Asociația Casa
Bună
—
Raport de
activitate
2021

Cum am fost în 2021
—
În 2021 am fost curajoși. Am țâșnit ca o rachetă în
necunoscut, am îmbrățișat provocările și am crescut.
Am crescut mult și am crescut repede.
Am ieșit din zona de confort și nu a fost ușor. Dar știi
cum e, creșterea se întâmplă doar în afara zonei de
confort.
Am fost înconjurați de iubire, sprijin și inimioare, ceea ce
ne-a dat încredere că putem face mult mai mult decât
ne imaginam vreodată că putem.
Copiii au fost bine. Au fost veseli, au fost prezenți și
ne-au așteptat mereu cu brațele deschise.
Nu am știut când să ne odihnim. Când să tragem linie și
să ne bucurăm. Dar am scris acest raport pentru asta.

Cum am
crescut
—
2021 în cifre
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Educație

Educație la Casa Bună
—
În 2021 am fost atenți la nevoile de învățare
ale copiilor. Am raﬁnat programele existente,
am lansat programe noi și am continuat
bunele practici.
Am crescut atât numărul de copii prezenți la
lecțiile online cu voluntarii, cât și calitatea
orelor.
Dar cel mai și cel mai important, copii au
învățat prin joacă, au strâns puncte și au luat
premii.
Au primit laude, au fost mândri de ei și au
povestit tuturor despre asta.

Lecții
online
1:1

Tabere
la Casa
Bună

Plan
clasa a
8-a

Grădinița
de
Sâmbătă

De la zi la zi, creștem cu încredere.
4
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Educație

Lecții online 1:1
—
De doi ani de zile, săptămână de săptămână, copii și
voluntari se întâlnesc online la lecții pe “Scaip” (Skype)
Exersează cititul, scrisul, socotitul, dar și un pic de
engleză. Fiecare lecție făcută se transformă în puncte
care, odată strânse, devin premii.

275
copii

302
voluntari

Au făcut lecții online
cu voluntarii lor în
2021

Au dat o mână de
ajutor la mate și
română copiilor în
2021

12,410
ore lectii

126
premii

Au avut loc in online
in 2021

au fost câștigate de
copiii care s-au ținut
de lecții

Voluntarii nu mai sunt străinii din calculator. Sunt parte
din familiile copiilor și, pe lângă lecții, le sunt aproape
cu un sfat, o vorbă bună si îi ajută să capete încredere în
ei.
Oﬁcial, facem educație remedială croită pe nevoile și
nivelul ﬁecărui copil. Neoﬁcial, creștem oameni buni.
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Educație

Tabere la Casa Bună
—
Cum ar ﬁ dacă copiii ar locui la Casa Bună?
Dacă ar avea patul lor, ar dormi în liniște, ar
mânca sănătos, s-ar juca, ar face sport și ar
avea suport la lecții.
Iar seara, la culcare, s-ar băga în pat și ar
adormi ascultând povești.
Cu acest gând am pornit la drum împreună cu
prietenii noștri de la JYSK România, Ascendis
și Conservation Carpathia.
Am început în Aprilie 2021. În 6 luni, 83 de
copii s-au bucurat de taberele de la Casa
Bună sau de la Richita, Argeș. Le-a plăcut atât
de mult că de abia așteaptă sa revină.

83
copii

100
voluntari

1,332
ore meditații

au locuit la Casa
Bună în cele 9 tabere
JYSK.

s-au jucat cu copiii,
au citit și le-au
ascultat poveștile

la mate și română au
avut loc în camerele
Casei Bune

89
ore sport

4,949
porții

259
hainuțe

yoga, ﬁtness, rugby,
basket, drumeții

au fost gătite cu
suflet de către
bucătari inimoși

bluze, pantaloni,
lenjerie, șosete au
îmbrăcat copiii din
tabără
9
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Educație

Plan clasa a 8-a
—
Când am început pregătirea ghiozdanelor pentru anul
școlar ce bătea la ușă, am văzut că lista de a 8-a
număra 24 de copii!
24 de adolescenți care, cu puțin ajutor și susținere,
pot avea o șansă la un viitor mai bun.

