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Mamele minore au
nevoie de îndrumare,

nu de stigmatizare.
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MISIUNE

VIZIUNE

OBIECTIVE ATINSE ÎN 2019

Grup de sprijin constant

pentru cel puțin 10 mame

vulnerabile, dintre care

jumătate sunt minore

Cursuri de calificare oferite

gratuit pentru 5 cinci mame

vulnerabile printre care două

minore

 

Consiliere vocațională acordată

pentru cel puțin 10 mame

vulnerabile 

Crearea unei relații cu șase

dintre mamele vulnerabile

prezente în proiecte

Atragerea de voluntari din

rândul beneficiarelor

              Asociația Dream Project susține drepturile mamelor vulnerabile din
România. Sprijinim prin programe de prevenție și intervenție mamele
minore, mamele singure sau fără venituri, aflate în risc de excluziune socială și
sărăcie. 
 
               Intervenția noastră constă în organizarea grupurilor de sprijin pentru
mamele vulnerabile, consiliere vocațională, cursuri de calificare și asistență în
obținerea unui loc de muncă sau a începerii lucrului pe cont propriu.
Momentan, proiectele noastre se concentrează pe zona București-Ilfov. 
 
              Organizația noastră desfășoară cursuri de educație pentru sănătate în
școlile din București. Milităm constant pentru aplicarea orelor de educație
pentru sănătate, inclusiv de educație sexuală, obligatoriu, în școli, ca măsură de
prevenire a sarcinii la minore, a bolilor cu transmitere sexuală, a avorturilor,
dar și a abuzurilor fizice sau emoționale la adresa tinerilor.  

              Misiunea organizației noastre este de a apăra drepturile mamelor
vulnerabile și de a preveni sarcina și abuzurile în rândul minorelor. 

              Visăm ca România să iasă din statisticile negre ale Uniunii Europene în
ceea ce privește: avorturile, sarcinile și nașterile în rândul tinerelor sub 18 ani,
a bolilor cu transmitere sexuală și a violenței domestice. 
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IAN Debutul proiectul ”Nu ești singură - program pentru mame
adolescente”, în parteneriat cu Fundația Telus International
România, prin care am inițiat un grup de sprijin și consiliere
psihologică. 

MAI Inclusiv în luna mai șase mame minore participau constant la
grupul de sprijin organizat în cadrul proiectului ”Nu ești singură”.
Cu trei dintre ele s-a stabilit o legătură strânsă, fiind încă aproape
de organizație

IUN Alături de 15 înotători fundraiseri am participa la cel mai mare
eveniment de strângere de fonduri prin înot, Swimathon
București 2019, organizat de Fundația Comunitară București, și
am strâns cu toții peste 20.000 de lei pentru proiectul
#PeContProppriu - independență financiară pentru mame
vulnerabile.  

SEP În urma unui concurs de proiecte, în cadrul competiției Raiffeisen
Comunități, am obținut un grant de 50.000 de lei pentru proiectul
#PeContPropriu, în cadrul căruia oferim consiliere vocațională și
cursuri de calificare mamelor vulnerabile, cu prioritate celor
minore, pentru a avea independență financiară. 

OCT Debutul proiectului #PeContPropriu, care se va finaliza în luna
aprilie 2020. 

NOV Debutul proiectului #NOIsuntemOK, o serie de ateliere de
educație pentru relații sănătoase, susținute în școlile din
București. 

2019

AUG Marinela Panaite, fondatoarea și președinta Asociației Dream
Project, a fost unul dintre cei 14 lideri de comunități selectați să
participe la programul de învățare Supercharger, organizat de
Fundația Comunitară București. 

DEC ”Naild It Party”, primul eveniment în care absolvente ale
cursurilor de calificare din proiectul #PeContPropriu și-au întâlnit
primele cliente. 



