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Și în 2018 am continuat să așezăm în centrul preocupărilor noastre copiii și familiile în
dificultate, cu toate că asigurarea continuității serviciilor și a intervențiilor pentru beneficiarii
programelor noastre nu s-a dovedit deloc o sarcină ușoară . A fost și anul în care am avut mai
multe răspunsuri pozitive în ceea de privește donațiile și sponsorizările din partea companiilor
locale, în care startap-urile înființate în anii anteriori au venit cu noi provocări, dar și anul în care am explorat oportunitatea și interesul partenerilor români de a iniția proiecte pilot inspirate de
experiențele partenerilor olandezi interesați de revitalizarea conceptului de comunități vibrante, solidare.
Am experimentat, parcă mai mult ca oricând, în relațiile cu beneficiarii, partenerii și în
echipă cum ”schimbările minuscule la nivel de impuls pot determina diferențe macroscopice în materie
de efect” (Lorenz Edward), altfel spus cum felul în care ne comportăm, prioritățile pe care le stabilim, acțiunile noastre, chiar și cuvintele pe care le rostim influențează viețile sau/ și deciziile celorlați, imediat
sau în timp.
Am făcut poate puțin față de nevoile pe care le-am întâlnit, dar am făcut totul cu grijă,
dragoste și prețuire față de semeni...
Mulțumim tuturor celor care în 2018 ne-au fost alături, ne-au susținut, încurajat și au dăruit din
timpul, banii și cunoștințele lor pentru ca prin proiectele și acțiunile noastre să continuăm să ajutăm copiii
și familiile care au avut nevoie de sprijin!

Mihaela Zanoschi
Președinte executiv „Bună Ziua, Copii din România”
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Cine suntem
VIZIUNE

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

MISIUNE
Misiunea noastră este de a susţine copiii,
tinerii şi familiile pentru a duce o viaţă demnă,
în bunăstare. Credem că lucrurile mici făcute cu
dragoste fac diferenţe mari în vieţile
oamenilor.
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Cine suntem
Membri în:

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 312 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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Obiectivele noastre 2017-2020

1

Consolidarea organizaţiei - atragerea unor membri relevanţi
şi vizibili la nivel local, naţional, internaţional.

2
3

OBIECTIVE

4
5
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Continuarea programelor de prevenire a
separării copilului de familie.

Dezvoltarea serviciilor ambulatorii de suport
pentru copiii din mediul rural.

Înfiinţarea Centrului de resurse pentru comunitate.

Organizarea de conferinţe, seminarii cu scopul de a accelera procesul de reformă şi de a contribui la dezvoltarea unei
comunităţi vibrante şi solidare.
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Rezultate 2018
10

10 voluntari formaţi şi implicaţi în Campania „Școala de voluntariat”

11 copii beneficiari ai programelor de
terapie logopedică

11

17 copii cu tulburări din spectrul autist
beneficiari ai programelor de
recuperare şi reabilitare

30 de bătrâni de la Centrul pentru personae
vârstnice Tutova beneficiari ai
programelor de socializare cu voluntarii

30

52

52 ore terapie de grup cu copiii cu tulburări
din spectrul autist

54 ore consiliere pentru părinţii copiilor din
programele noastre

54

60

60 de ateliere creative

90 de elevi participanţi la activităţile
proiectului „Toţi diferiţi, toţi egali” campanie de conştientizare cu privire la
nevoile copiilor cu dizabilităţi.

90

187

187 de copiii din 7 localităţi din mediul rural
din jud. Vaslui au participat la activităţile
proiectului „Ziua Jocului”.

379

358 de elevi şi 21 de profesori din 3 licee
bârlădene au participat la atelierele din
cadrul campaniei „Școala de voluntariat”.

1500

1500 ore de voluntariat realizate de cei 28
voluntari activi.

17
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360 ore de terapie logopedică

360

681 de copii prezenţi la atelierele
creative

681

1800 ore de terapie individuală

1800
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2018
ÎN RETROSPECTIVĂ
18 Decembrie

5 Decembrie

3, 4 Decembrie

Evenimentul de lansare a cărţii
„Mamă, tată, creşteţi-mă în
Iubire!”, scrisă de colega noastră
Nicoleta Horduna şi apărută la Editura Agaton.

BZRO a marcat alături de celelalte
ONG-uri şi Primăria Bârlad „Ziua
internaţională a persoanelor cu dizabilităţi” prin
activităţi care au avut ca scop
sensibilizarea şi conştientizarea

21 Noiembrie - 30 Ianuarie

22 Noiembrie

25 Octombrie - 2 Noiembrie

BZRO a fost selectată să implementeze la nivel local un proiect naţional al
Federaţiei VOLUM – Școala de voluntariat – care vizează educaţia pentru
voluntariat.

