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Asociația De Poveste a fost înființată cu
scopul de a susține copiii și tinerii din
centrele de plasament din județul Sibiu în
vederea dezvoltării lor personale și
profesionale și integrării în comunitate
prin metode non-formale de educație,
workshop-uri formative și programe de
sprijin.

Prin intermediul voluntarilor noștri venim în
sprijinul a circa 250 de copii
instituționalizați din patru centre de
plasament și trei afterschool-uri sociale din
județul Sibiu.

Mijloacele prin care ne îndeplinim scopul
sunt: activitățile desfășurate de  voluntari în
centrele de plasament, ateliere de art-
terapie și psihoterapie, cursuri extra-
școlare și de dezvoltare personală,
programe de orientare profesională,
ateliere (re)creative, ieșiri și excursii în afara
centrelor de plasament.

Valorile noastre

Prudență
Suntem atenți la toate efectele pe care
acțiunile desfășurate le pot avea asupra
copiilor și ne asigurăm că demersurile
noastre aduc bunăstare celor implicați.

Solidaritate 
Se spune că e nevoie de un sat întreg
pentru a crește un copil. Prin acțiunile
noastre aducem laolaltă membrii
comunității, într-un efort comun de a
schimba viețile tinerilor instituționalizați.

Integritate 
Suntem transparenți și onești atât în
activitățile desfășurate, cât și în
gestionarea resurselor.

Responsabilitate
Ne asigurăm că fiecare voluntar al asociației
beneficiază de susținerea și direcția de
care are nevoie.

Cine suntem?
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Am început Asociația De Poveste cu avânt,
multe idei și un țel clar, acela de a rescrie
viețile copiilor din centrele de plasament.
Iată-ne acum la sfârșitul celui de-al treilea
an de activitate, mult mai maturi, mai
înțelepți, cu multe lecții învățate, dar cu
aceeași energie debordantă și dorință de a
face bine. Asociația de Poveste e asemenea
unui copil, care crește și învață la fiecare
pas ceva nou despre lumea înconjurătoare,
dar mai ales despre lucrurile de care e
capabilă.

responsabilitate și asumare, ieșirile și
excursiile oferă cadrul prin care copiii învață
lucruri noi, dar își dezvoltă și abilitățile de
comunicare și relaționare.

Ca orice organizație nouă am plecat la drum
cu nenumărate temeri în special în privința
sustenabilității financiare a planurilor.
Datorită sprijinului primit din partea
comunității și companiilor din Sibiu, am reușit
să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus.

Anul 2020 ne-a adus în cale noi provocări și
ne-a determinat să ne evaluăm prioritățile.
Dacă la începutul anului am plecat cu un plan
bine stabilit, cândva prin luna aprilie am
realizat că o parte dintre proiectele noastre
nu au șanse de implementare în contextul
actual, iar mutarea lor în mediul virtual ar fi
redus semnificativ rezultatele așteptate.

Mesajul
președintelui
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Încă de la început ne-am dorit să oferim
tinerilor instituționalizați oportunitatea să
petreacă timp de calitate, să li se ofere mai
multă atenție și susținere, lucru care a fost
posibil de-a lungul celor trei ani datorită
celor peste 200 de voluntari care ne-au
trecut pragul și au ales să petreacă
săptămânal câte două ore în centrele de
plasament și afterschool-urile cu care noi
colaborăm.

Una dintre cele mai semnificative realizări
ale noastre este că oferim terapie de grup
și individuală pentru 30 de copii iar alți 36
participă la ateliere de art-terapie. Mai apoi,
am reușit să creăm o serie de proiecte
necesare pentru dezvoltarea armonioasă a
copiilor instituționalizați. ”Sibiul De Poveste”
contribuie la integrarea în comunitate,
”Povești cu sens” le oferă sprijinul necesar
în alegerea carierei, taberele sunt prilejul cel  
mai potrivit pentru a învăța despre 



Așadar am ales să amânăm evenimente
precum festivalul ”Sibiul De Poveste” sau
micro-evenimentele de strângere de
fonduri pentru vremuri mai prielnice.
Restricțiile generate de pandemia Sars Cov
2 au făcut aproape imposibile vizitele în
centre, ieșirile și excursiile, dar și atelierele
de art-terapie și ședințele de psihoterapie.
Am înțeles oboseala și stresul acumulate de
personalul centrelor, care a fost nevoit fie
să locuiască săptămâni în șir la locul de
muncă, fie să facă ture de 12 ore/zi, 7
zile/săptămână și ne-am oferit sprijinul atât
cât s-a putut și atunci când s-a putut. În
toate lunile în care nu am reușit să fim fizic
alături de copii, am furnizat centrelor de
plasament materiale pentru lucrul manual,
mingi și jocuri de societate, măști de
protecție, brazi și decorațiuni pentru
Crăciun. Cu toate acestea, trăim cu o
constantă îngrijorare cu privire la starea
emoțională a copiilor instituționalizați și
sperăm ca această perioadă de ”abandon”
forțat din partea voluntarilor noștri să nu
aibă efecte pe termen lung asupra lor.