Transparență
Financiară

60%
din veniturile totale merg
către activitățile pentru
beneficiari

13%
din veniturile totale ale
organizației au
reprezentat cheltuieli de
personal

3%
din veniturile totale
reprezintă cheltuieli de
dezvoltare
organizațională și
cheltuieli administrative

Finanțare Fundația TELUS International
România: 19.050 lei
Sponsorizare Raiffeisen Comunități:
50.000 lei
Finanțare Fundația Comunitară București,
în urma Swimathon București: 20.524 lei
Redirecționarea a 2% din impozitul pe
venit: 4.404 lei
Sponsorizare Monteclaris Edu Center:
1.129 lei
Sponsorizare Rope Master: 200 lei
Sponsorizare Pink Thread: 220 lei
Sponsorizare Vision Consulting: 200 lei
Activități comerciale: 6.800 lei
Donații individuale: 279 lei

Veniturile totale acumulate de Asociația
Dream Project în anul 2019 au atins suma de
122.527 lei (echivalentul a 27.288 euro),
proveniți din următoarele surse:
 

VENITUR I  

Cheltuieli necesare activităților din cadrul
proiectelor: 73.074 lei
Cheltuieli de personal: 16.500 lei
Cheltuieli administrative: 2.261
Dezvoltare organizațională: 1.750 lei
Servicii de contabilitate: 3.000 lei

Cheltuielile totale ale organizației sunt
distribuite astfel: 
 

 
Din bugetul total de cheltuieli necesare, la
finalul anului 2019 a fost epuizată suma de
48.953 lei, restul de 73.574 lei urmând a fi
cheltuită pe parcursul anului 2020 în
proiectele care au debutat în 2019. 

CHELTU IEL I



         Programul a cuprins 10 mame
adolescente din  sectoarele 1, 2, 3 și 6
din București. Tinerele au avut vârsta
de 16 sau 17 ani, și copii cu vârste
între 7 luni și 2 ani. Din cele 10 mame
cooptate în proiect, șase au reușit să
ajungă constant la întâlnirile
săptămânale.
 
          Din cele șase beneficiare ale
programului care au fost active la
întâlniri două locuiesc cu mama, iar
restul alături de partenerul cu care au
făcut copilul; Cele două beneficiare
care locuiesc cu mamele lor nu mai
țin legătura cu tatăl copilului, care
este astfel neimplicat în creșterea lui. 
 
O singură beneficiară a proiectului,
cu indemnizație pentru creșterea
copilului
 
           Din cele șase fete active în
proiect doar una beneficia de
indemnizație pentru creșterea
copilului, restul renunțând la școală
cu mai mult de șase luni înainte de a
naște, iar asta nu le-a permis accesul
la un venit. Doar trei din cele șase
mame implicate activ în proiect și-au
exprimat dorința de a relua școala și a
se angaja pentru un venit propriu.
 
Pentru proiectul ”Nu ești singură -
Program pentru mame adolescente”
Asociația Dream Project a încheiat un
parteneriat cu Direcția de Asistență
Socială a Sectorului 1, București.
Parteneriatul continuă și în proiectele
actuale. 

#Nu ești singură - program pentru mame
adolescente

Două dintre mamele minore, 
 voluntare în proiectele organizației
 
Andreea Tolontan și Denisa Șincă sunt
două dintre mamele minore prezente
în proiect, care și-au exprimat dorința
de a fi voluntare ale Asociației Dream
Project în programe dedicate
mamelor adolescente. De asemenea,
Andrea și Denisa au urmat cursuri de
calificare gratuite dedicate mamelor
minore, într-un alt proiect al
Asociației.

"Este extraordinar să îți poți
spune povestea fără să fii
judecată. Nu credeam că există
astfel de oameni. M-am simțit
acceptată și încurajată" - 
Andreea, 17 ani, mama lui
David

Aceste proiect a fost finanțat de
Fundația TELUS International
Romania



#DreamTeam, la Swimathon București 

Cum ne-am hotărât să participăm la
Swimathon?
 
         Într-una din întâlnirile grupului de
sprijin din cadrul proiectului ”Nu ești
singură - program pentru mame
adolescente”, Denisa Șincă, beneficiară,
mărturisea că pasiunea ei cea mai mare,
înainte să o aibă pe fetița ei Anais, era să
înoate. 
 
         Pasiunea Denisei și ideea
organizației noastre de a implementa
un proiect prin care să ajutăm mamele
minore să aibă un venit independent au
dus la înscierea și apoi la selectarea în
cel mai important eveniment sportiv de
strângere de fonduri, Swimathon,
organizat de Fundația Comunitară
București. 
 