BZRO a aniversat 19 ani de existenţă.

Vizita Grupului de suport din Olanda
Freerk Hoeksema, cel mai activ şi
implicat membru al acestui grup şi
Preşedinte al Boardului Bună Ziua din
Olanda în ultimii ani, a predat ştafeta
lui Ninian Gerritzen.

1 Octombrie

25 Octombrie

24 Septembrie

A avut loc serbarea de Crăciun a
copiilor din cadrul Serviciul de
recuperare pentru copiii cu autism

De Ziua Internatională a Persoanelor Am devenit membri FONSS (Federaţia
Varstnice voluntarii au facut o vizita
organizaţiilor neguvernamentale
prietenilor lor mai varstnici de la Cenpentru servicii sociale)
trul de Plasament 'Elena Farago pentru a-i felicita si a le oferi dulciuri şi
flori.
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Teambuilding pentru voluntarii şi
trainerii implicaţi în Startap-ul Atelierul Creativ
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2018
ÎN RETROSPECTIVĂ
19 Septembrie

Serviciul de Recuperare pentru copiii
cu autism a împlinit 2 ani.

1 Septembrie

15 Septembrie

Voluntarii asociaţiei ''Buna ziua, Copii
din România'', s-au alăturat celorlalţi
. participanţi cu simţ civic din Bârlad, la
igienizarea oraşului, in cadrul proiectului naţional "Let's do it Romania".

27, 28 Iulie

BZRO a organizat evenimentul caritaTeambuildingul angajaţilor BZRO.
Am stabilit cei 4 ”I” care vor caracte- bil „Voluntari pentru Seniori” având
ca scop strângerea de fonduri necesariza munca în echipă: INFLUENȚĂre transportului voluntarilor care se
INSPIRAȚIE-IMPLICARE-IMPACT
deplasează la Căminul pentru persoane vârstnice Tutova.

2 Iulie - 30 August

EDIȚIA DE VARĂ a Atelierului creativ
şi de dezvoltare personală „Aventura
Cunoaşterii”
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2 Iulie - 31 Iulie

11- 27 Septembrie

BZRO a organizat „Ziua Jocului” în
grădiniţele cu program normal din 7
localităţi din mediul rural din jud.
Vaslui.

15 Iulie

Am donat Ferma socială Bettine către
Asociaţia Betania Bacău.

15 Iunie

Proiectul de voluntariat ‘Atelierul cu Am fost prezenţi la Conferinţa Naţională „Voluntariat şi educaţie” organialbinute’ derulat în parteneriat cu
zată de Federaţia VOLUM menită să
Gradinita cu Program prelungit
adune specialişti din mediul ONG,
‘Licuricii’ din Bârlad care a inclus actiprivat şi instituţional, interesaţi de
vitati tip gradinita de vara pentru 26
voluntariat.
de copii.

RAPORT ANUAL 2018

2018
ÎN RETROSPECTIVĂ
10 Iunie

Simpozionul Internaţional
„Creativitate şi Inovaţie în Educaţie”
la BZRO a susţinut alocutiuni despre
voluntariat şi a organizat un Atelier
pentru dezvoltarea persoanlă a voluntarilor BZRO.

19 Mai

3 Iunie - 31 August

Clubul de vacanţă al voluntarilor înfi- Beneficiarii serviciilor pentru copii cu
inţat cu scopul de a diversifica oferta tulburări din spectrul autist ai Asociade activităţi de timp liber pentru vo- ţiei „Bună Ziua, Copii din România” au
luntarii BZRO. Activităţile au avut ca sărbătorit Ziua Copilului prin activităţi
scop dezvoltarea abilităţilor de leaşi jocuri în aer liber.
dership şi lucru în echipă.

11 Mai

Asociaţia ”Bună Ziua Copii din RomâAm ajuns la cea de-a IX-a editie a eve- nia” a participat la Targul Proiectelor
nimentului Ziua Familiei
Comunitare Vaslui, editia IV-a, organizat de Fundaţia World Vision România.

2 Aprilie

28 Martie

Asociaţia „Bună Ziua, Copii din România” a marcat Ziua Internațională de
conștientizare a Autismului prin activităţi şi jocuri la care au paricipat copiii şi părinţii lor.

BZRO a organizat Atelierul de parenting PARINTI RESPONSABILI - COPII
AMABILI!
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1 Iunie

Aprilie

Internship la Centrul Delfinul din
cadrul Asociaţiei Betania Bacău.

