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Editorial

Sărăcia tinde să se perpetueze şi să se agraveze. Un
copil fără educaţie riscă să repete modelul de viaţă, în
condiţii de subzistenţă, al părinţilor săi, adâncindu-se
în sărăcie şi mai mult.
Mulţi copii nu mai merg la şcoală. Şi mai mulţi
adolescenţi abandonează şcoala. Problemele grave
de integrare socială şi educaţională vor dezvolta, în
viitor, adulţi cu oportunităţi minime de integrare socială
şi profesională.
Suntem convinşi că există ieşiri din sărăcie şi că fiecare
om este capabil de progrese dacă are susţinerea
necesară pentru a fi responsabilizat și a–şi forma
încrederea în forţele proprii.
În ultimii ani, Asociaţia Şansa Ta a înregistrat o creştere
a numărului de beneficiari, cărora le oferă înţelegere şi
suport.
Aducem calde mulțumiri tuturor celor care, în toţi aceşti
ani, ne-au sprijinit, încurajat şi s-au alăturat strădaniilor
noastre de a face un pas spre mai bine! Ne dorim să
descoperim noi prieteni care să vină alături de Şansa
Ta ca donatori, parteneri, colaboratori, susţinători sau
voluntari.
Lucrarea de binefacere este deosebit de importantă,
însă are permanent nevoie de suflete generoase,
dispuse să ajute oamenii în nevoie: copii abandonaţi,
copii proveniţi din centre de plasament, familii cu copii
care se află în dificultate, bătrâni şi persoane fără
adăpost.
Multumim Kaufland Romania, care ne ajuta sa dam viata proiectelor noastre.
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MISIUNE
Ne dorim să fim un sprijin pentru cei defavorizaţi şi marginalizaţi social, ca
să poată să se exprime şi să recâştige dreptul la o viaţă decentă şi demnă,
prin programe de asistenţă socială şi prin acţiuni caritabile şi umanitare.
Luptam împotriva excluziunii şi marginalizării sociale, pentru integrarea
socio-profesională a copiilor și tinerilor defavorizaţi, care trăiesc pe stradă,
în centrele de plasament sau în familii defavorizate, cu mulţi copii.
Asociaţia „Şansa Ta” contribuie la mobilizarea principalilor actori
locali în beneficiul comunităţii. În acest sens, Asociaţia construieşte
relaţii de succes între organizaţiile non-profit, companii şi cetăţeni,
astfel încât să se sprijine reciproc şi să lucreze împreună pentru o
comunitate cât mai înfloritoare, sănătoasă şi mai bună.

DIRECŢII STRATEGICE:
1. Dezvoltarea de servicii sociale.
2. Implicarea comunităţii în acţiuni filantropice.

OBIECTIVE STRATEGICE:
1. Iniţierea de servicii sociale pentru familii cu copii şi tineri
devaforizaţi, în special pentru cei care părăsesc sistemul de
protecţie socială şi persoane fără adăpost.
2. Creşterea capacităţii Filantropiei
de a furniza servicii sociale specializate
beneficiarilor noştri.

PREMII
Premiul I la GALA PREMIILOR PENTRU SUSTENABILITATE
Premiul I Proiectul „O șansă caldă”, Gala Societăţii Civile
Premiul I Proiectul „Să construim speranțe împreună”,
Gala „Oameni pentru Oameni”
Premiul I pentru implicare în domeniul social,
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S-a realizat îmbunătăţirea promovării asociaţiei pe pagina de
Facebook www.facebook.com/asociatiasansata.ro, depăşind
peste

18.600 de prieteni care au dat Like

Asociatia are grijă de circa

50 copii

cu vârsta între 6 -15 ani, care beneficiaza zilnic de
servici sociale la centrul social din Bilciureşti

Zambetul din cutie editia a X

10.000 de copii din
familii nevoiașe
din 25 de sate cele mai sărace din România.
au beneficiat de cadouri cu ocazia sarbatorilor de iarna.
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3. Activități
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2021

Să Construim Speranţe Împreună
Centrul Social ,,Șansa Ta” pentru copii din comuna Bilciurești
În cadrul proiectului „Să construim speranţe împreună”, Asociaţia Şansa Ta a reuşit să continue
educatia prin activităţii la centru social pentru copii din comuna Bilciureşti, județul Dâmboviţa).
La centru sunt în medie 35 - 50 de copii. În cursul anului 2021, au fost organizate mai multe
activităţi sociale şi educaţionale, sa imbunatatit nivelul de educatie, responsabilitatea de reciclare si prodejarea
mediului inconjurator, a scazut nivelul de abandon scolar atat la copii nostri cat si la copii care ii ajutam din
nevoiase.
În acest an şcolar, am reuşit să oferim servicii sociale, consiliere psihologică şi socială, aniversarea
zilei de naștere a copiilor, tabere și excursii.
Meditații online cu profesori din toată Europa de diferite teme de disciplină, care să îi ajute pe copii
să le ofere o pregătire necesară dezvoltării pe plan socio-educațional.
Le oferim copiilor, la prânz, o masă caldă și sănătoasă.
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Au fost mobilizați peste 10.000 de copii din Bucureşti si Ilfov care au oferit
cadouri pentru peste 10.000 de copii săraci
din țară.
din țară.

