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MESAJUL PREŞEDINTELUI
A fost un an despre EVOLUŢIE şi
importanţa susţinerii în cadrul COMUNITĂŢILOR create
Anul 2021 a avut o intensitate deosebită pentru proiectele Asociaţiei Lume Bună,
atât prin implicarea necesară pentru a implementa proiectele la nivelul la care
ne-am propus, în condiţiile restricţiilor date de pandemie, cât şi prin impactul avut
la nivelul comunităţilor în care am ajuns.
Toate proiectele noastre au ajuns în 2021 la un nou nivel datorită dedicării
membrilor echipei asociaţiei, minunaţilor profesori care implementează proiectele
la nivel local pentru copiii din rural şi diaspora, liceenilor voluntari ce sunt o
inspiraţie şi un ajutor real pentru copiii din rural şi tuturor partenerilor implicaţi.
MULŢUMESC ﬁecărui OM implicat, pentru ﬁecare ORĂ dăruită, pentru ﬁecare
RESURSĂ donată. Toate acestea au avut o contribuţie reală pentru ca cei peste
500 de copii beneﬁciari din 2021 să devină mai MOTIVAŢI, să iubească să înveţe,
să evolueze şi să dăruiasacă din creativitatea lor comunităţilor în care trăiesc.
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CUM ARATĂ

anul în imagini
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IMPACTUL PROIECTELOR
Am plănuit resursă cu resursă, ca să putem evolua
cu ﬁecare rezultat şi să avem un impact din ce în ce mai mare

RESURSE

Fiecare resursă,
din ﬁecare proiect

REZULTATE

ne-a ajutat să evoluăm
către rezultatele dorite şi

IMPACT

să ajungem la cât
mai mulţi beneﬁciari.
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IMPACTUL PROIECTELOR în numere
Am plănuit resursă cu resursă, ca să putem evolua
cu ﬁecare rezultat şi să avem un impact din ce în ce mai mare
peste 2500 de ore de meditaţii oferite de 126 de voluntari liceeni pentru 131 de copii din 10 sate;
peste 200 de ore de consultanţă dedicate profesorilor din rural cu care colaboram;
peste 150 de copii şi toţi profesorii din Corlăţel Mehedinţi implicaţi în proiectul 100 de Doruri,

un traseu cultural ce a rămas comunităţii după inaugurarea lui, pe 20 iunie ziua Satului;

peste 40 de ateliere de educaţie prin cultură la care au participat peste 120 de elevi şi 20 de profesori;
Platforma ROC - ce

oferă resurse educaţionale şi facilitează accesul la resurse materiale pentru
şcolile din rural şi diaspora implicate în proiectele asociaţiei;

2 conferinţe organizate de Asociaţia Lume Bună în carul proiectului ROCultural în care 80 de copii şi

30 de profesori - din 12 sate şi o comunitate din diaspora Cork Irlanda - au fost beneﬁciarii atelierelor de
educaţie prin cultură.
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TIMELINE PROIECTE
Mulţumim ﬁecărui OM

implicat, pentru ﬁecare ORĂ dăruită şi
pentru ﬁecare RESURSĂ donată
MOV
Meditaţii Oferite de Voluntari

100 de DORURI
din Corlăţel

Pentru mai multe informaţii despre proiect,
apasă cu încredere AICI.

Pentru mai multe informaţii despre proiect,
apasă cu încredere AICI.

ian-iun
2021

ian-iun
2021

noi-iun
2021-2022

noi-iun
2021-2022

mar-oct
2021

iunie
2021

iul-sept
2021

Competiţia
Profesorilor CELS

Proiectul internaţional
ROCultural

Caravana Magia Educaţiei
la Sat în PepcoLandia

Pentru mai multe informaţii despre proiect,
apasă cu încredere AICI.

Pentru mai multe informaţii despre proiect,
apasă cu încredere AICI.

Pentru mai multe informaţii despre proiect,
apasă cu încredere AICI.
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Competiţia Profesorilor CELS
Ne dorim să creștem această comunitate şi
să ﬁm alături de acești profesori dedicați
Pentru al 6-lea an consecutiv, luna iulie a venit cu întâlnirea anuală a celor mai
dedicați profesori coordonatori ai Cluburilor CELS. Ca și anul trecut, întâlnirea
online a ne-a dat posibilitatea să ne vedem în număr mai mare, nu numai cu cele
8 câștigătoare din fruntea clasamentului. Chiar dacă pandemia continuă și dorința
tuturor devine din ce în ce mai arzătoare pentru a se vedea față în față, de a se
îmbrățișa și râde și a vorbi vrute și nevrute, așa cum numai atunci când te vezi în
direct o poți face, am realizat cât de bogată a fost experiența ultimului an.
Cuvintele cheie pentru proiectele anului școlar încheiat au fost: implicare, modele,
specialiști, resurse, energie, comunitate, participare și co-creație, pentru că totul se
face mai bine împreună. La scară mai mică sau mai mare, de fapt toate activitățile
derulate în Cluburile CELS au la bază aceste ingrediente.
Citeşte AICI mai multe despre proiect.
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MOV - Meditaţii Oferite de Voluntari
Acești adolescenți ne dau un exemplu de responsabilizare
pentru cei care au cel