1 6 F e b r ua r i e

Asociatia "Bună Ziua, Copii din România" a fost gazda mesei rotunde cu
tema „Promovarea Strategiei Naţionale de Educaţie Parentală” organizată de FONPC.
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Proiectele BZRO în anul 2018
Servicii de recuperare pentru copiii pentru copiii cu tulburări din spectrul autist.
Anul acesta am împlinit 2 ani de când cu sprijinul organizaţiei Pro Juventute din Olanda 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 2018 au inclus
activităţi de terapie şi socializare pentru copii şi consiliere şi suport pentru părinţi.
17 copii cu tulburări din spectrul autist şi 11 copii cu tulburări de limbaj au beneficiat de 2160 de ore de terapie/ recuperare în cursul anului 2018, de sprijinul, ghidarea şi grija celor 2 specialişti din echipă. O altă preocupare a noastră a fost de
a veni în întâmpinarea nevoilor familiilor cu copii cu autism, de a crea un mediu sigur , generator de încredere şi respect,
aşa încât ei să poată să se deschidă, să recunoască dificultăţile cu care se confruntă în creşterea şi îngrijirea copilului lor şi
să ceară sprijinul. În acest sens, au fost organizate evenimente pentru familii şi copii (ieşiri la cofetărie, Ziua de conştientizare a autismului, sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor), consiliere de grup şi individuală.
Platforma pentru părinți (www.bunaziuacopii.ro/platforma-pentru-parinti/) reprezintă o resursă online la care toţi
părinţii pot avea acces gratuit . Articolele sunt scrise de către colegele noastre, Nicoleta Horduna, psiholog şi Mirela Manea, psiholog clinician şi tratează subiecte de actualitate pentru părinţi, cum ar fi fobia şcolară, minciunile copiilor, ce mai
reprezintă ţara pentru copii, influenţa bunicilor asupra nepoţilor, jocul cu copiii etc.

Testimoniale părinţi beneficiari cu TSA:

„Suntem foarte mulţumiţi de tot ceea ce faceţi pentru copiii noştri.”
„Mulţumim echipei T.S.A. pentru sprijinul acordat în cadrul terapiei cu copilul şi pentru
toate activităţile n care ne implicaţi.”
„Înainte de a începe logopedia nu rostea cuvinte, de când a început terapia a rostit primele
cuvinte.”
„Vă mulţumesc că mi-aţi dat ocazia să vă arăt că sunt un luptător.”
„Cuvintele nu pot exprima recunoştinta pe care o simt pentru dvs.”
9 Bună ziua, copii din România
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Proiectele BZRO în anul 2018
Atelierul creativ și de dezvoltare personală „Aventura Cunoașterii”
Atelierul creativ şi de dezvoltare personală este un start-up care
îmbogăţeşte oferta de activităţi educative extracurriculare ale
insituţiilor de învăţământ din Bârlad, încurajând parteneriatul cu
şcoala şi familia.
Scopul Atelierului este de a produce o schimbare, o creştere, o
echilibrare în dezvoltarea copilului, de a asigura libertate de
exprimare si manifestare a dorinţelor, nevoilor, opiniilor,
atitudinilor sale. În anul 2018, 681 de copii cu vârste între 4-10
ani au participat la 60 de ateliere pe diverse teme: ”Poveşti
faimoase şi povestitori”, ”Educaţie financiară”, ”Bunele maniere
pentru copii”, ”Minte sănătoasă în corp sănătos”, ”Toamna în
culori”, ”Dezvoltarea emoţională a copiilor”, ”Magia poveştilor
în lumea piticilor”, ”Natura ne inspiră”, ”Eu şi comunitatea”,
”Moştenire spiritual”, ”Arta populară românească”, ”Către
spaţiu am decolat”, ”Lumea animalelor”, ”Viaţa la palat”.
Implementarea acestui program ne-a oferit prilejul de a discuta
cu actori importanţi din educaţie de la nivelul comunităţii
despre investiţia în copii, educaţia copiilor bazată pe valori,
importanţa învăţării prin descoperire, cooperare, lucru în
echipă, cultivarea solidarităţii, empatiei, dragostei de ţară/
patriotismului, generozităţii, toate acestea devenind principii de
lucru în cadrul atelierelor. Atelierul a mai însemnat şi
colaborarea cu 9 traineri care împărtăşesc crezul nostru privind
educaţia copiilor, 705 de ore de voluntariat realizate de 21 de
voluntari implicaţi în organizarea atelierelor.
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În anul 2018

