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2022 a fost anul pașilor îndrăzneți. Anul 
primelor cărămizi puse la temelia 
Grădiniței Bune și a Casei Bune 
Nucșoara. 
Anul în care am revăzut oameni dragi și 
Casa Bună a fost iar plină de copii.
Anul în care am primit lecții importante 
despre încredere, echipă și curaj. 
A mai fost și despre credință. Credința 
că, la final, totul va fi bine. 

Cum am fost în 2022



3.284
donatori 
individuali 
ne-au dat 
încredere și 
curaj lună de 
lună

peste 400 copii 
au primit sprijin educațional, 
medical, vocațional și pentru 
o viață decentă

14.605 ore de educație 1:1
au avut loc atât în online cât 
și în offline în 2022
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433 voluntari
au fost în viețile copiilor 
săptămână de săptămână

194
companii
au 
transformat 
planuri în 
bucurii



3. ARGEȘ

Comuna Lerești și Câmpulung
82 familii, 120 copii și 96 
voluntari

2. ARGEȘ

Comuna Nucșoara
46 familii, 82 copii și 88 
voluntari

1. BUCUREȘTI

Ferentari și Jilava
70 familii, 157 copii și 176 
voluntari

4

4. BRAȘOV

Comuna Sânpetru
22 familii, 39 copii și 30 
voluntari

Unde suntem     
prezenți
—
În 2022 am adus 
zâmbete în 4 
comunități:



Comunitatea
Ferentari și Jilava
  Cu Ferentari am pornit. Acum mai 
bine de 13 ani. Am început cu 
activitățile sportive care au deschis 
drumul celor educaționale. Din bula 
noastră ne vine greu să ne imaginăm 
viața în ghetoul din Ferentari: familii 
întregi care locuiesc în 13mp, holuri 
întunecate pline de gunoaie, seringi și 
șobolani. Fiecare copil merită o viață 
mai bună, iar fiecare an petrecut la 
școală îl aduce mai aproape de ea.

 

      Hannah Slavik 
 Coordonator Comunitate Ferentari și Jilava



  Nucșoara este prima comunitate rurală 
în care am ajuns. Sora mai mică a 
Ferentariului și a Lereștiului, este 
comunitatea legăturilor trainice între 
copii și voluntari, unde joaca se încinge 
pe zăvoi iar vara, pe păturică, se citesc 
povești. Ne-am împrietenit în 2020. Pe 
atunci 20 de copii au răspuns invitației 
noastre de a face lecții cu un voluntar. 
Suntem la 82 acum și continuăm să 
creștem. Cu copii noi și frații mai mici.

   Anca Teodora Sandu
   Coordonator Comunitate Nucsoara

Comunitatea
Nucșoara



Comunitatea
Lerești și Câmpulung
  Lereștiul a fost de la început cu 
cântec. E multă inimă acolo. Locul 
unde se strigă cel mai tare dar se și 
îmbrățișează cel mai strâns. La sfârșit 
de 2022 am întrebat copiii ce și-ar 
dori cel mai mult să facem împreună. 
Ni s-a răspuns simplu: să venim mai 
des la ei. Și asta avem de gând să 
facem.

 Eliza Traistaru 
 Coordonator Comunitate Leresti și Câmpulung



Comunitatea
Sânpetru
  În 2022, am observat îmbunătățiri 
extraordinare, care ne-au permis să 
visăm la mai mult pentru acești copii. O 
elevă care nu mai frecventa școala de 2 
ani, s-a reînscris la cursuri și își 
continuă studiile în învățământul dual. 
Continuă să vină și la Casa Bună și 
începe să acorde și ea ajutor copiilor 
de școală primară. Numărul de absențe 
la școală a scăzut, copiii frecventează 
școala cu mai multă responsabilitate.

  Angela Moldovan
Coordonator Comunitate Sanpetru



Comunitatea
Grădinița Bună
  2018 a fost anul în care am pus pe foaie 
pentru prima oară ideea de a face ceva 
și pentru cei mai mici. Nu știam ce o să 
se întâmple, cum o să arate, dacă o să 
reușim. 2022 a fost anul rezultatelor 
impresionante, dintre care cel mai 
important este că cei mici își doresc din 
ce în ce mai mult să fie cu noi și tot mai 
mulți părinți doresc să își înscrie copiii la 
noi. “Am auzit deja că e foarte bine la 
voi!”. Mesajele cu “Vă iubesc, doamna!” 
de neoprit.

 Corina Olteanu
 Coordonator Gradinita Buna



Comunitatea
Donatorilor de bine

 În spatele fiecărei victorii de a aduce încă 
puțină decență în viețile copiilor de la Casa 
Bună - încă o porție de mâncare sau încă 
un control medical, încă un computer sau 
încă o tabără - stă grija donatorilor noștri. 
Nu le putem mulțumi suficient celor peste 
3.000 de oameni sufletiști și celor aproape 
200 de companii care ne-au fost alături în 
2022. Datorită acestui trib bun al 
donatorilor am putut ajuta cu aproape 100 
de copii mai mult decât în 2021. Și tot cu 
ajutorul donatorilor de bine, în 2023 
sperăm să ajungem la și mai mulți copii 
care au nevoie de speranță.