Zâmbetul Din Cutie - editia a zecea
Acest proiect s-a derulat în 16 judeţe din
ţară, în perioada noiembrie - decembrie
2021, având următoarele obiective:
• Mobilizarea a peste 10.000 de copii din
Bucureşti, pentru a sprijini cu cadouri de
Crăciun peste 10.000 de copii foarte săraci
din 10 judeţe ale ţării, selectate pentru
2021;
• Parteneriate publice/private în vederea
implementării acestui proiect, prin
întocmirea de protocoale (Parteneriat între
Asociaţia Şansa Ta şi Institutul Şcolar
al Municipiului Bucureşti, Romaero
Băneasa etc.);
• Colectarea a peste 10.000 de cutii de la
copiii implicaţi în proiect, din cele 55 de
şcoli;
Mobilizarea companiilor şi a mass-media,
în vederea realizării acestui proiect.
Printre instituţiile şcolare incluse în campania
„Zâmbetul din cutie” se numără Colegiul
Teoretic „Nicolae Iorga”, Colegiul Naţional
„Octav Onicescu”, Colegiul Naţional „George
Coşbuc”, Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă”, Mark Twain International School, Colegiul
Naţional de Muzică „George Enescu”, Colegiul de Arte „Dinu Lipatti”, Liceul „Jean Monnet”, Şcoala
Nr. 11 „Ion Heliade”, Şcoala Nr. 17 „Pia Brătianu”, Şcoala „Federico Garcia Lorca”, Şcoala Nr. 58
„Petre Ghelmez”, Şcoala Nr. 75 „Leonardo da Vinci”, Şcoala Gimnazială Nr. 88 „Shanghai”, Şcolile nr.
31, 45, 49, 56, 80, 81, 84, 85, 87, 195, 280, Şcoala Cornetu, Şcoala Metropolitană ARC, Şcoala
„Mihai Ionescu”, Grădiniţa Prikindel.
Sponsorii şi partenerii campaniei sunt: Kaufland România, ISMB, Romaero.
Partener media: Magic FM.
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Peste 250 de copii aflaţi în dificultate au primit în anul 2021
rechizite şcolare şi haine.

Rechizite Pentru Viitorul Tău
Dorim prin acest proiect să prevenim abandonul şcolar în rândul copiilor care nu îşi permit să îşi
cumpere rechizite.
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Tabăra din Viaţa Ta
Scopul: Dezvoltarea unor deprinderi de viaţă
Obiective:
- sensibilizarea populaţiei cu privire la situaţia copiilor din centrele
de plasament şi din familii devaforizate, în vederea prevenirii
abandonului şcolar, dar şi creşterii încrederii în propriile forţe
prin crearea unor deprinderi de viaţă independentă;
- colectarea de fonduri pentru a trimite copiii din centrele de
plasament în tabere de vară;
Beneficiari: 60 de copii defavorizati, au avut parte de acest
proeict, unde au beneficiat cate 25 de copii pe serie.
Sponsor principal: Kaufland România,
Parteneri :

Paradisul acvatic din Braşov, Telecabina Sinaia, Aqua Park.
Complexul Giovani,
Descrierea proiectului: Copiii cu rezultate bune la învăţătură au beneficiat de o tabără de vară pentru
adolescenţi; aceştia provin din centrele de plasament sau din familii sarace, având astfel posibilitatea de a
cunoaşte oameni şi locuri noi şi fiind stimulaţi să înveţe bine în continuare, pentru a fi incluşi în societate.
Perioada de derulare: 2021
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5. Echipa
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Gabriel Ciobotaru, preşedinte fondator
Nicolae Tand, Andreea Marin, ambasadori Asociația Șansa Ta
Gaby Ciobotaru, secretar
Casiana Fometescu, manager de proiect
Simona Ştefănescu, contabilitate
Diana Milea, coordonator de programe
Scripa Catalin, administrator Centrul Social Bilciurești
Dana Bordeanu, jurist
Casiana Fometescu, comunicare
Mugur Tolici, Laura Crintea, mentori consultativi
Din echipă mai fac parte voluntari, manageri de proiecte, experţi contabili şi consultanţi, entuziaşti şi
serioşi, fără de care activitatea nu ar putea să se desfăşoare.

Asociaţia are următoarele categorii de personal:
Membri: 20 - suntem în curs de a primi 10 persoane, majoritatea tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi
35 de ani;

Voluntari: peste 200 de persoane;
Angajați: 5 persoane.
Majoritatea activităţilor asociaţiei sunt realizate în regim de voluntariat.
Având în vedere că asociaţia nu are o vechime foarte mare, politica internă a asociaţiei s-a orientat
în primul rând în pregătirea resursei umane, prin participarea la diferite cursuri de specialitate,
precum şi pe dezvoltarea organizaţională.
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