681
de copii
au participat la

60 de
ateliere
creative
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Proiectele BZRO în anul 2018
Proiecte de voluntariat
Voluntarii asociaţiei noastre sunt implicaţi în toate proiectele pe care le desfăşurăm în cadrul asociaţiei (Atelierul creativ
şi de dezvoltare personală „Aventura cunoaşterii” din cadrul Centrului de Consiliere pentru Părinţi şi Copii „Căsuţa cu
jocuri” şi Serviciile pentru copii cu tulburări din spectrul autist) pentru că voluntariatul este o valoare în care credem şi pe
care o susţinem atât ca metodă de lucru nonformală, dar şi ca formă de implicare civică, dezvoltare personală şi responsabilizare socială.
Pe lângă acestea, voluntarii activi din cadrul Departamentului de voluntariat sunt implicaţi în proiecte proprii care s-au
născut fie ca iniţiative ale tinerilor voluntari, fie ca răspuns la invitaţia de a lucra în parteneriat cu alte instituţii publice
sau private. Astfel au luat naştere proiectele:
 „Voluntari pentru seniori” - în care voluntarii organizează activităţide socializare cu bătrânii din Centrul Vârstnice
Tutova şi din Centrul de Plasament „Elena Farago”, Bârlad
 „Atelierul cu albinuţe” care s-a desfăşurat pe timpul vacanţei de vară la Grădiniţa cu Program Prelungit „Licurici” şi
unde voluntarii noştri au derulat activităţi de joc pentru copii
 Proiectul de voluntariat la „Academia Bârlădeană” pentru inventarierea fondului de carte.
 Proiectul de voluntariat la „Centrul de zi Sfântul Iosif” Bârlad pentru ajutor la teme şi activităţi de socializare şi
petrecerea timpului liber după efectuarea temelor pentru 20 de copii.
 „Școala de voluntariat” în colaborare cu Federaţia VOLUM - campanie de conştientizare a importanţei voluntariatului
În 2018 28 de voluntari inimoşi au realizat 1500 ore de voluntariat pentru binele semenilor şi comunităţii

11 Bună ziua, copii din România
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Proiectele BZRO în anul 2018
Educație pentru voluntariat
Asociaţia „Bună Ziua, Copii din România” (BZRO) este una
dintre organizaţiile care au fost selectate să implementeze
la nivel local un proiect naţional al Federaţiei VOLUM –
Școala de voluntariat – care vizează educaţia pentru voluntariat. Proiectul s-a derulat în perioada noiembrie 2018 –
ianuarie 2019 şi a avut ca grup ţintă un număr de 2700 de
liceeni (la nivel naţional) – 250 elevi (la nivel local).
Printre temele care au fost abordate de-a lungul atelierelor
desfăşurate de BZRO şi alte 5 organizaţii din Cluj, Baia Mare,
Ilfov, Mangalia în licee se numără: voluntariat, cetăţenie
activă, voluntariatul ca experienţă profesională şi identificarea de oportunităţi de voluntariat potrivite fiecăruia.

fost organizate în 3 licee din Bârlad (Liceul Teoretic Mihai
Eminescu, Liceul Pedagogic Ioan Popescu si Liceul Tehnologic Al. I. Cuza) ateliere de lucru despre voluntariat şi implicare civică.
Sălile de clasă s-au transformat într-un atelier de lucru în
care au învăţat că echipa e mai importantă decât orgoliul
personal, că ceea ce faci este mai important decât ceea ce
spui, că din spaghetii şi marshmallow se poate construi un
pod, că voluntarii au o lege scrisă şi mai multe nescrise şi că
implicarea în viaţa cetăţii te face un cetăţean activ.

La final de proiect, avem un bilanţ de 358 de elevi şi 21 de
Scopul proiectului a fost acela de a creşte gradul de conşti- profesori din 3 licee bârlădene (Liceul Teoretic Mihai Emientizare asupra importanţei voluntariatului în procesul de nescu, Liceul Pedagogic Ioan Popescu si Liceul Tehnologic Al.
schimbare socială.
I. Cuza) care au aflat si au simţit ce înseamnă să fii voluntar.
Pentru început 10 voluntari BZRO au participat la un training
de formare ca facilitatori, iar în săptămânile ce au urmat au
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Principalele evenimente în anul 2018
Masa rotundă - „Promovarea Strategiei naţionale de educaţie parentală”
In data de 16 februarie 2018 Asociatia "Bună Ziua,
Copii din România" a fost gazda Mesei rotunde cu tema „Promovarea Strategiei Naţionale de Educaţie Parentală” organizată de Federaţia Organizaţiilor
Neguvernamentale pentru Copil în cadrul proiectului
"Promovarea strategiei naţionale de educaţie parentală".
La eveniment au fost invitate persoane din toate categoriile care ar putea sa faca o diferenta in educatia si
viitorul copiilor: dascali, parinti, preoti, psihologi, asistenti sociali si nu in ultimul rand reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi judeţene.
In cadrul întâlnirii au fost dezbătute subiecte legate de
realităţile pe care le traversează familia în ziua de azi,
consecinţele asupra dezvoltării şi creşterii copiilor ce
decurg dintr-o pregătire precară a părinţilor pentru
acest rol, patternurile comporrtamentale ce caracterizează educaţia copiilor în multe familiia şi lnecesitatea promovarii unei strategii naţionale de educaţie
parentală care să reprezinte un cadru legislativ unitar
şi coerent, asigurând servicii de sprijin parental
adecvate, flexibile şi accesibile tuturor categoriilor de
părinţi.
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Principalele evenimente în anul 2018
Ziua Internațională de conștientizare a Autismului
Pe 2 aprilie 2018 am marcat Ziua Internațională de conștientizare a Autismului prin activităţi şi jocuri care au avut ca scop exersarea în contexte familiare sau noi de copiii din programul nostru a unor abilităţi cum ar fi participarea la activităţile de grup,
colaborarea, respectarea unor reguli etc.