 Anca - Elena Sandu
 Fundraising Manager



Comunitatea
Voluntarilor
Nimic din ceea ce facem nu ar fi posibil 
fără ei. Fără domnu’ Alin care face lecții 
la mate cu juma’ de sat. Fără Gabi care 
pune suflet în fiecare porție de 
mâncare pregătită copiilor. 
Fără Ionuț și Mihai care transportă 
copiii în siguranță în van-uri verzi sau 
portocalii. Fără Anca care face lobby 
pentru fiecare familie nouă. 
Sunt motorul Casei Bune. Și ne fac și 
pe noi un pic mai buni în fiecare zi.



Ce am construit 
împreună 
în 2022



13

Educație la Casa Bună
a însemnat grădinița de 
sâmbătă, lecții 1 la 1, evaluări și 
planuri de lucru personalizate 
și meditații cu copiii din clasele 
terminale



74
Voluntari s-au jucat și au 
învățat cu copiii 

54
Copii au participat la 
Grădinița de Sâmbătă în 
2022

Grădinița de Sâmbătă

2022 a fost anul schimbărilor în și mai 
bine. Anul în care un plan pe foaie a prins 
contur și, odată cu el, credința că putem 
să facem o grădiniță pe bune.

Ne-am dorit să petrecem și mai mult timp 
cu cei mici, așa că am crescut la 5 cele 2 
ore de sâmbătă, iar printre întâlnirile 
noastre am reușit să mai strecurăm și 
spectacole, ateliere de lectură și “răcoreli” 
la piscină. Și, de ce nu, mai mulți copii și 
în tabără. 13

Copii au absolvit 
grădinița și au pășit cu 
încredere în clasa 1

1.000
Ore umplute cu 
cântecele, culori, nisip 
kinetic, foarfece, lipici și 
plastilină





2022 a fost anul în care din ce în ce mai 
multe familii au înțeles ce facem și ne-au 
cerut mai multă susținere pentru copii. Anul 
în care am primit multe cereri de înscriere 
de la rudele și prietenii copiilor. Chiar am 
dat drumul și unei liste de așteptare. Frații 
mai mici și-au primit și ei voluntarii mult 
așteptați. Cu voluntari veterani și voluntari 
noi am continuat să ajutăm copiii cu 
blândețe și răbdare. Iar bucuria cu care 
ne-au întâmpinat de fiecare dată ne-a fost 
mărturie că facem bine ceea ce facem.

Mulțumim tribului de voluntari din 
online. Cea mai mare și tare gașcă!

Lecții online 1:1

326
Copii au participat la 
întâlnirile săptămânale cu 
voluntarii lor

360
Voluntari le-au fost 
alături cu fișe de lucru 
dar și cu multă răbdare și 
înțelegere

12.735
Ore de educație 1 la 1 au 
avut loc în online, pe 
Skype și Zoom

203
Premii au fost câștigate 
de copii cu punctele 
strânse în urma 
activităților educaționale





165
Voluntari au fost prezenți 
duminică de duminică la 
activități cu copiii

Lecții duminică, la Casa Bună

3.150
Ore de lecții 1:1 au avut 
loc în cele 35 de duminici 
petrecute la Casa Bună

125
Copii au venit duminică 
la Casa Bună pentru 
lecții, joacă și o masă 
caldă

6
Coordonatori au făcut 
posibilă fiecare duminică. 
Mulțumim, Anca, Monica, 
Marianna, Smaranda, 
Hannah și Corina

Ne era dor de întâlnirile fizice la Casa 
Bună de dinainte de pandemie. Copii și 
voluntari. În 2022 Casa Bună a fost Casa 
Plină în fiecare duminică. Cele 2 ore la 
Casa Bună s-au transformat în 3 și chiar în 
4. Copii noi la lecții, copii pe care-i vedem 
mai des, copii pe care-i pierduserăm. 

Am sudat o echipă fantastică de voluntari 
care a decis să petreacă duminicile alături 
de noi și copii. Șanse mari ca 2023 să 
transforme “Lecții duminica” în “Lecții în 
fiecare zi”.

Mulțumim tribului de Duminică și 
Unicredit Bank pentru că ați făcut 
toate astea posibile!





Evaluări și planuri personalizate

Născuți într-un mediu neprielnic, cu 
șanse mici de a fi introduși la timp într-un 
sistem educativ, copiii se chinuie pentru 
a avea o viață mai bună. Intrarea în 
școală și menținerea lor aici devin 
câteodată de neatins. Decalajul major 
ne-a condus la realizarea unui plan de 
educație personalizat, fiecare copil 
având parte de evaluarea abilităților de 
bază și o curriculă personalizată strict pe 
nevoile lui. 

Mulțumim, PepsiCo Foundation, 
pentru sprijinul acordat în 
dezvoltarea programului!

278
Evaluari [citire, scriere, 
înțelegere text și 
matematică] au fost 
realizate

79
Planuri de lucru au ajutat 
voluntarii să lucreze cu 
copiii pe nevoi reale 

200
Voluntari au primit 
training de specialitate în 
lucrul cu copiii cu decalaj 
în educație

peste 1.000
Ore au fost petrecute 
monitorizând relația copil 
- voluntar





420
Prezențe au cumulat 
copiii, ceea ce ne-a 
bucurat mult

19
Copii de clasa a 8-a au 
participat la orele de 
meditații de română și 
matematică

10
Meditatori pregătesc 
copiii pentru evaluarea 
națională

Pregătire evaluare națională

8
Copii de clasa a 7-a au 
participat la orele de 
meditații matematică

Momentele de trecere de la un ciclu de 
învățare la altul sunt momente de mare 
vulnerabilitate pentru copiii predispuși 
abandonului școlar. 

