv strategic pentru perioada 2017-2020
organizarea de conferințe, seminarii și înființarea
de grupuri de inițiativă cu scopul de a contribui la
dezvoltarea unei comunități vibrante, solidare.
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Voluntarii noștri
În anul 2017, în cadrul Departamentului de Voluntariat au activat un număr de 30 de
voluntari însumând un număr de 3736 ore de voluntariat. Aceștia au fost implicați în 8
proiecte și au participat la trainingurile, workshopurile și activitățile de team building
organizate pentru ei în vederea acumulării de cunoștințe și abilități specifice
domeniului în care au activat (copii cu tulburări din spectrul autist, vârstnici etc.).
Povești despre voluntari
Am sa va spun o poveste despre oameni în devenire care au ales să-și petreacă o buna
parte a timpului liber dăruind; voluntarii noștri sunt, în mare parte liceeni, care au
înțeles, de pe acum, că ceea ce da valoare și sens vieții lor este să fie alături de
semenii lor. Așa că ne-am întâlnit și am pornit la drum: am învățat ce înseamnă să fii
voluntar în cadrul unei organizații care militează pentru drepturile și bunăstarea
copiilor și a familiilor lor, ce este „Legea voluntariatului” și cum ne poate ajuta
voluntariatul să creștem frumos și cu folos.
Anul 2017 a fost generos cu proiectele în care cei 30 de voluntari ai asociației noastre s
-au implicat pe care le-au îmbogățit și din care s-au îmbogățit, deopotrivă. Am început
anul cu activități educative și de dezvoltare personală în cadrul Atelierului creativ
„Aventura Cunoașterii”, unde voluntarii au învățat, alături de trainerii și de copiii
participanți, că multe, frumoase și incitante sunt căile care duc spre descoperirea de
noi cunoștințe și experiențe și că acest drum poate fi plăcut și amuzant în același timp.
Voluntari precum Andreea Toma, Andreea Ghiur, Daria Nasue, Adrian Istrate, Andrei
Clisu, Sidonia Toma, Bianca Filiuta, Teodora Radu, Alexandra Ivan au crescut odată cu
acest proiect si au devenit modele pentru copiii cu care au interacționat.
Tot despre educație a fost și „Biblioteca în aer liber”, proiect prin care voluntarii au
promovat lectura și jocul în aer liber în vacanța de vară. Cu acest prilej am descoperit
că Andrei Clisu, omul de baza al proiectului, este un lider eficient și responsabil, ca
Gimmy Duma mai are resurse să-și pună în valoare experiența și priceperea în lucrul cu
copiii și după 2 ani de voluntariat, chiar dacă este în clasa a 12-a, ca Iulia Ciulin, după
un început timid, s-a integrat rapid și a preluat multe responsabilități.
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Andreea Toma este un voluntar foarte prezent și implicat, dar nu doar prezența ei este remarcabilă ci și modul în care
face ca totul să pară ușor și plăcut. Andreea știe să facă distincția între categoriile de oameni cu care lucrează, tratează cu
maturitate sarcinile care-i revin, zâmbește și depășește orice dificultate cu perseverență și ambiție. Ea a participat la
aproape toate proiectele aflate în desfășurare, dar am descoperit-o în proiectul „Educație pentru schimbare”,
organizând ateliere de lucru pentru copii sau vorbind în public colegilor ei din licee, în cadrul campaniei despre
importanța educației, alături de Andreea Ghiur, Remus Cosma și Daria Nasue. Tot prin implicarea în același proiect, am
aflat că Remus este voluntarul care definește spiritul de echipă, iar Daria este ca o scoică care ascunde o perlă foarte
prețioasă: deși foarte timidă, odată intrată în acțiune se transformă într-o persoană energică, creativă, generoasă
și foarte înțelegătoare.