24
adolescenti

12
meditatori

sunt înscriși in
programul de
meditații

de mate și română
dedică săptămânal
timp pentru a oferi o
șansă la un viitor mai
bun adolescenților
noștri

Am luat în echipa de meditatori profesori și voluntari
care în anii din urmă au trecut cu alți copii de-ai noștri
prin experiența Evaluării Naționale.
Tot cu ajutorul lor am pus la punct și materialele, iar
după 9 săptămâni cu câte o oră de română și mate,
continuăm încrezători drumul către examen.

423
ore meditatii
la mate și română au
avut loc pe Skype în
2021

Educație

Grădinița de Sâmbătă
—
De mai bine de 3 ani, peste 50 de copii cu vârstele
între 2 și 6 ani au trecut pragul Grădiniței de Sâmbătă.
Pentru mulți dintre ei, singura grădiniță de care au
avut parte vreodată.
Cu cât începem mai devreme, cu atât cresc șansele
unui viitor mai bun pentru acești copii.

30
copii

143
ore

au luat parte la activitățile
săptămânale ale grădiniței în
2021

au fost petrecute de pici în
compania Corinei și a
voluntarilor

14
copii

9
pici noi

au pășit cu încredere în clasa
0. Ei sunt “absolvenții” noștri
mici din 2021

s-au alăturat colegilor lor de
grădiniță în 2021

În 2021 am continuat să funcționăm în grupuri mici.
Ne-am bucurat să vedem părinții implicați, cât și
părinți noi care ne sună să își înscrie copiii pentru că
au auzit din vecini că e foarte tare!
Grădinița de Sâmbătă nu este un proiect al numerelor
mari (încă) însă, pentru noi, ﬁecare copil este un mic
univers care are nevoie de protecție și atenție pentru a
crește frumos.
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Sănătate

Sănătate la Casa Bună
—
În 2020, pandemia ne-a încetinit activitățile
medicale însă, în 2021, am gândit modalități noi de
a continua și a extinde în siguranță aceste activități,
atât în București, cât și în mediul rural.
Am continuat controalele oftalmologice și
stomatologice și am realizat câtă nevoie este de
aceste servicii medicale și la sate. Așa a apărut
caravana de oftalmologie.
În București am dezvoltat parteneriate cu mai
multe cabinete medicale pentru a continua să
ajutăm familiile.
Ne-am întărit echipa de medici și cu ajutorul lor am
putut sfătui și îndruma familiile către cea mai bună
soluție. Și nu de puține ori am putut trata cazuri
medicale neglijate până acum.

Caravana
de
oftalmolo
gie

Survivor
la Casa
Bună

Controale
stomatologice
15

Sănătate

Caravana de oftalmologie
—
În primăvară am lansat caravana de
oftalmologie pentru copiii din mediul rural.
Cu ajutorul donatorilor generoși, am
achiziționat echipamente și rame cool.
Medicii voluntari au călătorit cu noi în locații
îndepărtate și au controlat copiii. Pentru
majoritatea, a fost primul control. Cei care au
avut nevoie de ochelari și-au ales rame, iar
opticianul nostru voluntar a făcut ochelarii.

1
cabinet mobil

10
sponsori

dotat cu toate
echipamentele
necesare

ne-au sprijinit cu
echipamente, lentile
și rame

8
cadre
medicale
ne-au primit în
cabinetele lor sau
ne-au însoțit pe teren

Până la sfârșitul verii, aproape toți copiii noștri
erau consultați.
Am început sa primim apoi cereri de ajutor de
la organizații partenere. Am făcut prima
noastră vizită la o organizație parteneră în
toamnă, cu multe altele pe listă pentru 2022!

6
caravane

224
copii

au avut loc în 11
comunități

și adulți au beneﬁciat
de control și
tratament
oftalmologic

77
ochelari
ajută copiii și
părinții lor să vadă
mai bine
16

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

17

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

18

Sănătate

Stomatologie la Casa Bună
—
Problemele dentare sunt o realitate dureroasă în viețile
copiilor și se adaugă listei lungi de probleme pe care aceștia
le întâmpină zi de zi.
În 2021 am continuat să tratăm cazurile urgente. Totodată,
cu ajutorul prietenilor de la Facultatea de Stomatologie Titu
Maiorescu, Dentaline și alte cabinete private am început să
introducem prevenția în program, ducând copiii la controale
medicale regulate înainte ca durerea să apară.