Ceea ce dorim să facem în primul rând cu 
programul de meditații pentru clasa a VIII-a 
este să încurajăm și să susținem copiii să 
rămână în școală și după clasa a VIII-a. 

În 2022 ne-am pregătit mai bine pentru copii: 
cu evaluări inițiale, planuri de lucru realiste și 
vizite în comunități, care să completeze 
întâlnirile online săptămânale.

Mulțumim celor mai tari meditatori din 
Univers: Alin, Alex, Cătălin, Camelia, 
Laura, Delia, Bogdan, Ionuț, Miha!
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Taberele
139 de copii au mers în 
tabere educaționale la Casa 
Bună din Jilava, la mare și la 
munte



840
Ore am petrecut în 
compania copiilor în cele 
6 tabere din 2022

Am auzit asta des:
“O săptămână la Casa Bună este prea 
puțin pentru a schimba soarta acestor 
copii.”
Prietenii de la JYSK nu ne-au dat voie 
să ne oprim după o săptămână. 
Povestea taberelor educative a 
continuat și în 2022. Cu copii veterani, 
dar și copii noi. 
Cu bucuria revenirii și emoțiile primei 
nopți departe de casă.

Mulțumim, JYSK, pentru al doilea 
an de tabere!

59
Copii au trecut pragul 
Casei Bune. 20 dintre ei 
pentru prima dată.

71
Voluntari au fost alături 
de copii în tabere de la 
prima oră a dimineții 
până la povestea de 
culcare

560
Ore de meditatii, citire și 
ateliere creative au 
umplut cele 35 zile de 
tabere

Taberele de la Casa Bună din 
Jilava





15
Coordonatori i-au însoțit 
pe copii în drumeții în 
natură în cel puțin o 
tabără

În 2022 am vizitat Centrul Conservation 
Carpathia de la Richita de trei ori. Am 
fost acolo cu copii din București, Jilava, 
Leresti, Nucșoara și Sânpetru. Cei mici 
s-au bucurat de fiecare minut petrecut 
în natură și au răspuns cu entuziasm la 
fiecare provocare: fie drumeții pe munte, 
să-și facă prieteni noi din diferite părți 
ale României sau să învețe despre 
plantele și animalele din jurul lor. 

Mulțumim, Ascendis, Kandia, JYSK 
și Fundația Conservation Carpathia 
pentru că au făcut aceste tabere 
posibile!

48
Copiii s-au împrietenit cu 
natura în tabăra de la 
Richita

12 
Zile au fost petrecute în 
natură

192
Ghete, rucsacuri, 
bidoane de apă, și polare 
au însoțit copiii la 
drumeții

Taberele de la Richita





Cele mai așteptate tabere ale anului 2022 
au fost cele trei tabere la mare. Primul an în 
care facem astfel de tabere cu copiii din 
Ferentari și rural și prima lor întâlnire cu 
marea. 

Am gândit programul astfel încât degețelele 
să se încrețească de la atâta bălăceală și 
castelele de nisip să se ridice în voie pe 
plaja de la Corbu. Orelor de plajă li s-au 
adăugat mâncarea sănătoasă, ore de citit la 
umbră și joacă. La final de zi se adormea 
instant pentru ca, cu prima rază de soare, 
să o luăm de la capăt.

Mulțumim, Kandia, pentru un vis 
devenit realitate!

12
Zile au fost petrecute la 
bălăceală și ridicat 
castele de nisip

Taberele de la Corbu

32
Copii au făcut cunoștință 
cu marea pentru prima 
dată 

12
Coordonatori i-au însoțit 
pe copii în călătorie

128
Costume de baie, 
prosoape, șlapi, șepcuțe 
au însoțit copiii la plajă
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Sănătate la Casa Bună
a însemnat caravana 
oftalmologică, controale 
stomatologice și controale 
pediatrice anuale



7
Caravane au avut loc 
în 2022, 5 dintre ele în 
comunități noi

Caravana oftalmologică a fost pe drumuri. Am 
revenit în comunitățile noastre și, în plus, am 
ajuns în 5 comunități noi (din Brașov până în 
Teleorman). Cum ne-am obișnuit deja, acestea au 
fost primele controale oftalmologice pentru 
majoritatea copiilor controlați. Am descoperit din 
nou copii cu probleme de vedere cărora le-am 
pregătit ochelari care să-i ajute la școală. Anul 
2022 ne-a adus și un dispozitiv nou care ne 
permite să verificăm copiii mici, reușind astfel să 
depistăm din timp problemele grave de vedere.

Mulțumim, Mioara Marinescu, Cristina 
Nițulescu, Roxana Cozubaș, Florin Mureșan, 
Alin Răducanu, Lensa, Optica Vedere, RIDA 
Group, DoTERRA Healing Hands și tuturor 
specialiștilor care ne-au fost aproape!

417
Copii au trecut prin 
un control 
oftalmologic

117
Perechi de ochelari 
ajută copiii să vadă 
mai bine

Caravana oftalmologică

10
Cadre medicale ne-au 
însoțit pe teren





În 2022 am continuat să tratăm cazurile 
urgente și să lucrăm la prevenție. Cu 
parteneri care ne susțin de ani buni dar și cu 
parteneri noi am reușit să creștem numărul 
de copii care primesc tratament. Finalul de an 
ne-a adus o surpriză: primele semne că 
putem extinde ajutorul stomatologic și în 
comunitățile rurale unde nevoia este atât de 
mare iar opțiunile limitate și costisitoare.

