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OBIECTIVE ATINSE ÎN 2020
Grup de sprijin online/offline

pentru 20 de mame vulnerabile;

Cursuri de calificare oferite

gratuit pentru 15 mame

vulnerabile;

Asigurarea a 20 de kit-uri de

lucru pentru mame vulnerabile.

Consilierea vocațională a 25 de

mame vulnerabile;

Sprijinirea constantă pe timpul

pandemiei a peste 20 de familii;

Cooptarea a două voluntare: o

licențiată în asistență socială și o

studentă la Facultatea de Drept;

       Era ianuarie 2020 și noi, echipa Asociației Dream Project, împreună cu
mamele vulnerabile cu care lucram, credeam că nimic nu ne poate sta în cale.
Plănuiam pentru anul care abia începuse reluarea grupului de sprijin pentru
mame minore și evenimente lunare, în care tinerele mame care urmau cursuri
de calificare, să își exerseze abilitățle câștigate în proiectul ”Pe Cont Propriu”.
Alte 15 mame urmau să continue cursurile și consilierea vocațională în februarie
2020. A venit însă luna martie, și totul s-a oprit. La fel, și activitățile noastre. 
     Am stat în case, în siguranță, mai bine de două luni, dar legătura cu
beneficiarele noastre nu a fost întreruptă. Am continuat să vorbim la telefon și
pe WhatsApp și să ne întâlnim din când în când online, pe Zoom. În vară am
reluat cursurile de calificare, am organizat apoi și cursurile de educație
financiară, ne-am văzut în aer liber, cu măști. Încercam să reluăm actvitățile de
unde le lăsasem. Doar că nici acum, nimic nu mai e ca înainte. Doar nevoile de
susținere, poate și mai accentuate după pandemie, au rămas neschimbate. 
       Și tocmai asta ne-a motivat și ne-a ajutat să mergem mai departe. În
martie 2020, la declanșarea stării de urgență, nu am crezut că vom reuși să
susținem peste 25 de mame să le fie un pic mai bine: au absolvit cursuri de
calificare prin care au căpătat noi abilități care, inițial, le-au adus venituri, în
medie, de peste 1.000 de lei lunar și, apoi, le-a motivat să se angajeze.
          În 2020 am pierdut sentimentul predictibilității, dar am și câștigat. În 2020
am învățat, noi, dar și beneficiarele noastre, să ne adaptăm, să ne gândim mai
mult la siguranța noastră și a celorlalți, am învățat să ajutăm mai mult cu
resurse și mai puține. Am învățat solidaritatea. Pentru toate, și bune, și rele,
suntem recunoscători. Le-am trăit împreună, sănătoși. 

                                     Echipa Asociației Dream Project
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Șanse egale
pentru mame vulnerabile



# P E  C O N T  P R O P R I U
-  I N D E P E N D E N Ț Ă

F I N A N C I A R Ă
P E N T R U  M A M E
V U L N E R A B I L E

         Proiectul a abordat 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 s-a

încheiat în noiembrie 2020. 

        20 de mame au fost susținute

financiar pentru a participa la cursuri

de calificare acreditate, consiliate

vocațional și sprijinite pentru a se

angaja sau pentru a lucra pe cont

propriu. De asemenea, fiecare a primit

un kit de lucru în domeniul de

calificare ales.

18 mame vulnerabile participante în

proiect au învățat o meserie cu totul

nouă, au acumulat abilități și

cunoștințe noi care le permit să

lucreze independente sau să se

angajeze.

La încurajarea echipei organizației

noastre alte 4 beneficiare au reușit,

pe parcursul proiectului, să obțină,

pe cont propriu, carnet de

conducere, ceea ce le-a îmbunătățit

considerabil calitatea vieții, în ciuda

cheltuielilor casei care au crescut.

Alte trei beneficiare au reușit, pe

parcursul proiectului, să se mute

împreună cu copiii din centrele

maternale în care locuiau, intr-o

locuință cu chirie, respectiv în

locuința familiei.

Jumătate dintre  beneficiarele

proiectele au venituri constante,

lunar, atât din aplicarea noilor

abilități, dar și/sau în urma angajării.  

Chiar dacă nu s-au angajat în

domeniul studiat, beneficiarele s-au

simțit mai motivate și mai

încrezătoare să-și găsească un loc

de muncă după cursurile urmate și

kiturile primite.



Violeta Dărăbăneau, singură cu doi copii

Violeta este una dintre mamele care în

acest an a devenit #PeContPropriu.