38
copii

12
medici

au beneﬁciat de
controale și
tratamente

atenți și inimoși au
făcut ca vizitele la
dentist sa ﬁe plăcute

215
vizite

11
voluntari

în cabinetele
stomatologice ale
prietenilor noștri
avut loc în 2021

au însoțit copiii și
le-au fost aproape în
timpul controalelor

Un alt ajutor esențial a venit din partea Dentalik Image, care
s-a ocupat de toate radiograﬁile copiilor, necesare oricărui
control medical.
“Doamna, când mai venim?”
Sunt cuvinte pe care nu te aștepți sa le auzi după o vizită la
dentist. Noi însă le auzim pentru că atât medicii stomatologi
cât și voluntarii care însoțesc copiii se asigură că aceștia au
o experientă placută prin joacă, povești, o vorbă bună și o
mână aproape.
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Sănătate

Survivor la Casa Bună
—
În 2021 a apărut Survivor la Casa Bună, răspunsul
nostru la problemele de greutate și obezitate ale
copiilor, probleme cauzate de lipsa sportului și de
alimentația necorespunzătoare.
Am început ca o joacă: copiii primesc în ﬁecare
dimineață provocări sănătoase care, odată
îndeplinite, se transformă în puncte și apoi în premii.
Copii și voluntari se bucură zilnic făcând provocări,
iar Survivor a devenit un grup de suport unde
aceștia se sprijină și se încurajează reciproc.
Nu degeaba Survivor a primit titlul de “cel mai tare
grup din lume” din partea copiilor.

4
Survivor

1,792
provocari

Au avut loc în 2021
însemnând 32 de
săptămâni de
provocări

sănătoase au fost
date copiilor în acest
timp

96
copii

64
premii

au răspuns pozitiv
provocarilor și s-au
pus pe treabă

au fost câștigate de
cei mai sportivi și cei
mai conștiincioși
dintre ei
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Vocație

Vocație la Casa Bună.
—
În 2021 ne-am uitat la viitorul copiilor pe
care îi sprijinim, viitorul lor în calitate de
adulți responsabili.

Bursa
micilor
creatori

Croitorie

De la pasiunile și talentele lor până la
joburile pe care le-ar putea urma după ce
termină școala.
Am continuat atelierele de croitorie și am
descoperit câteva dintre fetele noastre
pasionate de acest domeniu.

Școala de meserii

Am început școala de meserii cu un prim
ucenic.
Am început bursa micilor creatori, un proiect
menit să deschidă orizonturile copiilor către
meserii noi la care nici nu se gândeau.
24

Vocație

Bursa micilor creatori
—
Ce vrei să te faci cand vei ﬁ mare?
Este o întrebare grea pentru majoritatea copiilor,
dar mai ales pentru cei cărora nu li s-a dat niciodată
șansa să viseze prea sus.
Bursa micilor creatori este un proiect gândit
împreună cu prietenii de la Seven Film prin care
ne-am dorit să expunem copiii la cât mai multe
ateliere practice.

8
adolescenti

10
ateliere

au participat la atelierele
practice în 2021

practice au avut loc în 2021
cu scopul de a deschide
orizonturile copiilor

S-a născut în 2021 din dorința de a ajuta copiii săși descopere talentele și de a-i susține, de cât mai
timpuriu, în călătoria lor spre o meserie în viitor.
Anul acesta copiii au participat la ateliere digitale
însă și la ateliere de gătit, desen, tâmplărie și olărit.
Așa am aflat că M. vrea să devină IT-istă și să
continue să deseneze pe calculator iar F. hairstylist.

10
traineri
și-au petrecut weekend-urile
în compania copiilor
ghidându-i cu răbdare
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Vocație

Croitorie
—
Pandemia ne-a împiedicat să ne vedem mai des,
însă ce am descoperit în 2021 este că putem ﬁ
mai îndrăzneți.
Am cusut pentru prima oară un articol de
îmbrăcăminte cu fetele noastre. A fost un
experiment al cărui rezultat au fost bluze croite și
cusute de ele, care, vorba lor, păreau luate din
magazin!
Ne propunem să continuăm atelierele de
croitorie, care noastre le sunt tare dragi fetelor
noastre, însă căutăm în continuare o modalitate
de a transforma aceste ateliere în locuri de
muncă stabile.