Mulțumim, Clinica Dr. Melnic, Facultatea 
de Stomatologie Titu Maiorescu, 
Dentaline, Cristina Niță, Smile Spot, 
Mariuca Ioan, Dana Dăscălescu, Clinica 
Dentară Victoria Pitești, Clinica Dr. Leahu 
Pitești, Dentalik Image!

190
Vizite la dentist și la 
ortodontist au fost 
făcute în 2022

10
Voluntari au însoțit copiii 
și le-au fost aproape în 
timpul controalelor. 
Mulțumim!

Controale stomatologice

19
Medici au primit copiii în 
cabinetele lor și-au 
alungat durerile 
nesuferite

52
Copiii au beneficiat de 
controale și tratamente 
stomatologice și 
ortodontice





În 2022 ne-am bucurat să mai adăugăm un 
nou proiect la categoria sănătate. În 
parteneriat cu Regina Maria, am reușit să 
oferim copiilor noștri seturi complete de 
analize de sânge, controale pediatrice,  
investigații adiționale în baza rezultatelor și 
intervenții chirurgicale.

Pentru majoritatea copiilor noștri, aceasta 
a fost prima dată când li s-a recoltat sânge 
pentru analize, așa că am început procesul 
cu o oarecare teamă. 

Cei mici ne-au depășit așteptările – și pe 
cele ale asistentelor cu multă experiență – 
cu curajul și răbdarea lor.

2
Comunități au beneficiat 
de sprijinul oferit de 
Regina Maria (Ferentari și 
Nucșoara)

171
Copiii (0 - 16 ani) au 
participat la analize și 
la controalele 
pediatrice

76
Investigații suplimentare 
la recomandarea 
medicilor au avut loc 
gratuit

peste 24
Doctori și asistente 
de la Regina Maria 
ne-au sprijinit în 
proces 

Controale pediatrice anuale 
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Vocație la Casa Bună
a însemnat ateliere de 
croitorie, ateliere de 
cosmetică și îngrijire 
personală și ateliere IT



A fost primul an când am încercat să 
facem și obiecte vestimentare. Culmea 
e că ne-a și ieșit. Mai mult sau mai 
puțin perfecte, fustele, tricourile făcute 
de la zero de fete au ajuns la ele acasă 
și au fost folosite cu mândrie.
A fost și primul an când am îndrăznit să 
credem că putem face cu fetele de la 
curs și un produs final care ar putea fi 
pus în vânzare. 
Așa a fost creată cămașa cu marca 
“cusută la CB”.

9
Adolescente au 
participat la atelierele de 
croitorie susținute de 
Cristina Zlota

60
Ore au fost petrecute 
croind și trăgând la 
mașina de cusut

6
Produse finale au plecat 
din mâinile fetelor spre 
primele lor cliente

Cusută la Casa Bună

27
Fuste, perne, penare 
și-au făcut fetele, pe 
gustul lor





Una dintre marile bucurii din 2022 a fost 
parteneriatul cu Emy Cojocaru, care a 
adus la Casa Bună ceva ce căutam și nu 
știam unde să găsim. 

O profesionistă în meseria ei, cu lipici la 
adolescente și cu o carieră care să le facă 
pe fetele noastre să-i soarbă fiecare 
cuvânt. 

Perioada adolescenței este una critică, iar 
întâlnirile cu Emy ne ajută să ținem 
aproape de adolescentele noastre. Ele 
petrec timp cu modele sănătoase pentru 
ele și, de ce nu, aspiră la o carieră.

22
Adolescente au participat 
la atelierele de îngrijire 
personală organizate de 
Emy Cojocaru

40
Ore petrecute cu Emy 
pentru a deprinde tainele 
îngrijirii personale

4
Adolescente au absolvit 
cursul de îngrijire 
personală 

Atelierele de îngrijire personală





20
Ore au fost petrecute de 
copii în compania 
trainerilor 

Când am început sa batem ulițele din 
rural, la începuturile școlii online, pentru a 
aduce “cutia cu ecran” în casele copiilor, 
în graba aceea de a îi conecta pe toți, a 
apărut un gând.

Cum ar fi într-o zi sa avem timp să stăm 
cu ei sa le explicăm pe îndelete cum stă 
treaba cu giga și cu ramii?

Acum suntem în fiecare lună alături de ei 
să le împărtășim tainele computerului.

Mulțumim, PepsiCo Foundation, 
pentru sprijinul acordat în 
dezvoltarea programului!

10
Ateliere digitale au avut 
loc în 2022 în satele din 
Argeș

100
Copiii au participat la 
atelierele digitale

30
Abilități noi au fost 
deprinse de copii în 
cadrul atelierelor digitale

Atelierele digitale
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Viață decentă la Casa Bună
a însemnat mese calde, 
alimente și produse de 
igienă, îmbrăcăminte și 
încălțăminte, rechizite, 
mobilă și electrocasnice



11.664
Porții de mâncare au 
fost distribuite 

Cu ajutorul PepsiCo Foundation am putut 
asigura mâncare caldă pentru toți copiii 
din Ferentari și Nucșoara, în perioada cea 
mai grea din an pentru ei, lunile de iarnă. 

Meniurile au fost pregătite cu mare grijă 
de către oamenii buni de la restaurante, 
care au gândit meniuri sănătoase, dar și 
delicioase pentru copii. 

Ne-am bucurat să știm burticile pline pe 
vremea friguroasă și că cei care au 
gustat lasagna pentru prima oară s-au 
declarat fani pe viață.