La aceste activităţi au participat pe lângă copiii cu tulburări din
spectrul autist, familiile lor, terapeuţii centrului nostru şi nelipsiţii voluntari.
Autismul modifică viaţa întregii familiei, nu doar a copilului care
primeşte diagnosticul, dar aşa cum spunea o mamică,, a fi diferit, acum cred că este un lucru bun... Sunt conştientă că are o
dizabilitate, că are anumite limite, dar accept şi îmbrăţişez felul
lui de a fi, vreau să-l ajut, nu vreau să-l schimb, vreau să fie fericit!"

Azi aleg
ALBASTRU
14 Bună ziua, copii din România
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Principalele evenimente în anul 2018
Ziua Internațională a Familiei
Familiile de astăzi sunt societatea de maine! Investind
acum în familie, vom culege rod în generaţia viitoare.
Și pentru că noi credem cu tărie în acest lucru, în data
de 19 mai am ajuns la cea de-a IX-a editie a evenimentului Ziua Familiei organizat de asociaţia noastră în
Grădina Publică.
A fost o zi de sărbătoare, o zi in care ne-am distrat, ne
-am jucat si am petrecut doua ore de calitate impreuna cu familiile din programele asociatiei, dar si cu invitatii nostri speciali - familiile şi copiii din programul
"Biserica si scoala a doua mea casa", coordonat de
preotul Adrian Țapu.
Multumim familiilor care au participat, voluntarilor
care s-au implicat cu tot sufletul si sponsorilor nostri:
CARP Barlad, Libraria Sfera, Sc.Yanni Shoes, Sc. YanniJoc, Patiseria Leoslo!
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Principalele evenimente în anul 2018
Ziua Copilului
În data de 1 iunie copiii cu tulburări din spectrul autist din programul asociaţiei noastre au sărbătorit Ziua Copilului prin activităţi şi
jocuri în aer liber.
Copiii cu autism reacţionează imprevizibil la diferitele situaţii în
care sunt puşi şi de multe ori au un comportament pe care îl catalogăm straniu. De exemplu, pot învârti o jucărie ore în şir, stau în
picioare perioade îndelungate, se plimbă continuu, se lovesc singuri etc. De aceea, activităţile nu au curs chiar în modul în care au
fost programate, dar putem afirma cu tărie că jocurile au adus o
mare bucurie, aşa cum se bucură orice copil indiferent de problemele cu care se confruntă.
La buna dispoziţia şi bucuria lor au contribuit părinţii lor, terapeuţii şi voluntarii care au pregătit cu minuţiozitate şi dragoste fiecare moment al zilei.
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Principalele evenimente în anul 2018
Simpozionul Internațional „Creativitate și Inovație în Educație”
Timp de trei zile (8 – 10 iunie) Bârladul a fost gazda
Simpozionului Internaţional „Creativitate şi Inovaţie în
Educaţie”, organizat de Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” şi Școala Gimnazială „Vasile Pârvan” , în parteneriat
cu instituţii şi organizaţii de la nivel local printre care şi
asociaţia noastră. Participanţii, elevi şi profesori, au
provenit din Slovacia, Germania, Spania, Bulgaria Republica Moldova şi România.
Simpozionul dedicat cadrelor didactice s-a derulat pe
trei secţiuni în cadrul cărora s-au prezentat diferite
metode creative folosite în procesul de predareînvăţare-evaluare, precum şi proiecte educaţionale/
europene care au vizat parteneriatul şcolar ca mijloc
eficient pentru stimularea creativităţii, asigurarea progresului şcolar şi integrarea tinerei generaţii pe piaţa
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muncii. Simpozionul s-a încheiat cu dezbaterea cu tema ”Resurse ale stimulării creativităţii şi priorităţi ale
inovării în învăţământ”.
Implicarea asociatiei noastre in cadrul acestui simpozion a insemnat sustinerea unor alocutiuni despre
beneficiile voluntariatului ca metoda de educatie nonformala si organizarea unui atelier de dezvoltare personala pentru voluntarii asociatiei la care au participat
si reprezentanti ai delegatiei de elevi si profesori din
Slovacia si Germania. A fost o experienta deosebita din
care am invatat ca lucrul in echipa si comunicarea sunt
indispensabile unui proces de invatare eficient si
asumat atat de profesor/trainer cat si de elelvi.