Proiectul „Voluntari pentru seniori” i-a adus pe tinerii noștri voluntari în mijlocul persoanelor vârstnice de la Căminul
pentru Persoane Vârstnice Tutova, unde aceștia i-au primit cu brațele deschise și i-au învățat despre răbdare,
înțelepciune și bucuria care vine din lucrurile simple. Aici i-am văzut într-o noua lumină pe Adrian Istrate (calculat,
perseverent și disciplinat), pe Andreea Ghiur (empatică, responsabilă, echilibrată), pe Irina Pascanu (creativă, inocentă și
capabilă să spargă ziduri de gheață pentru a ajunge chiar și la cei mai retrași vârstnici) și pe Maria Irimia, un voluntar valoros, cald, calm, empatic, înzestrat cu multe cunoștințe, dar mai ales cu multă răbdare și dragoste față de semeni.
Aceștia sunt voluntarii noștri: timizi, dar plini de resurse, bănuite și nebănuite, inocenți și copilăroși, dar serioși, implicați
și suficient de maturi pentru a-și asuma propriul proces de creștere și devenire. Mergem împreună înainte și mergând
construim și ne construim! Știm sigur că într-o zi vom ajunge într-o lume așa cum ne-o dorim: dreapta, curată și plină de
fapte bune!
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Mihaela Zanoschi
- Premiul Asistentul Social al anului
Pe 21 martie 2017 in Sala Ateneului Român din București, în
cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistența Socială, au
fost premiați asistenții sociali și personalitățile care susțin
asistența socială din România.
Premiul Asistentul Social al anului 2016 („Oscarul în
asistența socială”) a fost câștigat de Mihaela Zanoschi,
președintele executiv al Asociației „Bună Ziua, Copii din
România”.
Nominalizarea domniei sale la Gală a fost făcută de Structura
teritorială Vaslui a Colegiului Național al Asistenților Sociali și
de colegii de la Asociația „Bună Ziua, Copii din România”.
În discursul său, Mihaela Zanoschi a spus: „Mulțumesc tuturor celor care au crezut în ceea ce fac, celor care m-au
nominalizat, m-au votat, juriului, tuturor celor care m-au ajutat să ajung până aici! Datorez mult oamenilor din viața mea,
dar datorez totul lui Dumnezeu. Strălucirea Galei vine din faptele bune făcute de oameni frumoși, iar în seara aceasta
oamenii frumoși sunt asistenții sociali și cei care susțin asistența socială… Povestea asistenților sociali din România este
povestea celor care rezistă și se încăpățânează să creadă, să spere, să viseze, să facă schimbări, a celor care gândesc
binele, fac binele și îndreaptă lucrurile. Colegilor mei asistenți sociali le doresc să fie și să rămână o binecuvântare pentru
oameni! Călătoriți fără bagaje, cu brațele gata să îmbrățișeze și inimile legate de cer! Premiul din seara aceasta mă
onorează, mă responsabilizează și mă smerește, deopotrivă, pentru că, înțeleg, o dată în plus, că nu există destul sau prea
mult în a ajuta, în a iubi, în a face bine…”
Recunoașterea la nivel național a fost apreciată la nivel local de DGASPC Vaslui care i-a acordat doamnei Mihaela Zanoschi
Dilpomă de excelență și plachetă pentru întreaga sa activitate și de Instituția Prefectului Vaslui printr-o scrisoare deschisă.
Cei mai câștigați ne considerăm noi, echipa „Bună Ziua, Copii din România” care lucram zi de zi și beneficiem de sprijinul și
coordonarea domniei sale!
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Echipa BZRO
Președinte executiv - Mihaela Zanoschi

Purtător de cuvânt - Theona Balan

Departamentul de Programe și Proiecte
Esmeralda Bigu - coordonator (până în septembrie 2017)
Alina Ciortescu – coordonator (din septembrie 2017)
Ana Ruxăndoiu - asistent social
Mihaela Călin - psihopedagog (până în iunie 2017)
Sandu Coman - lucrător social
Ionica Pavel - îngrijitoare
Mirela Manea - psiholog (din iunie 2017)
Ramona Manea - psiholog
Emil Petcu - ergoterapeut
Andreea Pleșu - psihopedagog (din iunie 2017)
Anca Vizitiu - psihopedagog (până în aprilie 2017)
Departamentul de Voluntariat
Otilia Vîrvorea - coordonator departament
Claudia Hamza - coordonator proiecte
Departamentul Administrativ -Financiar
Cristi Vîrvorea - economist
Mădălina Miler - office manager (până în mai 2017)
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Susținătorii noștri
Bună Ziua the Netherlands