10
fete

5
cursuri

au participat la
cursurile de croitorie
în 2021

de croitorie au avut
loc în atelierul
Cristinei Zlota în
2021

28
produse
[masti, bluze, penare]
au ieșit din mâinile
lor

Vocație

Școala de meserii
—
În 2021 ne-am pornit la drum cu o misiune grea: aceea
de a lua în ucenicie adolescenții Casei Bune, cei cu un
viitor nesigur. Cei pentru care munca cu ziua devenise
viitorul lor.
M. a fost primul ucenic al Școlii de Meserii. Sub
îndrumarea atentă și caldă a lui Marian, M. a învățat să
renoveze un apartament și să izoleze o casă.
Din păcate, câștigurile imediate au un impact mai mare
asupra copiilor, iar noi încă suntem în căutarea celui mai
potrivit mod de a-i atrage spre a învăța o meserie și a
vedea castigul pe termen lung.
Deocamdată Școala de Meserii nu a mers nici pe departe
atât de bine cum ne-am așteptat. Sunt multe lucruri care
nu ne ies așa cum ni le imaginăm noi. Greșim des și
încercăm să învățăm cât mai multe din greșelile astea,
nu de alta dar ar ﬁ o risipă grozavă de timp și de energie
altfel.

Viață Decentă

Viață decentă la Casa Bună
—
În 2021 am continuat să oferim cele
necesare unui trai decent copiilor și familiilor
din Ferentari și Jilava și ne-am extins acest
suport în comunitățile din mediul rural.
Ne-am concentrat eforturile pe nevoile
copiilor: de a avea o alimentație sănătoasă,
un spațiu de locuit decent, îmbrăcăminte și
încălțăminte nouă cat și rechizitele necesare
pentru școală.
Ne-am organizat mai bine. Avem un grup de
voluntari neobosiți care se asigură că ﬁecare
donație primită ajunge acolo unde este mare
nevoie de ea.

Hrană și
îngrijire
personală

Îmbrăcă
minte și
încălțămi
nte

Rechizite

Mobilier
și
electroca
snice
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Viață Decentă

Hrană și îngrijire
—
Nu putem construi nimic acolo unde nevoile de
bază nu sunt acoperite. Copiii au nevoie de
mâncare sănătoasă pentru a crește sănătos. Și este
nevoie ca acest ajutor să ﬁe constant.
În 2021 ne-am concentrat pe sănătate și nutriție.
Pe alimentație sănătoasă și ingrediente naturale. Și
am putut face asta împreună cu oamenii minunați
de la J’ai Bistro, Lăptaria cu Caimac, Ouă de țară,
Miez și mulți alții.
La ﬁnal de an am extins numărul de porții de
mâncare gătită cu ajutorul prietenilor de la HORA,
PepsiCo și al restaurantelor partenere. Cu ei reușim
să oferim 3 mese calde pe săptămână atât în
Ferentari, Jilava, cât și Nucșoara.

peste 3.500
porții

780
pachete

de mâncare gătită au ajuns
pe mesele familiilor și au
adus bucurie după o zi lungă
de școală și muncă

cu produse proaspete (ouă,
lactate, fructe și legume) au
ajutat copiii sa se
concentreze mai bine la lecții

500
cutii

8.550
produse igienă

cu alimente de bază (ulei,
făină, zahăr, orez, paste) au
ajutat familiile să treacă
peste lunile de iarnă

(detergent, șampon, produse
de ingrijire, măști, pastă de
dinți) au asigurat un trai
decent familiilor

31
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Viață Decentă

Îmbrăcăminte și încălțăminte
—
An de an îmbrăcăm și încălțăm copiii pentru sezonul
cald și sezonul rece.

