
Asociaţia Aici pentru Tine 

Lumea se schimbă prin exemplul nostru,  

nu prin opinia noastră! 



Bine ați venit în lumea noastră, a Asociației Aici pentru Tine.  

 

Faptele bune nu se cuantifică și nu se numără. Dar dacă ar face-o 

cineva, ar afla că datorită unor suflete mari, poveștile a mii de 

oameni din zona Brașovului s-au schimbat în bine din anul înființării 

noastre, 2015. De atunci sprijinim copii și adulți cu povești de viață 

impresionante. Cu ajutorul vostru, al celor care ați crezut în visul 

nostru. 

 

Pentru cei care nu cunosc Aici pentru tine, suntem un grup de 

voluntari și specialiști care și-au propus să clădească o lume mai 

bună. Suntem creatorii agenției de publicitate AdTeam și deținem 

singurul serviciu de Asistență Comunitară din Brașov pentru adulții 

defavorizați, suntem autorizați de Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și colaborăm cu Direcția 

de Servicii Sociale Brașov. 



 

Suntem  

Asociația “Aici pentru Tine” 

Am fost fondați în 2015 și de atunci ajutăm 

oameni cu povești de viață impresionante  

• Copii și tineri aflați la limita 

sărăciei, cu probleme 

educaționale 

• persoane cu sau fără venituri și 

defavorizate 

• tineri fără pregătire și locuri de 

muncă 

• familii marginalizate și în risc de 

excluziune socială 

• victime (copii și adulți) ale 

violenței domestice 

• persoane cu dezechilibre 

emoționale 

• părinții și adulți aflați în 

dificultate cu adicții (alcool, 

stupefiante, etc) 



Cu ce ne ocupăm? 

fonduri  

pentru cazuri 

sociale 

sprijin 

emoțional 

pentru cei 

aflați în 

dificultate  

acte de 

caritate  

pentru toți cei 

în nevoie 

o viață mai 

bună pentru 

copii, adulți, 

bătrâni săraci 



Ce simte copilul defavorizat? 

Copilul simte astfel rușine, dispreț și neacceptare.Simte că nu e bun de nimic.Când e mic nu 

înțelege și doar suferă. Când mai crește se întreabă de ce s-a născut așa, de ce alți copii 

sunt fericiți și el nu? Rezultatul amar? Există doua variante:  

1. Își pierde încrederea în sine, stima de sine. Se închide în el și nu mai vrea să meargă la 

școală, sau merge la școală dar nu invață, mai exact devine introvertit, depresiv și singur. 

2. Dezvoltă comportamente agresive, simte indiferența și își pierde calitățile umane, 

empatice față de el, față de lumea în care trăiește. 

Copilul sărac știe că e sărac. Nu are bani și 

resurse materiale. Școala costă, nu e gratuită! 

Copilul sărac nu își permite un mediu educațional 

complet și sănătos și astfel nu se dezvoltă, 

suferind că nu are mai mult, cum alți copii au. 

Este marginalizat. Ceilalți copii râd de el că are 

papucii rupți, că e murdar, că e sărac  

( fenomenul de bullying), și nu vor să stea în 

clasă cu el. Acești copii sunt marginalizați de 

profesor, de ceilalți copii din clasă, chiar de 

părinții copiiilor din medii normale care, de multe 

ori, își exprimă dorința de a nu avea copilul in 

același mediu cu alți copii. 

Cine este copilului defavorizat?  



EDUCAȚIE PREVENȚIE IMPLICARE 

Programul va fi 

coordonat de un 

psiholog clinic autorizat 

și vizează dezvoltarea 

copilului atât pe planul 

cognitiv cât și pe cel 

emoțional  

Programul  
psiho-educativ 

Oferim un program de 

formare “pentru viață” 

adresat tinerilor care vin 

atât din medii defavorizate, 

cât și din familii înstărite 

care au nevoie de mai 

multă atenție și grijă 

• Dezvoltarea abilităților necesare unei vieți echilibrate, a  

      dezvoltării de relații normale cu cei din jur 

• Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de cei din jur 

• Formarea altruismului și al empatiei 

• Terapie de prevenție a relațiilor sexuale înainte de maturitate, a 

sarcinilor nedorite și a contaminării cu HIV sau altor boli 

transmisibile pe cale sexuală 

• Terapie pentru prevenția dependenței de droguri și a  traficului de 

persoane 

• Tehnici de învățare, comunicare, cooperare, muncă și 

adaptabilitate 

• Creșterea încrederii în sine și reducerea deviațiilor de 

comportament 



Campania Kaufland  

Cu sprijinul companiei 

Kaufland am inițiat 

programe complexe de 

educație și întrajutorare 

pentru copii. 