Mamă singură, fără un venit stabil atunci

când ne-am cunoscut, Violeta își crește

cu multă dragoste cei doi băieți. Cu

sprijinul nostru și al vostru, a urmat cursul

de calificare în masaj și după aproape 3

luni de exercițiu a pornit la treabă. E o

muncă independentă care îi permite să

își facă programul cum vrea și să aibă

grijă și de copii, pentru că Violeta nu are

aici niciun ajutor aici. 

De fiecare dată când o vizităm, Paula,

mama unei fetițe în vârstă de 10 ani, pe

care o crește singură după ce s-a separat

de soț, ne primește cu un zâmbet.

”Haideți, vă rog, intrați!”, ne spune și ne

invită în curtea casei cu chirie de la

primărie în care locuiește de ani buni. Nu

ne-a cerut niciodată nimic în afară de a-și

îndeplini un vis: să facă un curs la care să

învețe să pună unghii frumoase ca să

câștige un ban în ritmul ei ca să poată

avea grijă și de copilă. Paula a rămas fără

loc de muncă în martie 2020 și așa a

ajuns în programul nostru

#PeContPropriu, unde s-a calificat ca

stilist protezist unghii.

Paula Alexandru, singură cu un copil

#Mame Pe Cont Propriu

https://www.facebook.com/hashtag/pecontpropriu?__eep__=6&__cft__[0]=AZV_qi4T2kS5a5-vAj_8NgZE8t6P5WC8ICmCVlHng3FGkXgT1of2Abl6rn-G70V6-NmZhtyjWsClB5VqSx1i3-BtK3Pz3r9YcapFyIgrOJsibYZGDYAbTzvjJgfSFYRgTjfJDjWfpsRK30Bmfan6sPV4leXZd0Y2DgBDXVaCDaslfbeMKwGavUOTWCDAnMJ4Nt0&__tn__=*NK-R


Adelina Frigea, singură cu un copil

Pe Adelina am cunoscut-o pe când

locuia într-un centru maternal al

Asociației ”Semn de Viață”. Adelina s-a

refugiat aici împreună cu fetița ei de un

an. Cu susținerea noastră, și-a urmat un

vic: să urmeze un curs de calificare în

cosmetică. La finalul celor trei luni de

curs, a primit un kit de lucru cu care

lucrează independent. Susținută de

consiliera vocațională a organizației,

Adelina s-a și angajat la un call center.

Împreună cu fetița s-a mutat din centrul

maternal.  

Gina are trei copii, este divorțată și nu a

lucrat decât trei luni în urmă cu 3 ani. A

intrat în proiectul nostru în vara lui 2020

și după absolvirea cursului de manichiură

a început să lucreze independent, acasă.

Câteva luni mai târziu, pentru că avea

nevoie de predictibilitatea venitului, a

aplicat pentru un post de îngriitoare

copii, la DGASMB. Și acum lucrează la o

creșă de stat. 

Gina Gavrilă, fără venituri, trei copii

#Mame Pe Cont Propriu

*Proiectul #PeContPropriu a fost finanțat de Raiffeisen Comunitati și Fundația
Comunitară București, prin Swimathon București. Kiturile de lucru au fost
asigurate de Asociatia pentru Relatii Comunitare, prin Lumea CORA.

https://www.facebook.com/hashtag/pecontpropriu?__eep__=6&__cft__[0]=AZU-_syNrmfc8M88sHShOjkjOcjzCh5zGY_cxD3bvYcpDE8JKkAF3VXgYE65VlTwVIQeq-FsnTrZKd9nQOeJJLCjYs68nRrMO9A45vEOirtLryEU6X8Ed2gd3x83eBUGae9sTGYN-fs2kb5xz8fCxjSStdRadQ6V2smdkH8L-kBU3t6Psf2B1UbmUkblFzqrdyc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/RaiffeisenComunitati/?__cft__[0]=AZU-_syNrmfc8M88sHShOjkjOcjzCh5zGY_cxD3bvYcpDE8JKkAF3VXgYE65VlTwVIQeq-FsnTrZKd9nQOeJJLCjYs68nRrMO9A45vEOirtLryEU6X8Ed2gd3x83eBUGae9sTGYN-fs2kb5xz8fCxjSStdRadQ6V2smdkH8L-kBU3t6Psf2B1UbmUkblFzqrdyc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fundatiacomunitarabucuresti/?__cft__[0]=AZU-_syNrmfc8M88sHShOjkjOcjzCh5zGY_cxD3bvYcpDE8JKkAF3VXgYE65VlTwVIQeq-FsnTrZKd9nQOeJJLCjYs68nRrMO9A45vEOirtLryEU6X8Ed2gd3x83eBUGae9sTGYN-fs2kb5xz8fCxjSStdRadQ6V2smdkH8L-kBU3t6Psf2B1UbmUkblFzqrdyc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SwimathonB/?__cft__[0]=AZU-_syNrmfc8M88sHShOjkjOcjzCh5zGY_cxD3bvYcpDE8JKkAF3VXgYE65VlTwVIQeq-FsnTrZKd9nQOeJJLCjYs68nRrMO9A45vEOirtLryEU6X8Ed2gd3x83eBUGae9sTGYN-fs2kb5xz8fCxjSStdRadQ6V2smdkH8L-kBU3t6Psf2B1UbmUkblFzqrdyc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AsociatiaPentruRelatiiComunitare/?__cft__[0]=AZU-_syNrmfc8M88sHShOjkjOcjzCh5zGY_cxD3bvYcpDE8JKkAF3VXgYE65VlTwVIQeq-FsnTrZKd9nQOeJJLCjYs68nRrMO9A45vEOirtLryEU6X8Ed2gd3x83eBUGae9sTGYN-fs2kb5xz8fCxjSStdRadQ6V2smdkH8L-kBU3t6Psf2B1UbmUkblFzqrdyc&__tn__=kK-R


