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De mai bine de 10 ani, un grup de voluntari, în 
frunte cu Valeriu Nicolae și Hannah Slavik, sprijină 
comunitățile din ghetourile din Ferentari. 

Deși intenția fost să îi ajute pe copii să nu renunțe 
la școală, și-au dat seama curând că, pentru a 
reuși, copiii au nevoie de mai mult decât ajutor la 
teme. Copiii au nevoie de rechizite, de haine și 
încălțăminte curate, de mișcare, de o masă caldă, 
au nevoie să fie sănătoși și să fie încurajați.

Astfel, grupul format în jurul copiilor din Ferentari a 
devenit din ce în ce mai mare, devenind o 
adevărată comunitate. 

Această comunitate a decis,  în iulie 2020, să 
capete și o formă juridică. Ne-am dat numele de 
Asociația Casa Bună și am continuat să facem  
puțin mai mult bine în jurul nostru. 

Începuturi
Povestea noastră



Weekendurile de dinainte de pandemie găseau Casa 
Bună plină ochi. Râsetele și îmbrățișările erau la ordinea 
zilei, se învăța în toate camerele, pe holuri, pe terasă, 
afară, pe scară dacă era nevoie. Nici bucătăria nu scăpa 
de aglomerație, căci după activități  toată lumea servea 
o masă caldă.

Fiecare duminică ne aducea aducea împreună, 60 de 
copii și tot atâția voluntari. 

Sâmbăta se numărau boboceii de grădiniță, iar veselia 
pășea pragul Casei Bune! Copiii între 3-6 ani veneau să 
deprindă nu doar literele și cifrele, dar și reguli de igienă 
și comportament.

Tot sâmbăta, grupul Citit101 ajuta copiii timizi în ale 
cititului să pășească cu mai multă încredere pe tărâmul 
magic al literelor, scopul fiind creșterea gradului de 
alfabetizare.

Weekenduri la Casa Bună
Înainte de pandemie

Povestea noastră



Pandemia ne-a determinat să facem ceva la care, prin 
lucrul cu copiii, am devenit foarte buni: să fim 
creativi!

În Ferentari am instalat calculatoare și routere, apoi 
am mobilizat voluntarii. Astfel, am reunit perechile de 
copii și de voluntari obișnuiți să lucreze împreună în 
fiecare weekend, dar am și format perechi noi care 
lucrează împreună și acum, la multe luni de la 
instalarea stării de urgență.

Trecerea în online ne-a dat bătăi de cap, mai ales 
până copiii au învățat să folosească aplicații precum 
Skype, WhatsApp, Zoom, Facebook Messenger. Nu 
ne-am dat bătuți, dimpotrivă, am reușit să lucrăm 
chiar și zilnic. Probabil cea mai mare provocare și cea 
mai dulce victorie a fost aducerea clasei pregătitoare 
în online.

Casa Bună în pandemie
Cu copiii din Ferentari

Povestea noastră



În luna mai 2020 am poposit și în 7 sate din Argeș și nu 
am venit cu mâna goală. 

Voluntarii noștri au pregătit și setat 100 de calculatoare 
pe care le-am împărțit mai multor familii din comunele 
Nucșoara și Lerești. 

A urmat o perioadă în care copiii s-au împrietenit nu 
doar cu voluntarii care s-au oferit să lucreze cu ei de la 
distanță, dar și cu echipamentul proaspăt adus în casa 
lor.

A urmat o vară în care s-au legat multe relații puternice 
între copii și voluntari, iar cei mici au învățat să 
folosească echipamentele puse la dispoziție. 

Toată strădania voluntarilor a făcut ca școala online să 
fie nu doar posibilă, dar și ușoară. 

Casa Bună în pandemie
Cu copiii din Județul Argeș

Povestea noastră



6Group Name / DOC ID / Month XX, 2017 / © 2017 IBM Corporation

Asociația 
Casa Bună
—
2020 
în cifre



București

De mai bine de 
10 ani

suntem prezenți 
în Ferentari și 
Jilava

În 2020 ne-am extins
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Județul Argeș

Din Mai 2020

suntem prezenți în 
Campulung, Leresti, 
Voinesti, Pojorata, 
Nucsoara, 
Sboghitesti și 
Slatina

Trecerea in online a tuturor activităților 
de la Casa Buna a însemnat 
oportunitatea de a ajunge la și mai mulți 
copii pentru care școala online ar fi 
însemnat absenteism și abandon școlar.

Am ajuns la ei cu calculatoare și 
echipamente însă treptat am extins 
sprijinul la mancare, imbracaminte, 
incaltaminte, rechizite cât și suport 
medical și emoțional



~350 calculatoare 
și laptopuri 

au fost instalate în 
casele copiilor în 
2020

Casele copiilor au primit un 
oaspete neașteptat
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~ 500 periferice 
(tastaturi, mouse, 
casti, webcams, 
antene wifi) 

au ajutat copiii să se 
conecteze mai bine 
cu voluntarii lor.