Jaques Overeem, Președinte Bună Ziua NL
Marleen Osterhof, Secretar Bună Ziua NL
Ninian Gerritzen, Membru Bună Ziua NL

Grupul prietenilor „Bună Ziua” din Olanda
Freerk Hoeksema - membru CD BZRO & Adviser
Gitta Griffioen - manager Jarabee, Președinte FICE Europa
și FICE Olanda
Peter Vonk - antreprenor Compania Vonk
Christoph Hinske - cercetător
Rene Cornelissen - trainer și coach
Bertus Benning - manager Trias Jeugdhulp
Johan Supèr - rector Scholengroep Carmel Hengelo
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Raport financiar
Venituri 2017

Cheltuieli 2017

Fonduri din rețeau internațională „Bună Ziua, Copii din
România”-€ 100.400 78%
€ Bună Ziua NL - 63.782
€ Noi și Voi NL - 20.600
€ Pro Juventute - 16.018
Fonduri atrase din România - € 7440,49 6%
€ Granturi (Programul de finanțare al CJ Vaslui) - 6.674, 35
€ Campania 2% - 766,14
Autofinanțare - € 20.750 16%
€ Start-up Servicii TSA - 9.284
€ Start-up Atelier creativ - 1.822
€ Ferma socială Bettine (autofinațare) - 9.644
Total venituri: €
128.590,49

Centrul Comunitar „Noi și Voi” €43.576
Start - up Atelier Creativ
€ 1.822
Start - up Servicii TSA
€25.302
Proiect CJ„Educație pentru schimbare” € 8.736
Proiecte de voluntariat
€ 14.679
PR & Marketing
€ 10.853
Cheltuieli birou coordonare € 10.430
Cheltuieli administrative
€ 7.665
Total cheltuieli: € 123.063
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Parteneri
Parteneri

Consiliul Județean
Vaslui
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Mulțumiri
ACMA Betania
Andronache Răzvan
Bîgu Andreea
Boboc Marilena
Briciu Elena
CARP Elena Cuza Bârlad
Ciulin Iulia
Clisu Andrei
Crăescu Mariana
Cristea Angela
Cosma Remus
Daniș Gabriela
Dinovici Irina
Duma Gimmy
Dumitrașc Ionel
Dumitru Irina
Filimon Adrian
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Filiuță Bianca
Ghețău Mihaela
Ghidoveanu Lidia Gabi
Ghiur Andreea
Horduna Nicoleta
Irimia Maria
Istrare Adrian
Ivan Alexandra
Librăria DACRI
Lupașcu Florina
Marcu Mari
Magazinul SFERA
Năsue Daria
Pașcanu Irina
Pavel Nicoleta
Pricop Ghiorghe
Popa Oana

Popoiu Elena
Primăria Bârlad
Radu Teodora
Restaurant Galmondo
Restaurant Poienița
Restaurant Dan Doru
SC YANIJOC SRL
Stegaru Loredana
Strat Cristian
Tiron Cristina
Toma Andreea
Toma Sidonia
Turcu Angela
Vîntdevară Ciprian
Zaharia Carmen
Zanoschi Catalin
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CONTACT
B-dul Epureanu, nr.19

Departamentul de Fundraising și Comunicare

Bârlad, 731071 Vaslui

Tel.: 0725.485.304

Tel./fax : +4 0235423563
bunaziuacopiidinromania@yahoo.com
www.bunaziuacopii.ro

bunaziuacopiidinromania@yahoo.com
Donații: Cont: RO86 RNCB 0260 0030 8691 0001
deschis la BCR – Filiala Bârlad

www.facebook.com/bz.ro.bd

Toți copiii au dreptul să zâmbească!
Împreună putem face lumea mai bună!
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