270
Copii din Ferentari și 
Nucșoara au beneficiat 
de mâncare caldă

8
Restaurante au pregătit 
meniuri gustoase și 
hrănitoare 

15
Săptămâni de iarnă am 
livrat mâncare caldă 
copiilor, de trei ori pe 
săptămână

Mese calde





Peste 24.000
Kilograme de alimente de 
bază și produse de 
igienă au fost distribuite 
familiilor

Lunar, toate familiile incluse în programele 
noastre au primit un pachet din care au 
făcut parte, de fiecare dată, produse 
alimentare de bază precum uleiul, zahărul, 
făina, orezul, pastele făinoase, produsele 
lactate și fructele. 

De asemenea, din cutii n-au lipsit nici 
produsele de igienă personală ca 
detergentul, șamponul, pastă și periuță de 
dinți.

Mulțumim, Banca pentru Alimente, 
Lăptăria cu Caimac și Ouă de Țară, 
pentru sprijin!

16
Distribuții de mâncare au 
avut loc atât în Ferentari 
cât și în satele din Argeș

Peste 15.000
Unități ouă și produse 
lactate au contribuit la 
alimentația sănătoasă a 
copiilor 

18
Paleți cu produse 
alimentare și de igienă au 
fost sortați la depozit

Distribuție de alimente





În 2022 am îmbrăcat și încălțat cu 50% mai 
mulți copii față de anul anterior. Și asta ne 
bucură tare mult. I-am pregătit pentru 
primăvară și iarnă și, în plus, și pentru prima 
zi de școală. Ca în fiecare an, am cumpărat 
haine și încălțări noi. Pentru că știm bucuria 
și mândria simțită de orice copil când are 
hăinuțe noi. 

Iar tribul Casei Bune nu s-au ocupat doar sa 
fie noi. Să fie și colorate, călduroase, 
trainice. Să le placă lor. Iar când a venit 
vremea să le probeze, am căutat culoarea 
preferată și mărimea cea mai bună. Niciun 
client nu a plecat nemulțumit din “buticul” 
Casa Bună. 

Îmbrăcăminte și încălțăminte noi

Peste 3.000
Articole vestimentare noi 
au îmbrăcat copiii

570
Articole de încălțat noi 
sau în stare foarte bună 
au încălțat copiii

Peste 100
Donatori ne-au ajutat să 
pregătim copiii pentru 
sezonul cald și cel rece

350
Copii (3-16 ani) s-au 
bucurat și în acest an de 
hăinuțe noi





La început de septembrie are loc bufetul 
suedez de rechizite. Nu a fost chiar suedez 
anul acesta. A fost austriac, pentru că cea 
mai mare parte a ghiozdanelor și a 
rechizitelor au venit tocmai de acolo, cu 
sprijinul oamenilor buni de la Stepic CEE 
Charity și Raiffeisen Bank.

Numa’ bine ce a poposit camionul în fața 
Casei Bune că gașca de voluntari s-a pus 
pe cărat, sortat și apoi bibilit și drăgălit 
fiecare ghiozdan până când acesta a ajuns 
la destinația finală. În brațele copiilor. Ca în 
fiecare an, ne topim după cei mai mici 
dintre ei, care își primesc cu mândrie primul 
lor ghiozdan.

350
Ghiozdane dăruite 
copiilor din Ferentari, 
Jilava, Lerești, 
Câmpulung, Nucșoara 
și Sânpetru

Rechizitele anuale

52

12.815
Rechizite au călătorit 
spre copii în ghiozdanele 
noi 

30
Voluntari au fost cu noi 
pe teren și au înmânat 
ghiozdanele copiilor

39
Copii de grădi, clasa 0 
sau clasa 1 și-au luat în 
primire primul lor 
ghiozdan





274
Piese de mobilier și 
aparate electrocasnice 
au fost distribuite pe 
parcursul anului trecut

Prin bunăvoința zecilor de donatori 
anonimi, am reușit să ajutăm foarte multe 
familii să își îmbunătățească simțitor 
nivelul de trai. 

Aragaze, frigidere, mașini de spălat, 
radiatoare, canapele extensibile, dulapuri, 
paturi și alte tipuri de obiecte de mobilier 
au fost ridicate din toate colțurile 
Bucureștiului, din Pantelimon sau din 
Pipera, din Militari sau chiar din Cartierul 
Francez, și transportate la noii lor 
proprietari. 

93
Familii au beneficiat în 
2022 de donațiile în 
electrocasnice și obiecte 
de mobilier second hand

28
Voluntari forțoși au 
răspuns apelului nostru 
de a prelua și distribui 
donațiile

4.100
Kilometri a parcurs duba 
portocalie pentru a duce 
donațiile dintr-un loc în 
altul

Mobilă și electrocasnice





Avem un plan. Să scoatem familiile din 
ghetou. Să le mutăm în cartiere mai sigure, 
în apartamente locuibile unde să ducă un 
trai decent. Știm ca nu este ușor. Că 
procesul de adaptare este lung, că este 
posibil să fie o schimbare prea mare, prea 
repede.

Dar începem de undeva. Avem acces la 
două apartamente, cumparate de Valeriu și 
amenajate de Marian. Unul este deja locuit 
de una dintre familiile greu încercate. 

Nu este vorba doar despre o casă bună, 
este vorba despre o comunitate bună, o 
școală bună și un viitor mai bun pentru 
copii.