Pe mese mici, după ușa, lângă televizor sau 
într-un colț improvizat din camerele mici, și-au 
făcut apariția calculatoarele.

În 2020, atât copiii din Ferentari cât și cei din 
județul Argeș au făcut cunoștință pentru prima 
dată cu un calculator. 

Au învățat să folosească mouse-ul și tastatura, sa 
se conecteze la internet, să intre pe Zoom și pe 
Skype și să își continue temele cu voluntarul lui. 



Am invatat sa folosim 
tehnologia
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~750 cereri de 
ajutor IT

au fost rezolvate de 
IT-isti noștri de 
baza: Pavlo si Lulu.

Cu ajutorul copiilor ne-am amintit primele 
noastre interacțiuni cu tehnologia. De la cum 
se tine un mouse în mână, cum misti sagetica 
pe ecran pana la cum te conectezi la internet, 
cum faci hotspot și cum îți suni voluntarul pe 
Skype pentru lecții.

Copiii au prins repede pentru ca au avut 
suportul tehnic non-stop a unei echipe 
fabuloase care a fost alături de ei atat pe teren 
pentru a schimba echipamentele stricate cat 
și remote. Dar drumul nu a fost ușor.

~500 ore

au fost petrecute pe 
teren reparand 
echipamente și 
construind relații de 
încredere cu familiile
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În 2020 am crescut
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De la 62 copii la 
teme în Martie

La 239 copii la 
teme în Decembrie

și continuăm să 
creștem

Asociația Casa Buna în cifre

De la 73 voluntari 
la teme în Martie

La 242 voluntari la 
teme în Decembrie

și continuăm să 
creștem 

2020 a fost un an greu pentru noi toți, dar a 
fost și un an în care, precum personajele de 
basm puse la grele încercări, am devenit mai 
puternici.

Există și un cuvânt magic: voluntarii! 

~400 de voluntari contribuie zilnic la 
activitățile Casei Bune. Fără perseverența și 
dedicarea lor, Casa Bună nu ar fi ce este astăzi.

Comunitatea s-a adunat și a crescut în jurul 
unui ideal comun, acela de a ajuta copiii din 
medii defavorizate și a le reda șanse egale la 
educație. 



Am lucrat mai mult
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În Județul Argeș, un 
copil a lucrat

De la 0 ore pe săptămână 
înainte de pandemie, 

la 2 ore pe săptămână

Total: 3,037 ore

In Ferentari, un copil a 
lucrat

De la 2 ore pe săptămână 
înainte de pandemie, 

la 5 ore pe saptamana la 
început de pandemie 

la 2 ore pe săptămână 
după vacanta de vara

Total: 4,942 ore

Am acumulat 7,979 de ore în online 
alături de copii, desfășurând activități 
educaționale. 

Am trecut prin toate materiile din 
programă: citire, scriere, română, 
matematică, engleză, dar și chimie și 
fizică. 

Prin întâlnirile 1:1 între copii și voluntari, 
am reușit nu doar să apropiem distanța 
dintre nivelul clasei și nivelul real de 
cunoștințe al copilului, dar am și 
construit poduri trainice către noi 
orizonturi.



Am pregătit copiii de 
școală
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165 ghiozdane 

doldora de rechizite 
necesare unui an 
școlar au ajuns în 
brațele copiilor la 
timp, pentru școală

8,025 rechizite 
(caiete, penare, 
stilouri, creioane, 
pensule, truse de 
desen)

au ajuns în 
ghiozdanele cele noi 
ale copiilor

Anul acesta am dublat numărul de 
ghiozdane pregătite și ne-am asigurat că 
fiecare copil va avea un început de an 
bun, cu ghiozdane și rechizite noi.

Cei mici s-au bucurat de creioane 
colorate, hârtie creponată, tempera și 
pensule.

Adolescenții au primit caietele 
studențești, penare, pixuri și stilouri 
cool… chiar și trusa pentru nesuferita aia 
de geometrie.







1,008 obiecte de 
îmbrăcăminte și 
încălțăminte de 
iarnă

au ținut de cald 
copiilor peste 
iarnă

Am pregătit copiii pentru 
sezonul rece 
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144 ghetuțe 
călduroase și 
impermeabile 

au avut grija de 
piciorușele copiilor 
peste iarnă

Educația, deși esențială în comunitățile în 
care lucrăm, nu este singura nevoie a 
familiilor. Așa că am încercat să sprijinim mai 
mult.