2020 a fost un an dedicat învățării și
perfecționării. Prin intermediul programului
de dezvoltare organizațională ”Creștem
ONG-uri”, implementat de Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile, am avut
oportunitatea să ne familiarizăm cu multe
lucruri noi și am beneficiat de un plan
personalizat de analiză și îmbunătățire a
procedurilor din cadrul organizației noastre.
Astfel am reușit să creștem capacitatea
asociație de a răspunde nevoilor
beneficiarilor și ne vedem mai capabili și
mai pregătiți să găsim soluții la problemele
cu care aceștia se confruntă.

Le mulțumesc din inimă, atât în numele
Asociației De Poveste, cât și în nume
personal, tuturor voluntarilor, partenerilor și
susținătorilor noștri, șefilor de centre,
doamnelor și domnilor educatori pentru că
au fost alături de noi în această călătorie și
ne-au susținut în toate demersurile. De
asemenea, le mulțumim copiilor pentru că
ne-au acceptat ca prieteni și pentru că ne-
au oferit una dintre cele mai importante
lecții ale ultimilor trei ani, aceea că timpul
oferit cuiva e cel mai de preț dar care
există.

Președinte,
Carmen-Maria Bucșa
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IANUARIE 2020

AUGUST 2019

SEPTEMBRIE 2019

Art-terapie Phronetik®
Startul atelierelor de art-terapie
Phronetik® pentru 36 de copii din
centrele de plasament din Orlat și
Turnu Roșu

Tabere De Poveste
Au loc primele două tabere De
Poveste

MAI 2018

Povești cu sens
Debutul proiectului Povești cu
sens – Start în carieră pentru
tinerii din centrele de plasament

OCTOMBRIE 2017

Sibiul De Poveste
Are loc prima ediție a
evenimentului Sibiul De Poveste -
Festival de integrare în
comunitate a copiilor din
centrele de plasament

Psihoterapie de grup
Începem ședințele de

psihoterapie de grup pentru
treizeci de tineri beneficiari ai
Centrului de Plasament Orlat

APRILIE 2019

Căsuța De Poveste
Inaugurarea Căsuței De Poveste,

un spațiu dedicat voluntarilor
asociației

DECEMBRIE 2017

Fii parte din poveste!
Prima strângere de fonduri

pentru proiectul Fii parte din
poveste! Împlinește visurile de

iarna ale copiilor
instituționalizați!, care se

concretizează prin șapte ieșiri la
patinoar, o ieșire la bazinul Aria și

două vizite la atelierele lui Moș
Crăciun

MARTIE 2017

Startul
Asociația își începe activitatea în
patru centre de plasament și trei

afterschool-uri sociale, cu sprijinul
a 50 de voluntari 05



instituționalizați
și din medii defavorizate250 copii

4 centre de plasament 3 afterschool-uri sociale

Beneficiarii organizației noastre sunt aproximativ 250 de copii și tineri instituționalizați și din
medii defavorizate din județul Sibiu. Prin prezența săptămânală a voluntarilor noștri în centrele
de plasament și în afterschool-urile sociale, dar și cu ajutorul celorlalte proiecte pe care le
organizăm pentru ei, încercăm să le dezvoltăm cunoștințele, abilitățile de relaționare și să
facilităm integrarea lor în comunitatea sibiană.

La momentul actual, în baza protocolului de colaborare încheiat cu Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, suntem prezenți în patru centre de plasament și
trei afterschool-uri sociale.

Beneficiari
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Centrul de Plasament
„Gulliver” Sibiu

Centrul de Plasament „Gulliver” Sibiu găzduiește aproximativ 40 de tineri, fete și băieți, cu
vârsta cuprinsă între 7 și 21 ani. Copiii urmează o formă de învățământ la zi (gimnazial, liceal,
învățământ profesional, postliceal sau universitar).

Centrul se află în localitatea Sibiu, str. Hegel, nr. 14.
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Complexul de Servicii
”Prichindelul”

Complexul de Servicii ”Prichindelul” este structurat în trei componente:

Centrul de Primire în Regim de Urgență
cazează temporar copii cu vârste cuprinse
între 3 și 18 ani, având are o capacitate de
15 locuri. 

Scopul centrului este de a asigura protecția
copiilor pentru o perioadă determinată,
atunci când aceștia se află în pericol din
cauza abuzului, neglijării sau exploatării în
propria familie. Tinerii care ajung aici sunt
fie luați din familii dezorganizate, fie sunt
găsiți pe stradă, fie sunt copii care rămân
fără familie sau fugiți din alte centre de
plasament.

Centrul de Plasament pentru Copilul cu
Dizabilități găzduiește copii cu diverse
dizabilități, majoritatea psihice, de la
handicap ușor până la probleme grave.
Momentan aici se află aproximativ 30 de
copii, cu vârsta între 3 și 18 ani.

Complexul de servicii “Prichindelul” Sibiu se află pe Str. Bastionului, nr. 1 (vizavi de Școala
Gimnazială Nr. 15).