RAPORT ANUAL 2018

Principalele evenimente în anul 2018
Eveniment caritabil - Voluntari pentru seniori
În perioada 27 – 28 iulie am organizat, la iniţiativa voluntarilor, evenimentul caritabil „Voluntari pentru Seniori” având ca scop strângerea de fonduri necesare
transportului voluntarilor care se deplasează la Căminul pentru persoane vârstnice Tutova, cât şi pentru
achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării activităţilor cu bătrânii.

Grădinii Publice Bârlad. Aceste produse au fost ambalate în pungi pe care era scrisă povestea începuturilor
voluntariatului la acest centru pentru bătrâni.

Ne-am bucurat că bârlădenii nu au rămas indiferenţi
faţă de această cauză, iar la sfârşitul celor două zile
când am reuşit să strângem 1213 lei. Cu aceasta sumă
vom putea asigura transportul voluntarilor la Căminul
Pentru a strânge bani, voluntarii asociaţiei şi-au unit pentru persoane vârstnice Tutova pentru următoarele
forţele şi au realizat brioşe, clătite şi limonadă pentru 7-8 luni, prezenţa lor fiind un prilej de mare bucurie
trecătorii
pentru bătrâni.
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Principalele evenimente în anul 2018
Ziua Jocului
În perioada 11 - 27 septembrie 2018, Asociația „Bună Ziua, Copii din România” a organizat „Ziua Jocului” în grădiniţele cu program normal din Lăleşti, Odaia Bursucani, Griviţa,
Bogdăneşti, Unţeşti, Ulea şi Horoiata, 7 localităţi din mediul rural, cu un grad ridicat de
sărăcie.
Prin această activitate ne-am propus să oferim copiilor, cu ajutorul angajaţilor şi voluntarilor organizaţiei noastre, oportunităţi de joc şi învăţare menite să stimuleze creativitatea şi imaginaţia, cooperarea şi lucru în echipă. La finalul activităţii, 187 de copiii au primit jucării cu sprijinul Fundaţiei „Îmi pasă!” şi a sponsorului Ara Toys.
În vederea pregătirii şi derulării acţiunii au fost implicaţi membri ai comunităţii (primari,
cadre didactice, asistenţi sociali de la nivelul Serviciului Public de Asistenţă Socială din
cele 3 comune - Bogdăneşti, Puieşti, Griviţa.
„Ziua Jocului” a oferit copiilor o imagine pozitivă despre grădiniţă şi a reprezentat un
prim pas în întâmpinarea nevoii acestora de stimulare neuro-senzorială, cognitivă, socioemoţională. Copiii au nevoie de o abordare personalizată a nevoilor lor care să vizeze
respectarea ritmului lui, valorizarea, încurajarea iniţiativelor lor, lărgirea orizontului de
cunoaştere, a conduitei de explorare a mediului înconjurător, dezvoltarea capacităţii de
comunicare, mesaj pe care echipa asociaţiei l-a transmis atât părinţilor, cât şi comunităţii.
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Principalele evenimente în anul 2018
Vizita delegației Grupului de suport din Olanda
octombrie – noiembrie 2018–
Anul acesta delegaţia din Olanda a venit cu o misiune specială- Freerk Hoeksema care a fost cel mai activ şi implicat
membru al acestui grup şi preşedintele Boardului Bună Ziua
din Olanda în ultimii ani, a predat ştafeta lui Ninian Gerritzen. Ninian este unul din primii voluntari olandezi implicaţi în primul proiect al organizaţiei noastre (1999), iar din
2013 este membru al boardului Bună Ziua Copii din Olanda.
Momentul în care Freerk şi-a anunţat retragerea a fost unul
discret. Înconjurat de cele mai dragi persoane cu care a colaborat în Bârlad, acesta a ţinut un discurs în care a spus că s-a
bucurat să colaboreze cu noi în toţi aceşti ani. ”Chiar dacă
au fost şi ”bolovani” pe care i-am împins până aproape de

vârf şi s-au întors înapoi, au fost şi multe momente în care
am ajuns pe vârful muntelui şi ne-am bucurat de succesul
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atins”. De asemenea, a adăugat că doreşte să predea ştafeta
lui Ninian pentru ca el să îşi poată la cei 72 de ani ai lui să
privească cum Buna Ziua înfloreşte an de an. Dorinţa lui cea
mai mare este să continuăm să transformăm şi să protejăm
ceea ce este bine în comunitatea în care trăim aşa cum am
făcut-o şi până acum.