IMPACT
Cea mai importantă schimbare pe care am observat-o în viețile

beneficiarelor cu care am lucrat în ultimul an a fost încrederea pe care au

căpătat-o în ele însele după ce au văzut că pot câștiga un venit de ceva ce

știu să facă. Încrederea le-a determinat să ia și alte decizii valoroase pentru

viața lor: să se mute în chirie, să-și caute locuri de muncă mai bine plătite, să

facă școala de șoferi, să se întoarcă la cursurile liceale. 

60% dintre persoanele pe care le-am susținut nu aveau alte venituri decât

alocațiile copiilor. Apariția unui nou venit în gospodărie, în medie între 1.200

și 3.000 de lei, se vede în bunăstarea întregii familii. Iar cei mai câștigați din

familie sunt chiar copiii acestor familii, care au țansa la un trai mai bun. 

18

35

MAME care și-au schimbat
viața având o nouă calificare și
un venit pe care îl pot câștiga

singure

de COPII care trăiesc alături de
mame care au un venit propriu 

BENEFICIARE susținute pe tot
parcursul anului cu donații și

sprijinite să-și obțină drepturile,

30+

1.500+
ORE de training, cursuri de

calificare, intâlniri și conversații
telefonice sau online cu

beneficiarele



#Cuvintele beneficiarelor



Dreptul la educaţie pentru
sănătatea reproducerii şi

sexualităţii 



Pentru 58% dintre respondenți,

principala îngrijorare legată de

aplicarea unor astfel de programe

aplicate obligatoriu în școli este legată

de persoanele care ar urma să le

vorbească elevilor pe teme de educație

sexuală. 

20% dintre respondenți sunt îngrijorați

că elevii ar fi expuși la informații

nepotrivite vârstei”. 

Peste 70% dintre respondenții

chestionarului consideră că educația

pentru viață, inclusiv educația sexuală,

ar trebui să se facă atât acasă, cât și la

școală. 

Respondenții au avut posibilitatea să

aleagă mai multe variante de răspuns,

astfel că 1.109, adică 72,9%, au bifat

școala ca loc de desfășurare a acestor

ore, dar în același timp, 1.106, adică

72,7%, au optat și pentru discuțiile în

familie. 

Un procent de 32,4% dintre respondenți

consideră că educația sexuală ar putea

fi făcută și în cadrul unor ateliere

desfășurate în afara școlii, dar la care să

participe și părinții.

78,6% dintre respondeți consideră

că informațiile unei programe de

educație pentru viață, inclusiv

educație sexuală, ar trebui

concepută de o echipă

multidisciplinară formată din

psiholog, medic, pedagod, trainer.

Un procent de 65,5% consideră
necesară o consultare publică
asupra conținutului, înainte de

introducerea unui manual de

educație pentru viață, inclusiv

educație sexuală. 82% dintre
respondenți consideră că
programa de educație sexuală ar
trebui să aibă conținut unic,
aplicat la nivel național, în timp

ce 18% sunt de părere că acest

conținut ar trebui decis de fiecare

școală în parte.

Potrivit chestionarului online,
lansat de Asociația Dream Project
și completat de 1.521 de persoane,
84,7% dintre respondenți sunt de
acord ca programele de educație
pentru viață, inclusiv educație
sexuală, să fie introduse
obligatoriu în școli.