De la inițierea programului psiho-educativ  am colaborat cu grădinițe, școli și biblioteca 

județeană, învățând copiii cum să se învețe prin joacă, alimentându-le curiozitatea și crescându-

le stima de sine.  

Punem educația și 

prevenția pe primul loc  



Am ajutat o serie de familii 

în îmbunătățirea nivelului 

calității vieților lor prin 

educația copiilor 

Împreună putem 

schimba vieți 

Știai că prevenția prin 

educație costă de 8 ori 

mai puțin decât tratarea 

efectelor sociale 

cauzate de ignoranță? 

Familia Lemnariu este unul 

dintre cazurile familiilor ale 

căror vieți au fost schimbate 

radical datorită copiilor lor. 
 

Intrând în contact cu Asociația 

“Aici pentru Tine”, întreaga familie 

a beneficiat atât de sprijin material 

cât și emoțional sau educațional 

prin consiliere și introducerea 

copiilor în Programul Psiho 

Educativ astfel descoperindu-le 

talentele și pasiunile care îi vor 

defini ca oameni. 



Kinga a suferit de un handicap intelectual. În urma 

parcurgerii programului psiho-educativ oferit de 

asociația Aici pentru Tine, aceasta este acum un 

copil normal, sănătos, pozitiv cu realizări notabile 

atât la nivel cognitiv cât și spiritual, participând în 

toate activitățile asociației. 

Cu ajutorul asociației copiii au dobândit încredere în ei, 

descoperindu-și niște valențe deosebite.  Renata și-a 

dezvoltat o pasiune pentru modeling și dans. Acest lucru o 

ajută să depășească barierele sociale și îi crește încrederea 

în sine.  

Kinga 

Renata 

Cei patru copii ai familiei, Renata, Kinga, Andreea și Dalma, au 

suferit traume severe datorate condițiilor precare de locuire și 

violenței domestice din familie.  

Kinga 



Programul Erasmus+ 2020 

• Experiența ERASMUS a fost una 

memorabilă atât pentru copiii 

care au venit în România pentru 

prima dată pentru îndrumătorii 

lor  cât și pentru copiii localnici  

• Voluntarii au învățat multe lucruri 

unii de la alții, și-au cunoscut 

culturile (inclusiv gătind 

mâncăruri tradiționale din țările 

lor) și au legat prietenii pe 

parcursul proiectului 

• Grupurile de lucru eterogene din 

punctul de vedere al vârstei și al 

naționalității au purtat discuții pe 

marginea temei adicțiilor 

Am găzduit pentru prima 

oară proiectul internațional 

de voluntariat ERASMUS+ 

pentru copii între 14-18 ani 

Erasmus + 2020 



Excursii și activități perntru 

persoane defavorizate 

 

 
 

Excursii și activități 



Ediția 2019 a galei a reunit 

350 de invitați  și a reușit să 

adune fonduri de 10000 Euro 

care au finanțat tratarea a 

două dintre cele mai severe 

cazuri ale asociației. 

 

 
 

Gala “Aici pentru Tine” 
Ediția a III-a 

Florin, un baiat de 11 ani, s-a născut cu 

o boală gravă la rinichi și cu afecțiuni la 

coloană și șold.  
 

Viața lui Bogdan, un tânăr de 30 de ani 

atârna de un fir de ață și familia sa se 

străduia să strângă bani pentru 

defibrilatorul cardiac de care avea atât 

de mare nevoie. 

Oameni de afaceri, Artiști și alte 

personalități din diferite domenii s-au 

strâns în sprijinul oamenilor care aveau 

cel mai mult nevoie de ajutorul nostru. 