peste 100
donatori

230
copii

2,300
articole

Primăvara oferim adidași și treninguri, iar iarna îi
pregătim pentru sezonul rece cu ghetuțe, geci, bluză
și pantaloni termici, căciuli, fulare, mănuși, șosete
dar și hanorace și pantaloni.

inimoși ne-au ajutat
să îmbrăcăm copiii și
în acest an

au primit
îmbrăcăminte și
încălțăminte

călduroase au ajutat
copiii sa treacă cu
bine peste sezonul
rece

170
perechi
adidasi

230
perechi
ghetute

88
pilote

au însoțit copiii la
joacă și la școală în
sezonul cald

au ținut de cald
degețelelor pe timp
de iarnă

În 2021 am crescut numărul copiilor. Am făcut asta
cu ajutorul tribului care s-a asigurat că ﬁecare copil
primește hăinuțe noi sau în stare foarte bună în care
să se simtă bine și pe care să le poarte cu mândrie.
Am adăugat și un ajutor prețios acest an: perne și
pilote călduroase.

au ajuns în casele
copiilor din mediu
rural și Ferentari
33
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Viață Decentă

Rechizite
—
An de an, la început de septembrie, știm ce avem de
făcut: ne întâlnim toți pe terenul de joacă al Casei
Bune și pregătim ghiozdanele copiilor.
În 2021 am crescut numărul total de ghiozdane
dăruite și ne-am extins ajutorul la frații mai mici care
au început grădinița și clasa 0.

peste 50
donatori

10,064
rechizite

inimoși ne-au sprijinit în
campania noastră de a
pregăti copiii pentru școală

gândite cu grijă pentru ﬁecare
clasă au călătorit spre copii în
ghiozdanele noi

Ne bucurăm să ﬁm alături de copii, să îi vedem
crescând.
Bucurie și mai mare este să vedem cum apar
ghiozdănelele mici de grădiniță. Iar de la an la an
avem din ce în ce mai multe, pentru că frații cei mici
ai copiilor de abia așteaptă să facă și ei lecții cu
voluntarii.

278
ghiozdane
complet echipate au însoțit
copii (clasele 1 - 12) în noul
an școlar.

33
ghiozdane mici
au însoțit copiii de grădiniță si
clasa 0 în prima lor aventură
școlară
35
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Viață Decentă

Mobilier și electrocasnice
—
Doar 13 metri pătrați au familiile din Ferentari
pentru locuit. În spațiul ăsta minuscul locuiesc
familii numeroase și încap doar un pat, un mic
șifonier, o mini bucătărie și o baie improvizată.
Copiii încă își fac lecțiile pe un colț de pat sau de
scaun, nici vorbă de spațiu pentru un loc de studiu
doar al lor.
În 2021, împreună cu voi, am continuat să ajutăm
familiile cu paturi, saltele, mașini de spălat,
frigidere, atât de necesare unui trai decent.
Ne-am organizat mai bine și am putut răspunde mai
rapid nevoilor de ajutor.

peste 100
electrocasnice

peste 100
piese mobilier

[frigidere, aragazuri și mașini
de spălat] au ajuns în acest
an în apartamentele mici ale
copiilor

[paturi, sifoniere,
canapele] au înlocuit
spații improvizate de
dormit din apartamentele
copiilor

20
voluntari
au răspuns apelurilor
zilnice, au ridicat, cărat,
transportat și livrat toate
donațiile
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Proiecte de suflet

EURO 2020
—
Cu bucurie și emoție am primit vestea de la
Federația Română de Fotbal: 88 dintre copiii
sprijiniți de Casa Bună vor deschide 4 meciuri de la
EURO 2020.
Pentru mulți copii din Leresti și Nucsoara aceasta
urma să devină prima vizită la București, unde sunt
metrouri și grădină zoologică și câte și mai câte.
I-am urmărit din tribune și am împărtășit cu ei
emoțiile resimțite pe teren, în aplauzele și
cântecele spectatorilor. Le-am urmărit pașii mai
mari și mai mici și am fost mândri de ﬁecare în
parte până la ﬁnal.