         Cu 15 înotători - fundraiseri alături
de noi, am format trei echipe, iar la
final am strâns peste 22,000 de lei,
sumă care susține până în luna martie
2020 proiectul ”Pe cont propriu”. 

Mulțumim celor peste 220 de
donatori care ne-au susținut
cauza! 
Mulțumim Elvirei Cucu-
Dumitrescu și Anei-Maria Șerb,
care au fost alături de noi pe tot
parcursul proiectului!
Mulțumim celor 15 înotători -
fundraiseri care au fost alături de
noi!

 
 
Echipa Mom Power:
Nicoleta Vieru
Catiușa Ivanov
Mihai Lazăr
Adrian Bucur
Oxana Bucur
Echipa Zânele:
Adi Câmpurean
Ștefan Rusu
Anca Stirbacu
Mihai Mija
Andrei Soancă
Echipa Zmeii Roz:
Oana Brătilă
Andreea Pop
Claudia Florescu
Irina Belenyi
Ana Oprea Liferi

"Întotdeauna mi-am dorit să
ajung la Swimathon. A fost o
experiență provocatoare.
Mulțumesc pentru
oportunitate" - Irina Belenyi



        Proiectul abordează nevoile
mamelor vulnerabile - mame minore,
cu prioritate, mame singure, mame
fără niciun venit, șomere, care au
renunțat la studiile formale, de a fi
susținute pentru a câștiga bani din ceea
ce știu să facă, practic. Proiectul a
debutat în octombrie 2019 și se încheie
la finalul lunii martie 2020. 
 
        Beneficiarele sunt susținute
financiar pentru a participa la cursuri
de calificare acreditate, urmând ca
apoi să fie consiliate pentru a se angaja
sau chiar pentru a deschide o mică
afacere pe cont propriu.
 
Cum ajutăm concret:
 
#1 Întâlniri bilunare cu o comunitate
de mame și un specialist în dezvoltare
personală, care să le sprijine pe de o
parte în noul rol, dar și să le ajute să își
descopere abilitățile pentru a putea fi
independente financiar;
 
#2 Cursuri de calificare profesională
acreditate, care să le ajute să aplice
pentru un loc de muncă sau să își
deschidă o mică afacere;
 
#3 Training cu un specialist în
educație financiară;
 
#4 Consiliere în orientare profesională
pe tot parcursul proiectului.
 
Prin acest proiect sunt susținute 20 de
mame vulnerabile. Ne propunem ca
alte 20 de mame să intre în program
din aprilie 2020.

#Pe Cont Propriu - independență financiară
pentru mame vulnerabile

Impact
 
Până în luna decembrie, în proiect au
fost cooptate 12 beneficiare. Dintre
acestea, cinci au urmat cursurile de
calificare, iar patru dintre absolvente
au deja un venit informal din munca
pe cont propriu. Cea de-a cincea
absolventă se pregătește pentru
angajare. 

"Vă mulțumesc pentru toată
susținerea! Sunteți minunați.
Fără voi, cei care ați contribuit
la acest proiect, nu aș fi reușit
să-mi urmez visul" - Denisa, 17
ani, mamă minoră,
absolventă a cursului de
make-up artist

Acest proiect este finanțat de Raiffeisen
Bank, în cadrul apelului Raiffeisen
Comunități și Fundația Comunitară
București, în cadrul Swimathon. 



#NOI suntem OK - program de educație
pentru relații sănătoase

          Relațiile sănătoase se
construiesc în timp, dar se și educă.
Pentru ca NOI, cu toții, să fim OK
avem nevoie să învățăm cum să ne
purtăm unii cu ceilalți, cum să ne
ascultăm, cum să ne acceptăm și să ne
tratăm cu empatie, mai ales în cuplu. 
 
         Prin proiectul NOI suntem OK
ne-am propus să dezvoltăm un kit cu
activități interactive care încurajează
copiii și tinerii să învețe și să discute
despre elementele unei relații
sănătoase, inclusiv despre
responsabilitățile pe care le
presupune o relație intimă de la o
anumită vârstă încolo.
 