Vizita a fost şi una de lucru în care colegii din Olanda ne-au
împărtăşit din experienţa lor în dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale. La întânire au participat specialişti din
diferite domenii, angajaţi şi colaboratori ai organizaţiei, precum şi reprezentanţi ai Primăriei comunei Griviţa, care şi-au
exprimat interesul de a face parte din consorţiul de organizaţii şi instituţii într-un viitor proiect comun.
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Principalele evenimente în anul 2018
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
Anul acesta Asociaţia „Bună Ziua, Copii din România” (BZRO) a marcat ziua de
3 decembrie 2018 – „Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi” prin
activităţi care au avut ca scop sensibilizarea şi conştientizarea elevilor în privinţa nevoilor colegilor lor cu dizabilităţi.
Pe data de 3 decembrie am fost prezenţi la Școala Gimnazială „Iorgu Radu”
Bârlad, iar pe data de 4 decembrie am fost prezenţi în cadrul evenimentului
„Toţi diferiţi, toţi egali”, eveniment organizat de Primăria şi Consiliul Local
Municipal Bârlad, în colaborare cu Biblioteca Municipală „Stroe S. Belloescu”
şi am desfăşurat activităţi de tip jocuri interactive, jocuri de rol sub motto-ul
„Toţi copiii, sunt copii”. Echipa BZRO formată dintr-un asistent social, un psiholog şi voluntari i-au pus pe copii în diverse situaţii pentru a observa cum
este să ai o anumită dizabilitate (de auz, văz sau locomotorie). Copiii au fost
destul de receptivi la aceste activităţi şi majoritatea şi-au dat seama că ar trebui să trateze oamenii cu dizabilităţi pe picior de egalitate cu ei chiar dacă
sunt mai stângaci decât ei în anumite situaţii. De asemenea, ei au învăţat că
ar trebui să aibă mai multă răbdare cu aceste persoane şi să le ofere ajutorul
doar dacă acestea le solicită acest lucru. Mai mult, elevii au lăsat o serie de
mesaje de încurajare pentru persoanele cu dizabilităţi, dintre care menţionăm: „Încearcă! Poţi!”, „Nu te da bătut niciodată!”, „Nu contează cum eşti,
contează doar ce poţi face!” etc.
Tot pe data de 4 Decembrie, în cadrul evenimentului „Toţi diferiţi, toţi egali”
a avut loc şi premierea voluntarilor asociaţiilor din Bârlad care lucrează cu
copii cu dizabilităţi. Asociaţia „Bună Ziua, Copii din România” a avut 9 voluntari premiaţi, voluntari care au lucrat sau lucrează cu beneficiarii programelor
pentru copii cu tulburări din spectrul autist.
21 Bună ziua, copii din România
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Principalele evenimente în anul 2018
Lansare carte „Mamă, tată, creșteți-mă în Iubire! Întâmplări și tâlcuiri din labirintul
preșcolarității”, autoare Nicoleta Horduna, Ed. Agaton.
În data de 5 decembrie 2018, în sala de lectură a Bibliotecii
„Stroe S. Belloescu” din Bârlad, a avut loc evenimentul de
lansare a cărţii „Mamă, tată, creşteţi-mă în Iubire! Întâmplări şi tâlcuiri din labirintul preşcolarităţii”, scrisă de colega
noastră Nicoleta Horduna şi apărută la Editura Agaton.

talentul şi candoarea copiilor de la Grupul de Copii „Floarede-Colţ” al Școlii Gimnaziale „Vasile Pârvan”, profesor îndrumător Mihaela Oprea şi de la Clubul Copiilor, Cercul de teatru, coordonator prof. Eliza Mihaela Artene, copii care au
venit cu mare drag să o susţină pe autoare în această dragă
revedere.
”Mamă, tată, creşteţi-mă în Iubire!” este o carte care se
adresează atât părinţilor, cât şi viitorilor părinţi prin lecţiile
de viaţă inserate în paginile ei, prin procesele de autoanaliză
la care ne invită şi prin exerciţiul la care ne provoacă de a ne
redefini ca oameni şi ca părinţi, dar, în egală măsură, poate
sluji şi copiilor, poveştile terapeutice dăruite de autoare şi
aflate aici, în paginile cărţii, putând aduce în copiii, dar şi în
fiecare dintre părinţi, schimbări comportamentale şi atitudinale mult dorite şi aşteptate de fiecare în parte.