2
Apartamente au fost 
complet renovate 
(interior și exterior) și 
mobilate

504
Ore au fost investite în 
renovarea 
apartamentelor

125
mp de parchet și gresie au 
fost folosite la amenajarea 
apartamentelor

(A)casa Bună 

1
Familie cu 4 copii 
locuiește deja într-unul 
dintre apartamente, după 
ce a găzduit o familie din 
Ucraina



57

Proiecte de suflet
au însemnat acele proiecte 
care ne-au băgat cărbuni în 
soba sufletului și ne-au dat 
putere să continuăm 



Am îndrăznit să visăm la un loc în mijlocul naturii în 
care să aducem copiii în tabere în care să-i 
învățăm despre stele, despre animale și plante, 
despre tot ce e frumos în jurul nostru. 

La Nucșoara, loc de care am fost vrăjiți, este unul 
dintre cele mai bune puncte de observare 
astronomică și un loc perfect de a afla despre 
biodiversitate și frumuseți naturale. 

Visul nostru a prins contur foarte curând 
mulțumită întâlnirii norocoase cu fabuloasa 
comunitate Bikers for Humanity și cu oamenii 
pricepuți de la firma de arhitectură Rubrick. 

Rubrick au proiectat-o, iar bikerii au ridicat 
cu mâinile lor și cu ajutorul Blu Art 
frumusețea de cabană, în care vor veni primii 
copii de la Casa Bună chiar în această vară.

287
Voluntari ai Bikers for 
Humanity au luat parte la 
construcția cabanei

160
Ore lucrate de specialiștii 
firmei de arhitectură 
Rubrick

205 
Metri pătrați pentru 
zbenguială și 1 telescop

85
Metri cubi de cărămidă 
BCA

Cabana cu observator 
astronomic de la Nucșoara



Bikers for Humanity
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Am organizat primele două ediții ale 
turneului caritabil de minifotbal “Cupa 
Casa Bună”. 

A fost mult mai mult decât fotbal. 23 de 
firme au fost bucuroase să contribuie la 
ceea ce ne dorim atât de mult - 
construirea unei grădinițe bune pentru 
100 de copii din Ferentari și a unui centru 
sportiv pentru copiii din ghetou. 

Totul a fost posibil datorită sprijinului 
oferit de Federația Română de Fotbal.

2
Evenimente “Cupa Casa 
Bună” au avut loc în 
2022

23
Companii au răspuns 
chemării noastre la fotbal 
și fapte bune și și-au 
înregistrat echipele în 
campionat

230
Fotbaliști amatori și 
profesioniști s-au 
întrecut pe terenurile de 
fotbal

450
Spectatori și-au susținut 
echipele preferate, 
inclusiv pe cea a 
voluntarilor Casei Bune: 
“Hai Gi-gel! Hai Gi-gel!”

Cupa Casa Bună





Am încercat să facem standul din cadrul 
Bookfest un loc cât mai cald și primitor, nu 
de alta dar am vrut ca vizitatorii să petreacă 
cât mai mult timp la el, altfel nu puteam sa le 
povestim tot ce facem la Casa Bună.

Am oferit obiecte meșteșugite de noi sau de 
copii și cartea noastră, pentru că, da, noi 
anul trecut am editat și o carte: “Țigan 
Țăndări”, scrisă de Valeriu Nicolae, fondatorul 
Casei Bune, care a donat toate fondurile 
strânse în beneficiul Grădiniței Bune.

Mulțumim, Thomas, Maria, Diana, Anca, 
Mădă, Ionuț, Cătălina, Mihai, Adina, 
Octav!

1
Editare de carte 

283
Cărți oferite donatorilor 
inimoși care au pus o 
cărămidă la temelia 
Grădiniței

60
De metri de sfoară și 
ghirlande luminoase au 
împodobit standul

17
Voluntari au făcut 
standul Casa Bună un loc 
primitor timp de 4 zile

Casa Bună la Bookfest





Prin bunăvoința clubului Aqua Swim, am 
demarat un program de înot săptămânal 
în cadrul Complexului Sportiv de Natație 
Otopeni. 
În fiecare sâmbătă, unii dintre copiii noștri 
au avut parte de instructori pasionați și 
empatici care le-au îndrumat primii pași în 
tainele "mersului pe apă". 
Lecțiile de înot vor continua și pe 
parcursul anului 2023, colaborarea cu 
Aqua Swim întinzându-se pe o perioadă 
nedeterminată.

Mulțumim, Aqua Swim și Eurolines 
pentru sprijin!

13
Copii s-au împrietenit 
cu apa sub atenta 
supraveghere a 
instructorilor

9
Călătorii pline de veselie 
în van-urile Casei Bune 
au avut loc până la bazin 
și înapoi acasă

9
Ore au fost petrecute în 
bazin cu căscuța pe cap 
dând din mânuțe și 
piciorușe

Micii înotători





La începutul războiului, eram bucuroși că își găseau un 
refugiu sigur. Apoi ne-am dorit ca familiile de ucraineni 
obligate să își părăsească casele să locuiască în 
condiții decente, fără să fie înghesuiți în paturi vechi și 
spații improvizate, să aibă un minim confort și strictul 
necesar. 

Așa că am încercat, cu ajutorul companiilor prietene, 
să le facem viața un pic mai bună: paturi și saltele noi, 
lenjerii, perne, pături, prosoape, veselă, mobilier de 
baie, alimente, produse de igienă și curățenie, 
electrocasnice, îmbrăcăminte, încălțăminte și chiar 
locuri de muncă sunt doar câteva dintre lucrurile cu 
care am putut ajuta, pe lângă încurajări și gânduri 
bune.