La fiecare 6 ore, în România, un minor este victima unei forme de abuz

sexual. Cei mai mulţi copii nu recunosc şi nu pot detecta formele

abuzului sexual în lipsa informaţiilor oferite într-un cadru organizat şi

profesionist.

1 din 4 adolescenţi (11-15 ani) care fac sex nu folosesc metode de protecţie.

La vârsta de 15 ani, 1 din 4 băieţi (24%) şi 1 din 7 fete (14%) declară că au

avut contact sexual. Dintre aceştia, 1 din 4 nu folosesc metode de

protecţie .

În 2019, România ocupă primul loc în Europa în ceea ce priveşte rata

naşterilor în rândul adolescentelor şi 1 din 10 copii are mama adolescentă.

6 din 10 mame minore nu au avut acces niciodată la informaţii privind la

sănătatea reproducerii sau educaţie sexuală; 7 din 10 nu au beneficiat

niciodată de planificare familială; 6 din 10 gravide minore nu au făcut

analizele recomandate în sarcină; 4 din 10 au născut prematur.

În 2018, s-au înregistrat: 253 de cazuri de abuz şi exploatare a copiilor; 977

de cazuri au fost abuz sexual (951) şi exploatare sexuală (26); 2/3 din

cazurile raportate de abuz sexual au avut loc asupra copiilor din mediul

rural (580); >1/2 dintre cazurile de abuz şi exploatare sexuală a copilului au

avut loc în familie (451).

Informaţiile prezentate la orele de biologie sunt insuficiente şi nu acoperă

întreaga gamă de aspecte legate de transformările fizice, emoţionale, de

comportament, de securitate personală a copiilor. 

În lipsa orelor de educaţie pentru sănătatea reproducerii şi sexualităţii în

şcoală, singura alternativă pentru copii şi adolescenţi rămâne internetul,

care oferă informaţii ce nu pot fi controlate din punct de vedere al

corectitudinii.

           Studiul ”Educația sexuală - obligatorie sau nu, acasă sau la școală?” a
fost realizat în contextul în care în luna mai 2020, deputații PSD și PNL au votat

scoaterea din Legea 272/2004 a sintagmei ”educație sexuală” și introducerea

acordului părinților pentru desgășurarea orelor de educație sanitară. 

     Asociația Dream Project România, alături de alte 23 de organizaţii

nonguvernamentale, s-a alăturat demersului de advocacy inițiat de Fundația

Tineri pentru Tineri, din care a rezultat retrimiterea modificărilor legislative în

Parlament de către președintele României. 

Tinerii au dreptul la informare

https://www.facebook.com/AsociatiaDreamProjectRomania/?__cft__[0]=AZW1ZwIuo6RdcfA8RQ-bKMuI85u_1Xh0WBM-4Hyl6qWTR86w5eaVPmoFaL_CRiSg7JTmKwJJJsKSHTRxQ4UjevndQQlxdB6jd4iw-uKjAdbnVpXgmLMP-6NXyO9mZAiTgXEB2WL5D2QlL3ED8gH7yBEJrEs1Xt_sx7tN9pz3mbirbQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AsociatiaDreamProjectRomania/?__cft__[0]=AZW1ZwIuo6RdcfA8RQ-bKMuI85u_1Xh0WBM-4Hyl6qWTR86w5eaVPmoFaL_CRiSg7JTmKwJJJsKSHTRxQ4UjevndQQlxdB6jd4iw-uKjAdbnVpXgmLMP-6NXyO9mZAiTgXEB2WL5D2QlL3ED8gH7yBEJrEs1Xt_sx7tN9pz3mbirbQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fundatia.tineri.pentru.tineri/?__cft__[0]=AZW1ZwIuo6RdcfA8RQ-bKMuI85u_1Xh0WBM-4Hyl6qWTR86w5eaVPmoFaL_CRiSg7JTmKwJJJsKSHTRxQ4UjevndQQlxdB6jd4iw-uKjAdbnVpXgmLMP-6NXyO9mZAiTgXEB2WL5D2QlL3ED8gH7yBEJrEs1Xt_sx7tN9pz3mbirbQ&__tn__=kK-R


Transparență

Financiară

63%

din veniturile totale

merg către donații și

activități dedicate

beneficiarelor

25%

din veniturile totale ale
organizației au
reprezentat cheltuieli de
personal

14%

din veniturile totale
reprezintă cheltuieli de
dezvoltare
organizațională și
cheltuieli administrative

Sponsorizare Raiffeisen Comunități: 49.870

lei

Finanțare Fundația Comunitară București:

1.500 lei

Finanțare Asociația pentru Relații

Comunitare/Fundația Lumea Cora: 20.400

lei

Sponsorizare CTDI: 10.000 lei

Redirecționarea a 2% sau 3,5% din impozitul

pe venit: 720 lei

Sponsorizare Monteclaris EduCenter: 1.408

lei

Sponsorizare Grupul de firme Twinkle Star:

2.292 lei

Sponsorizare LOGDMS: 2.800 lei

Sponsorizare Logarithmic Services: 1.500 lei

Sponsorizare Visionary Education: 180 lei

Donații individuale: 400 lei

Veniturile totale acumulate de Asociația

Dream Project în anul 2020 au atins suma de

91.070 lei (echivalentul a aproximativ 18.500
euro), în descreștere față de 2019, proveniți

din următoarele surse:

VENITUR I  

Cheltuieli necesare activităților din cadrul

proiectelor (cursuri de calificare, educație

financiară, consiliere vocațională, kituri de

lucru, protocol, transport): 53.885 lei

Cheltuieli de personal: 23.000 lei

Dezvoltare organizațională&Cheltuieli

administrative: 10.351 lei

Servicii de contabilitate: 3.000 lei

Donații în numerar și în produse: 3.583 lei

Cheltuielile totale ale organizației au fost de

93.819 lei si sunt distribuite astfel: 

CHELTU IEL I



OAMENII DREAM PROJECT

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

R U X A N D R A  P O P E S C U

 M A R I A  V A L E N T I N A
G R I G O R I 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 unul dintre fondatorii asociației și

responsabilă de coordonarea

voluntarilor și gestionează proiectele

din punct de vedere logistic.

Este absolventă de Asistență Socială și

s-a alăturat echipei ca voluntar.

Ruxandra are talentul de a descoperi

nevoile beneficiarelor și a le ghida spre

soluții.

Este voluntară de nădejde la întâlnirile

cu mamele vulnerabile.  Maria

Valentina Grigoriu, alias Masha, este

studentă în ultimul an la Facultatea de

Drept

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-și împlinească visurile.

Raluca este consilier vocațional și

lucrează diect cu beneficiarii Dream

Project. 

https://www.facebook.com/mariagrigoriu99?__cft__[0]=AZVFhMBsVZRCSL2Ec3yIqazZDR1kLyylJ7tsOEhKONe5crYp0ri50sV1EWERKfdxibKZddInnSMvwDQa7VQD6g4yQ19vcLDsqFnyp_DBLorRbv4DRd0T9FX4ILLhZkG-tCOV8PZnoQmsn_Y6XFqr7Wct7dq5EU9Oe2_ZF79beLlq8zeDTChRXOQSgv9K-N-kVzw&__tn__=-]K-R
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MISIUNE

VIZIUNE

              Misiunea organizației noastre este de a apăra drepturile mamelor

vulnerabile, de a le oferi oportunități și șanse egale. Parte din misiunea noastră este

să îndrumăm mamele minore și să milităm pentru prevenirea sarcinilor nedorite și

abuzurilor în rândul adolescentelor.  

              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. 

2021

CE  NE  PROPUNEM

Grupuri de sprijin pentru mame minore. 
În 2021, două dintre mamele minore care au fost

primele beneficiare ale Asociației vor coordona un grup

de susținere dedicate celor nu au 18, au născut un copil

și simt că nu-și găsesc puterea. 

Cursuri de parentaj pentru mame vulnerabile.
Atunci când devii părinte la o vârstă fragedă, e posibil

să nu poți crea încă o legătură de atașament puternică

cu bebelușul. Aici intervenim noi și, cu ajutor

specializat, le ajutăm pe mame să învețe tehnici de

conectare și parentaj. 

Activități de advocacy dedicate mamelor minore 
De cele mai multe ori, tinerele care rămân

însărcinate înainte de 18 ani nu-și cunosc drepturile,

de exemplu cel la indemnizație pentru creșterea

copilului, ceea ce inevitabil duce la încălcarea lor de

către persoanele cu care intră în contact. Ne dorim

să le informăm despre drepturile pe care le au și să

le ajutăm să le acceseze. 

Ne dorim ca în 2021 să deschidem primul centru comunitar dedicat

mamelor vulnerabile, în specila pentru cele minore. În acest spațiu de

siguranță, mamele vor primi sprijin pentru reluarea cursurilor școlare,

pentru obținerea drepturilor care li se cuvin, vor putea participa la diferite

cursuri și activități. 



Mulțumim!

N I M I C  N U  A R  F I  F O S T  P O S I B I L  F Ă R Ă  P A R T E N E R I I ,  S P O N S O R I I
Ș I  D O N A T O R I I  C A R E  N E - A U  F O S T  A L Ă T U R I .  
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