În acest moment testăm un prim
draft al kitului de activități în câteva
școli din București. Această resursă se
concentrează pe dezvoltarea relațiilor
pozitive cu prietenii, membrii
familiei, vecinii și orice alte persoane
pe care le-ar putea întâlni tinerii în
viața lor.

           Noi credem că educația pentru
relații sănătoase este un element cheie
în prevenirea violenței în familii, a
fenomenului de bullying și a
abuzurilor emoționale, fizice și
sexuale între tineri și la adresa lor.
 
În 2019 am ajuns în clasele de la
Colegiul Tehnic Energetic din
București, la aproximativ 50 de elevi. 
 
Proiectul se desfășoară exclusiv pe
bază de voluntariat. 

"Mi-au plăcut foarte mult
activitățile, trainerii au fost
foarte deschiși și ne-au răspuns
la întrebări și curiozități. Am
aflat lucruri și mai ales ne-am
dat seama că știm ce presupune
o relație frumoasă, dar am
învățat să recunoaștem un
abuz" - Elevă de la Colegiul
Tehnic Energetic,
participantă la atelier 

Prin acest program milităm pentru
aplicarea educației pentru sănătate în
școli, inclusiv a educației sexuale.



Cristina, 20 de ani, trei copii Cristina Richter are 20 ani și este una
dintre beneficiarele proiectului #Pe
Cont Propriu, fiind mama a trei copii,
de 3 ani, 2 ani, respectiv 6 luni. La
momentul intrării în proiect, Cristina,
victimă a abuzului fizic din partea
tatălui copiilor, locuia împreună cu
aceștia în Centrul Maternal ”Sf.
Andrei”, din Sectorul 1. Absolventă de
liceu, Cristina a urmat în cadrul
proiectului cursul de stilist protezist
unghii, iar în luna ianuarie 2020 s-a
mutat cu chirie într-o garsonieră.
Cristina are propriile cliente la
serviciile de manichiură pe care le
oferă și lucrează de acasă. Cristina
intenționează să se angajeze. 

Violeta Dima are de 18 ani și o fetiță de
aproape un an, pe nume Antonia. După
ce a terminat 8 clase, Violeta a
abandonat școala. A rămas însărcinată
la 17 ani, iar momentan locuiește la
familia ei, împreună cu tatăl copilului. 
Atunci când a intrat în proiectul #Pe
Cont Propriu, Violeta nu avea niciun
venit. Întrucât nu frecventa cursurile
școlare atunci când a rămas însărcinată
nu beneficiază acum nici indemnizație
pentru creșterea copilului. Violeta
visează să locuiască împreună cu tânăra
ei familie în propria casă. A urmat
cursul de stilist protezist, pe care l-a
absolvit la finalul lunii decembrie, iar
din ianuarie 2020 a început să lucreze
independent cu propriile cliente. 

Violeta, 18 ani, un copil

#Portret de mamă



OAMENII DREAM PROJECT
 

M A R I N E L A  R A Ț Ă
P A N A I T E

S I L V I U  P A N A I T E

C L A U D I A  F L O R E S C U L U I Z A  C H E R P E C

O A N A
M A R D A L O E S C U

R A L U C A  B O I Ș T E A N U

Este unul dintre fondatorii Dream
Project. Coordonează proiectele

organizației și este responsabilă de
relația cu partenerii și sponsorii.

Este responsabilă de coordonarea
voluntarilor și gestionează din punct

de vedere logistic proiectele
organizației.

Implicat în mai multe proiecte de tip
start-up în domeniul IT, Silviu este

responsabil de prezența online a
organizației.

Este psihoterapeut voluntar în
proiectele Dream Project, dar și

activist în cadrul Grupului de
Inițiativă Civică Kiseleff.

Este omul cel mai priceput la bani, xls,
și calcule din echipa organizaţiei,

Luiza este responsabilă de
contabilitatea Dream Project.

Este omul care inspiră alți oameni
și îi ghidează să își împlinească
visurile. Raluca este consilier
vocațional și lucrează diect cu
beneficiarii Dream Project. 