Mulțumim, IKEA, JYSK, eMag, Auchan, Autonom, 
Beast Philanthropy și Fundația Conservation 
Carpahia , pentru sprijin!

152
Refugiați din două orașe, 
București și Constanța și 
mulți alții din comunități 
din Ucraina

3
Centre de refugiați 
din România și o 
tabără de refugiați 
din Ucraina ajutate

16 
Electrocasnice au făcut 
posibilă existența unei 
bucătării și a unui spațiu 
de spălat

121 
Paturi noi au mobilat 
centrele și au asigurat 
un somn mai bun

Ajutor pentru prietenii din 
Ucraina





Dar din dar se face rai. Ne e drag să dăm mai 
departe atunci când putem și când știm că ajutăm 
acolo unde e mare nevoie. Ne bucurăm să știm că 
ce ajunge la noi este de folos acolo unde alți 
oameni din ONG-uri încearcă să schimbe lumi, 
fiecare în domeniul lui. În 2022, am redirecționat 
calculatoare, mobilier, alimente, produse de igienă, 
îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, rechizite sau 
cărți pentru copii către Asociația Pirita Children, 
Fundația Ușa deschisă, Asociația “Eu, tu și ei”, 
Școala Gimnazială nr. 5 Săcele și alte câteva 
organizații sau comunități.

La rândul nostru, am primit resurse oferite 
prietenii de la Asociația Magic, Tășuleasa 
Social sau Asociația ETI PC și suntem 
recunoscători pentru asta.

78
Piese de mobilier au 
ajutat alte proiecte de 
educație sau de locuire 
pentru persoane 
dezavantajate

Peste 600
Haine și perechi de 
încălțăminte au 
ajuns la copii sau 
adulți în nevoie

36 
Echipamente 
electronice folosite 
pentru educația online 
au ajuns la alți copii din 
comunități dificile

362
Cărți, ghiozdane cu 
rechizite au fost 
dăruite mai departe 
școlarilor din alte 
organizații

Ne place să împărțim





După 2 ani în care nu am putut să ne 
vedem față în față, ne era tare dor să ne 
bucurăm unii de ceilalți, să povestim 
despre copii și să ne relaxăm.

Comunitatea voluntarilor se simte ca o 
familie, așa că în 2022 ne-am propus să 
facem cât mai multe “reuniuni de 
familie”. 

Curtea Casei Bune a găzduit 14 meciuri 
de baschet, 5 mici petreceri și o mare 
petrecere, cu ocazia aniversării a 3 ani 
de când casa a fost invadată de copii și 
voluntari pentru prima dată.

6
Întâlniri ale voluntarilor și 
donatorilor Casei Bune

170
Voluntari și donatori 
participanți

14
Meciuri de baschet au 
avut loc în curtea 
primitoare și terenul de 
baschet de la Casa Bună

multe
Prăjituri, clătite, 
aperitive, fripturi, 
limonade sau alte licori 
au fost consumate în 
timpul întâlnirilor

Întâlnirile voluntarilor





Seara de film a început în 
pandemie. Sâmbătă de sâmbătă, 
ne întâlneam pe Skype cu copiii și 
le puneam un film. 
Să-i adunăm la căminul cultural și 
să facem o proiecție pe bune 
părea un vis copilăresc pentru noi 
și nebunesc pentru ei, dar anul 
trecut am reușit și asta.

5 
Proiecții de film au fost 
realizate în sălile din rural 
sau în aer liber

200
De minute de așteptare 
în sală pentru ca soarele 
sa apuna și proiecția să 
poată începe

2
Filme de animație au fost 
proiectate copiilor și i-au 
emoționat și pe adulți 
alături de ei

4
Mașini de făcut popcorn 
au asigurat necesarul de 
“floricele” pentru filme

Serile de film





În fiecare an, fiecare cadou este construit 
cu fiecare copil în minte. Vrem ca ziua de 
Crăciun să fie una de mare bucurie. Și 
avem în jurul nostru oameni care ne sar în 
ajutor.

Anul acesta a fost special. Am avut brad, 
spiriduși și ateliere de creație. Fiecare 
copil a creat câte un ornament pe care l-a 
urcat apoi în brad. 

A fost și despre cadouri așteptate cu 
înfrigurare, dar și despre comunitate: 
familii, copii și voluntari laolaltă, 
sărbătorind Crăciunul.

10
Companii de bine au 
fost ajutoarele lui Moș 
Crăciun 

400
Cadouri pregătite cu grijă 
și iubire, de oameni 
minunați au adus bucurie 
copiilor

Moș Crăciun

16
Voluntari au adus 
atelierul lui Moș Crăciun 
în inimile copiilor și 
părinților

Peste 2.000
Produse specifice vârstei 
și genului au alcătuit 
cadourile copiilor
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Echipă bună
au însemnat stihii veterane 
și stihii noi, angajați și 
voluntari care au făcut 
lucrurile să se întâmple



Anca Elena
Sandu

Stihii veterane și stihii noi

Anca Teodora
Sandu

Corina
Olteanu

Eliza
Traistaru

Hannah
Slavik

Lia
Copariu

Marian
Grigore

Mihaela
Aptis

Mihaela
Griga

Thomas
Marinescu

Vincentiu
Mihaiu

Valeriu
Nicolae



Anul 2022 a fost anul maturizării 
pentru proiectul nostru de IT, am 
inventariat toate echipamentele 
pe care le aveam pe teren sau în 
casă, ne-am pus la punct propriul 
script de instalare, am construit  
un sistem de ticketing și am reușit 
să strângem cea mai faină gașcă 
de tocilari.