4
meciuri

88
copii

de fotbal au găzduit
pe teren și în tribune
găști vesele de copii

au pășit cu încredere
pe terenul de fotbal
în deschiderea
meciurilor

88
însoțitori

1,649
km parcursi

voluntari ai Casei
Bune și părinți au fost
alături de copii din
tribune

pentru a transforma
un vis în realitate
40
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Proiecte de suflet

Seara de ﬁlm
—
Nu știm cum arată pentru voi sâmbăta seara însă,
pentru noi, Sâmbătă seara este Seara de Film.
Se adună de peste tot. De la joacă, de prin vecini, de la
munca din gospodărie, deschid calculatoarele și
întreabă:
“Doamna, astăzi ce ﬁlm vedem?”
Wall-E, Fulger McQueen, Bambi, Grinch, Inside Out,
sunt doar câteva dintre ﬁlmele vizionate de copii de-a
lungul anului.
Îi vedem pe camera web cocoțați în mijlocul patului,
înfofoliți în perne și păturici și gata de acțiune.
Doamna Raluca apasă butonul și ﬁlmul începe. La
ﬁnal, stăm și dezbatem personajul preferat, ﬁnalul, ce
ne-a plăcut și ce ne-a întristat și așteptăm cu
nerăbdare următoarea seară de ﬁlm.

90
copii

~15
copii

s-au abonat la Seara de ﬁlm
făcând parte din grupul de
Skype

au fost prezenți la ﬁecare
seară de ﬁlm

44
ﬁlme
au rulat pe micile ecrane ale
calculatoarelor în 2021
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Proiecte de suflet

Copiii și corul Madrigal
—
“Vreau să urc copiii de la Casa Bună pe scenă
cu corul Madrigal”
Așa ne-a spus profesoara de muzică
Ana-Maria Rusu astă vară, când a venit să
facă ateliere muzicale cu copiii în taberele
noastre.

30
ore

15
copii

de repetiții au avut loc la
Casa Bune și la Opera
Română

au urcat pe scena Operei
Române alături de corul
Madrigal

5
voluntari

2
seri magice

au fost alături de ei la
pregătiri sau în sală, în
timpul concertului

emoțiile celor două concerte
vor rămâne mult timp în
sufletele copiilor

La asta chiar că nu ne așteptam, însă o mână
de voluntari s-a pus pe treabă și a făcut ca
acest vis să devină realitate.
15 copii de la Casa Bună au fost pe scena
Operei Române, unde au cântat alături de
corul Madrigal în concertul de Crăciun.
Pe 16 și 17 decembrie au fost două seri pline
de emoții.

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

45

Proiecte de suflet

Moș Crăciun
—
Cel mai așteptat moment al anului. Nu puteam
încheia un an plin de fapte bune fără Moș
Crăciun.
Casa Bună s-a transformat pentru o săptămână
în casa lui Moș Crăciun. Prieteni dragi au venit
zilnic și ne-au adus cadourile pregătite cu grijă și
iubire pentru ﬁecare copil.

262
cadouri

16
spiridusi

gândite cu ﬁecare copil în
minte au fost dăruite
acestora în 2021

au pregătit cadourile și au
adus bucurie copiilor în ziua
de Crăciun

50
voluntari

10
bucătari

și-au transformat mașinile în
sănii și ne-au însoțit în rural
unde am lăsat cadourile mult
așteptate

au pregătit masa de Crăciun
pentru copiii din Ferentari și
Jilava

În ﬁecare cadou ne-am asigurat că există și o
carte de povești și o coroniță.
În ajun s-a lăsat cu masă mare în curtea Casei
Bune, unde bucate delicioase au fost pregătite
pentru copii de bucătarii noștri dragi.
Moșul ne-a împrumutat sania lui pentru o zi, iar
brazii au fost împodobiți de mânuțe harnice.
A fost cea mai tare zi din tot UNIVERSUL!
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Oameni buni

IT-iști la Casa Bună
—
Pandemia a forțat ca multe dintre activitățile noastre să
se mute în online, iar nevoia unei echipe de IT a devenit
din ce în ce mai mare.
În 2021 am pus bazele unei echipe șmechere rău de
IT-isti la Casa Bună.
Ei sunt cei care susțin toate activitățile noastre
educaționale: primesc donațiile, le inventariază, le
pregătesc pentru copii și rezolvă problemele celor mici
(ba un “Skipe” care nu merge, ba un “hoțap” care se
blochează). Sunt atât de șmecheri că au inspirat câțiva
copii care acum își doresc și ei sa ﬁe “aitiști”.
Deja este tradiție și toți o știm: joi este zi de IT la Casa
Bună.