Asociaţia „Bună Ziua, Copii din România” în colaborare cu Pe lângă scopul de a proPrimăria Municipiului Bârlad, Consiliul Local şi Biblioteca mova cartea, evenimentul
„Stroe S. Belloescu” au fost organizatorii evenimentului.
a fost gândit să aibă şi un
scop caritabil, astfel că suPrintre invitaţii care au fost alături de autor pentru a-şi ex- ma de 905 de lei, care s-a
pune părerile cu privire la cartea s-au numărat prof. Ionel strâns din vânzarea cărţiArmeanu-Ștefănică (directorul general al DGASPC Vaslui) , lor, a fost donată către o
prof. Daniela Laic (director CJRAE Vaslui) şi preotul Adrian familie cu 7 copii cu posibiSorin Filimon (preot paroh Biserica Sf. Nicolae). lităţi financiare reduse. Cu
sprijinul BZRO autoarea a cumpărat geci copiilor, alimente,
Reîntâlnirea autoarei cu ţinuturile natale, dar şi cu oamenii iar banii ce au mai rămas au fost donaţi familiei pentru a-şi
acestor ţinuturi a fost una încărcată de trăiri autentice, la achiziţiona lemne.
care au contribuit, în egală măsură, şi mesajele, emoţiile,
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Echipa BZRO 2018
Președinte executiv - Mihaela Zanoschi

Purtător de cuvânt - Theona Balan

Departamentul de Programe și Proiecte
Alina Ciortescu – coordonator
Ana -Maria Ruxăndoiu - asistent social
Mirela Manea - psiholog
Andreea Pleșu - psihopedagog
Departamentul de Voluntariat
Otilia Vîrvorea - coordonator departament
Teofil Zaharia - coordonatori voluntari (din iunie 2018)

Departamentul Administrativ -Financiar
Cristi Vîrvorea - economist
Departamentul de Marketing
Carmen Zaharia - Responsabil Marketing (din iunie 2018)
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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
Peter Vonk - antreprenor Compania Vonk
Rene Cornelissen - trainer și coach

Bertus Benning - manager Trias Jeugdhulp
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Raport financiar
Cheltuieli 2018

Venituri 2018
Fonduri din rețeau internațională „Bună Ziua,
Copii din România”

86%

Noi si Voi

€ 13615

Pro Juventute Project

€ 35780

Bună Ziua NL

€ 64776

Noi şi Voi NL

€ 13615

Pro Juventute

€ 25955

Autofinanțare

14%

Voluntariat

€ 16526

Campania 2%

€ 408

Marketing

€ 10342

Proiecte si administratie

€ 38316

Start-up Servicii TSA

€ 9825

Start-up Atelier creativ

€ 6850

Total
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€ 121429

Atelier creativ

Total

€ 6850

€ 121429
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Parteneri
Parteneri

Suporteri

CRISMIH
LEOSLO

Yannijoc

Consiliul
Judeţean Vaslui

Primăria
Municipiului Bârlad

Parteneri media
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LEOSLO

YanniShoes
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Mulțumiri
ACMA Betania
Alexandru Eduard
Andronache Răzvan
Bîgu Andreea
Bucur Ana-Maria
Buhuş Gabriela
Catrinici Ștefania
Comănescu Andrei
Costin Bianca
Cazacu Roxana Gabriela
Crăescu Mariana
Daniş Gabriela
Filimon Adrian
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Frunză Daniela
Furcoiu Patricia
Ghiur Andreea
Ghiur Ioana
Guţă Elena Cătălina
Horduna Nicoleta
Iacob Ana Maria
Iacob Mihaela
Ilaş Alexandra
Irimia Maria
Istrate Adrian
Ivan Alexandra
Marcu Mari
Năsue Daria

Obreja Alexia
Paşcanu Irina
Pricop Ghiorghe
Popa Oana
Popoiu Elena
Prisecaru Oana Andreea
Stavarache Andreea
Stegaru Loredana
Toma Andreea
Toma Sidonia
Vîrlan Andra
Vîntdevară Ciprian
Zanoschi Catalin

Bună Ziua, Copii din
România
B-dul Epureanu, nr.19
Bârlad, 731071 Vaslui
Tel./fax : +40235 423 563
Tel.: +40787 438 786
contact@bunaziuacopii.ro
www.bunaziuacopii.ro
www.facebook.com/bz.ro.bd
Cont: RO86 RNCB 0260 0030 8691 0001
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