Multumim Pavlo, Claudiu, Alex, 
Lulu, Iulia, Aurel

IT-iști la Casa Bună

20
IT-iști săritori au dat o 
mână de ajutor copiilor și 
voluntarilor în 2022

732
Task-uri IT au fost 
rezolvate atât online cât 
și în casele copiilor

17
Vizite IT în Ferentari și în 
satele din Argeș au avut 
loc atât pentru task-uri IT 
cât și pentru educație 

637
Echipamente au fost 
inventariate și se află fie 
în casele copiilor fie la 
Casa Bună





120
Acțiuni au fost duse la 
bun sfârșit de echipa 
fâșneață

Indiferent dacă a fost vorba de transportat 
copiii, dacă a fost nevoie de răbdare pentru 
sortat hainele donate, de mușchi puternici 
pentru cărat mobilă sau de nervi tari pentru 
făcut ordine în depozit, fără excepție, am putut 
conta pe mica gașcă de hamali. 

Puțini, dar inimoși și dedicați cauzei până în 
vârful unghiilor, printre job-uri, familii și alte 
obligații cotidiene, și-au găsit timp vină să ne 
ajute să îndeplinim toate misiunile pentru care 
le-am cerut ajutorul.

Mulțumim, Cătălina, Ileana, Daniela, Gabi, 
Victor, Anca, Gigi, Madi, Vali, Mihnea, Cristi 
și întregii găști!

30
Voluntari au răspuns 
pozitiv la un ridicat de 
mobilă sau sortat și 
distribuit donații 

“Hămăleala” de la Casa Bună

16
Ore, pe parcursul a două 
zile, a fost cea mai lungă 
operațiune dusă la bun 
sfârșit în 2022 de hamali

+∞
Mulțumiri pentru ajutorul 
necondiționat primit pe 
tot parcursul anului





130
Copii din Ferentari și 
Jilava au avut parte de o 
masă delicioasă de 
Crăciun

88
Mese au fost pregătite 
și oferite copiilor în 
timpul taberelor

Nu-i echipă mai inimoasă și mai pasională ca 
cea a bucătarilor Casei Bune. Se disting dintr-o 
mie fiind mereu gata pentru o nouă provocare 
culinară.

Fie ca este vorba despre o masă simplă și 
sănătoasă pentru picii de grădiniță sau de una 
festivă de Crăciun pentru copii și voluntari sau 
de un curcan gigantic surpriză. 

De-a lungul anului, bucătarii noștri și-au pus 
șorțurile, au ascuțit cuțitele și s-au pus pe 
treabă. Rezultatul: mese delicioase de neuitat. 

Mulțumim, Gabi, Lulu, Diana, Cristina, 
Vladimir, Octavian și tuturor micilor și 
marilor bucătari care au dat o mână de 
ajutor!

17
Bucătari inimoși au 
pregătit porții de 
mâncare delicioase 
pentru copii

un munte uriaș
De vase a fost spălat 
după fiecare masă 
servită

Gătit la Casa Bună





Cifrele lui 2022
au însemnat suportul pe 
care l-am primit și unde l-am 
investit 

84



De unde primim sprijin 
financiar

Sprijinul primit în produse



Resursele de timp 
investite (ore)

Resursele financiare 
investite (RON)
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Bonus - Gafele lui 2022
unde am dat-o-n bară anul 
acesta



Școala de meserii
Fără o strategie coerentă de a 
atrage tinerii, am pus școala 
de meserii pe pauză în 2022 
promițând să revenim în 2023

Mamele adolescente
Nu am reușit să creionăm un 
program de educație sexuală 
și planning familial pentru 
mamele tinere din Ferentari și 
rural

Filiale Casa Bună
Deși ne dorim mult să ducem 
binele mai departe, nu am creat un 
cadru prin care comunități locale 
să dezvolte Case Bune acolo unde 
este mare nevoie de ele

Cabana cu observator de la Nucșoara
Nu am calculat bine timpul pentru 
obținerea de autorizații pentru 
construcții la Nucșoara, am estimat prost 
de mai multe ori și de fiecare dată 
optimist datele la care vom putea începe 
activități



Lucrul în echipă 
Suntem desăvârșiți la lucrul 
individual, însă avem încă de 
lucrat la capitolul lucru 
împreună, motivare și întărirea 
echipei

Supraîncărcare 
Nu de puține ori 
ne-am aflat în situația 
de supraîncărcare 
jonglând cu mai mult 
decât puteam duce

Au, șalele mele!

Durerile de spate 
nu au intarziat sa 
apara. De la cărat 
donații 
voluminoase, la ore 
petrecute non stop 
la calculator 
planificând.

Ajutoooor!
N-am făcut-o în 2021 și nici în 2022. 
Încă nu știm să cerem ajutorul, să 
delegăm, să implicăm mai mulți 
oameni în ceea ce facem

Efort - impact
Nu de puține ori am lăsat 
perfectionismul să conducă, 
ceea ce a însemnat mai multe 
resurse investite decat era 
cazul



Gafele lui 2022

Nu sunt singurele gafe. Am mai 
făcut și o să tot facem. 
Așa învățăm. Așa creștem.
Și când nu reușim să-i dăm de 
cap, mergem la pisicoterapie: o 
avem pe Chira cu noi gata să ne 
sară în ajutor cu un tors liniștitor 
sau un alint pufos, în schimbul 
unui pliculeț.