Printre invitați se numără Adi Sână, 

Mihai Traistariu, Liviu Teodorescu și 

trupa UNDA. Ca în fiecare an, gala a fost 

prezentată de Andreea Marin 



De-a lungul anilor, ajutând tot 

mai mulți oameni nevoiași și 

afirmându-se pe scena ONG-

urilor din România, Asociația 

“Aici pentru Tine” a creat 

conceptul primului centru 

comunitar modern de 

anvergură din țară, dedicat 

oamenilor nevoiași (copii, 

bătrâni, adulți din medii 

defavorizate și oameni cu 

dizabilități), oferind servicii 

educative, medicale, de 

consiliere și alte servicii 

benefice unei dezvoltări 

normale.    

Copiii nu își aleg circumstanțele sau mediul în care să trăiască. Ei 

au nevoie disperată de cineva care să îi scoată la lumină, să îi 

țină în siguranță, în căldură, să-i învețe despre viață pur și simplu 

și să le arate miracolul ei. Să le arate calea spre o viață mai bună. 

Pentru ei și familiile lor, construim Centrul Comunitar Kamelia, 

un loc în care facem educație pentru viață. Unde cei năpăstuiți 

află pe ce drum să o ia. Un loc, unde copiii învață că posibilitățile 

sunt nenumărate, când cineva crede în tine. 

Centrul Comunitar Kamelia 



Centrul este 100% 
VERDE și va fi 

operat de personal 
specilizat precum 

asistenți sociali, 
psihologi, medici, 
formatori, oameni 

de cultură etc. 
 

Parteneriatele 
principale ale 

centrului vor fi 
făcute cu voluntari, 

comunită i locale, 
alte organiza ii non-

profit, școli, 
grădini e, 

Universitatea 
Transilvania (pentru 

voluntariat și 
Practică), ISJB 

Brașov, Direc ia de 
servicii sociale și 

primării din jude ul 
Brașov și cu institu-

ii similare din 
Uniunea Europeană 

 

Centrul va cuprinde: 

• Săli de cursuri și camere de consiliere 

• Sală de terapie și consiliere psihologică 

• Cabinet medical (pediatrie, oftalmologie și stomatologie)  

• Ateliere de lucru si ucenicie  

• Bucătărie, sală de mese, 

• Sală de joacă, jocuri și sport 

• Spații de prezentare, o cafenea și o zonă administrativă 

Dintre obiectivele și acțiunile directoare ale 

centrului, primordiale sunt:  
 

 Salvarea familiei în societatea contemporană;  

 Consultații și ajutor medical gratuit;  

 Reabilitarea și reintegrarea socio-culturală a persoanelor 

defavorizate;  

 Ajutorul și promovarea copiilor și tinerilor defavorizați, dar 

având aptitudini deosebite, sau excepționale;  

 Realizarea în plan profesional a tinerilor defavorizați și nu 

numai; Terapii psiho-educative recuperatorii;  

 Organizarea și funcționarea Bibliotecii ”Honterus” – conținând 

Cafeneaua interactivă ”Honterus”;  

 Promovarea Centrului Comunitar Modern Kamelia în Uniunea 

Europeană.Centrul își propune sprijinirea a aproximativ 150  

de oameni / lună 



Visăm la o lume în care oameni buni și generoși întind mâna celor care nu au nimic: resurse, educație, 

îndrumători, pe cineva drag. Visăm la un loc în care cele două lumi, cea a oamenilor aflati in nevoie și 

cea a celor cu posibilități, vor deveni una singură. Dar să visezi nu e de ajuns, trebuie să și acționezi! Iar 

pentru ca visul nostru să fie realitate, avem nevoie de ajutorul tău! 
 
 
Donează, fii voluntar, implică-te! 

Orice sumă, oricât de mică, este importantă  

Pentru cei aflați în dificultate! Avem nevoie de voluntari cu inima mare, veseli și optimiști! 

 

Poți face o donație cu un singur click pe website-ul nostru www.asociațiaaicipentrutine.ro 

Noi îi scoatem din anonimat, iar TU faci diferența, schimbându-le povestea vieții lor! 

Poti dona și direct în contul asociației – RO64BACX0000001095807001, filiala Unicredit 

Tiriak Bank 

DONEAZĂ 2 Euro prin SMS cu  

MESAJUL “centru” la numărul 8842 

Direcționează 20% din impozitul pe profit  