În Noiembrie am pregatit și distribuit seturi 
de iarnă compuse din:

– Ghetuțe
– Geci
– Polare, bluze și pantaloni termici
– Șosete groase
– Mănuși, căciulă și fular





Am distribuit mâncare 
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Pandemia a afectat situația financiară a 
familiilor din Ferentari. 

În multe dintre familii, ambii părinți au 
rămas fără locuri de munca și fără 
posibilitatea de a asigura hrana copiilor.

Înainte de scoală și teme, am încercat să 
asigurăm nevoile de baza ale copiilor și 
familiilor.

peste 3000 de 
porții de mâncare

au fost distribuite 
familiilor din 
Ferentari

J’ai Bistro, Lăptaria cu 
Caimac, Miez, 
L’Univers de Nicolai, 
IKEA și Banca pentru 
Alimente

sunt supereroii meselor 
delicioase
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Am continuat să asigurăm 
familiilor un trai decent
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peste 100 
electrocasnice 
(mașini de spălat, 
aragaze)

au ajuns în casele 
copiilor

peste 100 de piese 
de mobilier (în 
special paturi si 
saltele)

au ajuns în casele 
copiilor

De 10 metri pătrați dispun familiile din 
Ferentari pentru a locui, a dormi și a 
pregăti mâncarea. 

Cu acest gând în minte am pornit 
colectarea și donarea mobilierului și 
electrocasnicelor. 

Odată cu lecțiile online, spațiile de lucru 
ale copiilor au apărut și ele



Am continuat să oferim 
ajutor medical
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~20 de medici ne-au fost alături în 
cazurile medicale, în 2020.

Pandemia ne-a forțat sa restrângem 
controalele oftalmologice și 
stomatologice, însă mutarea tuturor 
activităților in online a însemnat și 
oportunitatea de a conecta familiile cu un 
cadru medical avizat.

Am reușit și să punem bazele unui grup 
de medici voluntari care ne sfătuiesc în 
problemele medicale ale familiilor.

34 de copii 

au beneficiat de 
tratament stomatologic 
și ortodontic

98 consultații 

stomatologice, 
ortodontice și de 
radiologie au avut loc în 
2020 

11 consultații 
oftalmologice și 1 
operație de strabism 

au avut loc în 2020

6 ochelariști noi

s-au adaugat grupului 
de ochelariști de la Casa 
Bună



Medical
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Cu ajutorul Asociației 
Inima Copiilor

80 de copii

au primit consultații 
generale din partea unei 
echipe de medici 
cardiologi de la Marie 
Curie 

Cu ajutorul Asociației 
PeStop

lunar

am distribuit produse de 
igienă menstruală 
adolescentelor și 
mamelor din comunitate. 

Sub îndrumarea unui 
medic pediatru

50 kituri medicale

au ajuns în familiile 
copiilor din Nucșoara 
unde accesul la servicii 
de sănătate este limitat



210 cadouri create cu 
fiecare copil în gând

au adus bucuria 
Crăciunului în casele 
acestora.

Iar la final a venit Moș 
Crăciun

Mașini pe telecomandă, mingi și 
echipamente de fotbal, păpuși LOL, 
accesorii de păr care mai de care mai 
colorate, jocuri și joculetele, s-au 
ingramadit în cutiute colorate și-au luat 
calea copiilor.

Am fost Moș Crăciun pentru copii și 
le-am răsplătit prezenta la lecții și la 
școală.

Asociația Casa Bună în cifre





86 de companii de 
bine

ne-au oferit 
sprijinul și 
încrederea că 
putem face și mai 
mult

Suntem înconjurați de 
oameni minunați

Asociația Casa Bună în cifre

❤ Mulțumim pentru că ne sunteți alături!

Suntem fericiți să spunem că suntem o 
comunitate cu un suflet mare, care face totul 
posibil. 

Voluntari generoși cu timpul lor sau donatori 
darnici cu bunuri sau fonduri, fiecare dintre voi 
puneți zilnic o cărămidă la Casa Bună. 

774 donatori 
individuali

ne-au fost alături 
pe tot parcursul 
anului, făcând toate 
acțiunile posibile 



Faceți cunoștință cu stihiile de la Casa Bună.

Asociația Casa Bună în cifre

Corina Olteanu Elena Tanase

Raluca TomaHannah Slavik

Alexandra Popa

Eliza Traistaru

Anca Sandu Anca SanduAnca Graiter

Ioana Georgescu Iuliana Hamciuc



Mulțumiri speciale merg 
către IT-iștii noștri 
de încredere

Asociația Casa Bună în cifre

Lucian Cojocaru
zis Lulu

Valeriu Nicolae
zis Voluntarul

Victor Pavloschi
zis Pavlo, Paulo sau Pablo



Va multumim!