17
IT-isti

192
probleme IT

au setat și reparat
echipamente și au
răspuns provocărilor
întâmpinate de copii

ale copiilor au fost
rezolvate de la
distanță de echipa de
IT

11
vizite IT

~240
probleme IT

au avut loc în
comunitățile din rural
în 2021

ale copiilor au fost
rezolvate de echipă în
timpul vizitelor pe
teren
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Oameni buni

💛 Tribul

de la Casa Bună

—
Este adevărat ce se spune: este nevoie
de un trib întreg pentru a crește un
copil.
Iar noi suntem norocoși să avem un
trib întreg de oameni buni care strânge
rândurile în jurul acestor copii.
Copiii sunt bine. Sunt bine pentru că vă
au alături pe voi, ghidându-le ﬁecare
pas.
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~400
voluntari

209
companii

dedică timp copiilor
săptămână de
săptămână

ne dau încredere zi
de zi că facem bine
ce facem și că putem
mai mult

peste 3.000
donatori

peste 9.000
oameni buni

ne-au sărit în ajutor
ori de cate ori am
avut nevoie

ne citesc poveștile pe
social media și duc
binele mai departe
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Oameni buni

Aceleași stihii minunate de la Casa Bună
—

Alexandra
Popa

Anca
Graiter

Ioana
Georgescu

Lucian
Cojocaru

Anca Elena Anca Teodora
Sandu
Sandu

Marian
Grigore

Raluca
Toma

Corina
Olteanu

Elena
Tănase

Thomas
Marinescu

Victor
Pavloschi

Eliza
Trăistaru

Valeriu
Nicolae

Hannah
Slavik

Va multumim!
—
Continuăm să facem
bine împreună
și în 2022!

Bonus - Gafele lui 2021

Unde am dat-o-n bară în 2021
—
Nu suntem perfecți.
Suntem într-un proces continuu de
experimentare, testare, învățare.
Nu puteam încheia raportul de activitate pe
2021 fără a vorbi despre unde am dat-o-n
bară în 2021.
Cu ajutorul acestor experiențe creștem și
devenim mai buni.

Plan meditații clasa a 8-a.

EURO 2020.

Echipa IT.

– Am învățat că pregătirea trebuia începută din clasa a
7-a, copiii ﬁind mult în urmă cu materia, iar timpul de
recuperare scurt;

– Abia în ultimul moment
am realizat că nu
comunicasem
evenimentul școlilor
copiilor, iar aceștia
aveau nevoie de scutire.

– Ne-a lipsit un coordonator
dedicat care să traseze
prioritățile echipei;

– Coordonarea proiectului a însemnat o investiție de
timp și energie uriașă ceea ce nu am prevăzut de la
început;

– Am învățat că trebuie să
ne ascultăm între noi și să
alegem cele mai bune
soluții pentru copii și
comunitate.

– Am realizat că avem nevoie de un grup de meditatori
dedicat acestui proiect și de curriculă adaptată;

Adolescenții de la Casa Bună.

Comunicare voluntari Casa Bună.

– Încă trebuie să găsim cele mai bune metode de a
atrage și reține adolescenții în ucenicie (Școala de
meserii);

– N-am știut să strigăm mai tare cand am avut nevoie de
ajutor;

– Nu am reușit să dezvoltăm un program vocațional
pentru adolescente (doar ateliere sporadice);
– Nu am avut un plan pentru consilierea vocațională a
copiilor;
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– Nu am reușit mereu să oferim claritate voluntarilor
asupra tuturor activităților Casei Bune;
– Nu am mulțumit mereu cum se cuvine voluntarilor pentru
tot ceea ce fac pentru copii.
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Bonus - Gafele lui 2021

Nu sunt singurele greșeli
pe care le-am făcut.
Au mai fost, dar le-am
remediat sau le
remediem.
Sau nu le-am văzut încă.
Dar stăm geană cu ochii
pe ele.