mai mult nevoie de ajutor

şi implicare

Peste 120 de liceeni din București și-au oferit voluntar cunoștințele și i-au
îndrumat la câteva materii pe cei care au cel mai mult nevoie de ajutor: 130 de elevi
de gimnaziu (câțiva și din ciclul primar) din 10 școli de la sate pentru care
pandemia a îngreunat și mai mult procesul învățării.
Meditațiile s-au desfășurat numai online, din cauza distanței ﬁzice între elevii din
toată țara. Noi ne dorim să putem adăuga permanent în proiect noi copii din
categoriile extrem de vulnerabile, cumpărând pentru ei tablete, laptopuri sau,
după caz, abonamente la internet. Indiferent cât timp și entuziasm alocăm, pentru
copiii din familii cu situații materiale foarte precare, aceste eforturi nu înseamnă
nimic. Din cauza lipsei accesului la tehnologie, ei nu pot beneﬁcia de această
mobilizare de anvergură.
Citeşte AICI mai multe despre proiect.
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ROCultural
Așa am adus într-un singur proiect online
în premieră,

copii din diaspora

copii din 4 sate diferite și,

20 de copii din 4 sate românești (Piscu – Galați, Vaideeni – Vâlcea, Corlățel –
Mehedinți, Faraoanele – Vrancea) și 10 copii români din diaspora (Cork – Irlanda)
pornesc într-o călătorie virtuală, în care leagă cei 3600 de km care-i despart,
descoperind și punând în valoare patrimoniul local și personal într-o serie de 10
ateliere pe teme de patrimoniu, scriere creativă, fotograﬁe și actorie.
Platforma ROCultural este gândită ca un teren fertil. Cele mai variate resurse –
materiale, idei, cunoștințe experiențe, ghiduri de implementare – vor ﬁ semințele
unor întâlniri între copii, profesori, specialiști în educație culturală, comunități
locale și companii care vor să ajute. Totul va ﬁ canalizat pe 3 direcții: Proiecte,
Educație și Resurse iar site-ul asociației devine locul în care acestea sunt integrate,
sub numele ROC.
Citeşte AICI mai multe despre proiect.
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100 de DORURI
Mulți oameni pleacă departe și nu

se mai intorc nici măcar la copiii lor.

Rămâne însă dorul… Ce i-ar face pe toți să se adune din nou, împreună?

Împreună cu copiii și profesorii de la școala din comuna Corlățel, județul
Mehedinți și cu sprijinul Asociației Zi de Bine, dăm un exemplu de cum putem
reconstrui spiritul comunității în jurul a 100 de doruri care însumează tot ce e mai
important și valoros pentru cei de aici și de departe. În urma a 4 luni de educație și
creație, transformă aceste legături puternice, indestructibile, în 10 repere ﬁzice,
vizibile, ale lui ACASĂ.
Ele marchează un traseu cultural-identitar ce-i va face pe corlățeni, oriunde s-ar
aﬂa, mândri de rădăcinile lor. Copiii primesc 30 de biciclete pentru a-l inaugura
printr-o ștafetă în care kilometrii străbătuți împreună îi apropie simbolic de cei
aﬂați departe.
Citeşte AICI mai multe despre proiect.
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Magia Educaţiei la Sat în PepcoLandia
urbanismului, arhitecturii locale și fotograﬁei,
transpuse toate în expoziţia de fotograﬁe “Frânturi de viață și lumină de la Piscu,,
Elevii au pătruns în tainele

Proiectul “Caravana Magia educației la Sat în PEPCOlandia” s-a desfășurat în
perioada iulie- septembrie 2021 în satul Piscu județul Galați reunind energia și
creativitatea celor 52 de copii beneﬁciari în ateliere și activități de educație
non-formala.
Scopul proiectului este de a oferi alternative educaționale copiilor din mediul rural
– activități de educație nonformala care sa ducă la creșterea motivației in procesul
de învățare și pe termen lung reducerea abandonului școlar in mediul rural.
Proiectul a avut 2 direcții bine deﬁnite – pe de o parte desfășurarea de ateliere de
educație prin creativitate în luna august și pe de altă parte amenajarea unui spațiu
destinat desfășurării de activități recreativ-educative pentru copiii din Piscu Galați.
Citeşte AICI mai multe despre proiect.
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CUM TE POŢI IMPLICA
Construieşte, Investeşte şi Contribuie
alături de noi pentru motivarea copiilor din rural
Donează online
Redirecționează 3,5%
Donează prin GalantOm
Donează prin transfer bancar
De undeva, de acolo dintr-un sat, un copil îți va trimite un
zâmbet și o îmbrățișare. Îl poţi motiva să continue?
IMPLICARE PERSOANE FIZICE

IMPLICARE PERSOANE JURIDICE
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MULŢUMIM
Contracte de ﬁnanţare:

Sponsori:

Oferire de suport logistic şi resurse:

Parteneri Crowdfunding:

Parteneri Media:

Parteneri şi colaboratori:
Asociaţia ADO

Şcoli implicate: Şcoala Profesională Corlăţel Mehedinţi, Şcoala Gimnazială Dimitrie Luchian Piscu Galaţi,
Şcoala Luca Solomon Vaideeni Vâlcea, Şcoala Gimanzială Faraoanele Vrancea, Şcoala Gimnazială Gheorghe
Şincai Şinca Veche Braşov, Şcoala Gimnazială Liebling, Şcoala Gimnazială Bătrâni Prahova, Şcoala Gimnazială
Grojdibodu, Şcoala Gimnazială Veniamin Costachi Sineşti Iaşi, Şcoala Primară nr 2 Stânceşti Botoşani.
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Construim motivaţie ÎMPREUNĂ!

Mulțumim!
0721621327

contact@asociatialumebuna.com