Centrul Maternal are drept scop găzduirea
mamelor minore împreună cu copiii
acestora pentru o perioadă determinată, în
vederea prevenirii separării copilului de
mamă.

Beneficiarii acestui centru pot fi:
-mame cu copii nou născuți, cu risc de
abandon (în general mame singure, mame
minore, provenind din medii cu risc de
excluziune socială);
- mame cu copii – dintre cel puțin unul are
vârsta cuprinsă între 0-3 ani, care temporar
nu (mai) au locuință și/ sau care se
confruntă cu mari dificultăți (financiare,
profesionale, relaționale), fiind în
imposibilitate de a răspunde corespunzător
nevoilor specifice ale copilului;
-femei însărcinate aflate în ultimul
trimestru de sarcină sau mame sub vârsta
de 18 ani;
-mame cu copii aflate în stradă sau foști
copii ai străzii, care au devenit părinți, la
rândul lor.
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Centrul de Plasament Orlat

Centrul de Plasament Orlat reprezintă ”acasă” pentru 50 de tineri, cu vârste între 6 și 18 ani,
fete și băieți, care urmează o formă de învățământ de zi în învățământul gimnazial, liceal sau
profesional.

Tinerii aflați în clasele I-VIII merg la școala aflată în localitatea Orlat iar cei din clasele IX-XII fac
naveta cu trenul sau cu microbuzul centrului la Sibiu.

Centrul de Plasament Orlat se află în localitatea Orlat, str. Grănicerilor, nr. 113, jud. Sibiu.
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Centrul de Plasament pentru
Copilul cu Dizabilități 
Turnu Roșu

Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Turnu Roșu are ca beneficiari aproximativ
40 de tineri cu dizabilități, respectiv cu certificat de handicap sau certificat de orientare
școlară/profesională cu vârsta între 6 și 18 ani, fete și băieți.

Copiii urmează o formă de învățământ special, școala aflându-se în incinta centrului de
plasament.

Centrul de plasament are sediul în localitatea Turnu Roșu, str. Gării, nr. 693, județul Sibiu.
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Centrul de Plasament 
Agârbiciu

Până în luna septembrie 2020 am fost prezenți și în Centrul de Plasament Agârbiciu, care a
avut ca beneficiari 27 de băieți cu vârsta între 5 și 18 ani. 

Centrul a fost desființat, tinerii beneficiari fiind mutați în căsuțe de tip familial ale unei
organizații private.

Centrul de Plasament 
”Tavi Bucur” Cisnădie

Inițial centrul de plasament a găzduit 15 tineri adolescenți, fete și băieți, care au fost mutați
în anul 2018 la Centrul de Plasament ”Gulliver” din Sibiu.

În perioada 2018-2019 centrul a găzduit 12 băieți cu dizabilități, apoi a fost transformat în
centru de reabilitare pentru persoane adulte, cu dizabilități.
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Centrul de zi pentru copii
„Soborul Sfinților Arhangheli
Mihail și Gavriil”

Centru de zi pentru copii „Soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil” oferă ajutor zilnic la
teme pentru aproximativ 40 de copii, fete și băieți, aflați în clasele I-VIII. În plus, copiii
beneficiază de o masă caldă la prânz.

Afterschool-ul se află în curtea bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de pe str. Ștefan
cel Mare, nr. 72, loc. Sibiu.

Centrul social-cultural-
filantropic „Sfântul Nicolae”

Centrul social-cultural-filantropic „Sfântul Nicolae” oferă servicii de tip afterschool și o masă
caldă copiilor proveniți din familii cu nevoi sociale. Activitățile se desfășoară săptămânal, în
fiecare zi de joi și vineri, având ca beneficiari aproximativ 10 copii din cartierul Turnișor.

Afterschool-ul se află la biserica ”Sfântul Nicolae”, str. Piața Iancu de Hunedoara, nr. 20, loc.
Sibiu.

Centrul de zi ”Papageno”

Centrul de zi ”Papageno” e locul unde copiii beneficiaza de meditații gratuite, ajutor la teme,
consiliere psihologică și îndrumare spre o viață armonioasă. De asemenea, familiile celor 30
de copii incluși în acest program, beneficiază de ajutor constând în îmbrăcăminte,
încălțăminte, mobilier, alimente, etc.

Afterschool-ul se află pe str. Rozmarinului, nr. 9, loc. Sibiu.
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Readers appreciate
accurate information

Programe și
proiecte



9.500

6
proiecte

implementate

60
ateliere art-
terapeutice

68
sesiuni de

psihoterapie

40
ieșiri și excursii

25.000
baloane umflate

250
copii și tineri

sprijiniți

215

14

voluntari 
implicați în activitățile

asociației

ore de voluntariat
dedicate in beneficiul
copiilor din centrele

de plasament



Voluntariat

Voluntarii reprezintă motorul Asociației De
Poveste. Toate activitățile noastre au loc cu
sprijinul și datorită oamenilor care aleg să
ofere din timpul lor în beneficiul copiilor din
centrele de plasament și medii defavorizate.

Principalul program de voluntariat e cel care
asigură și baza activităților noastre,
respectiv vizitele în centrele de plasament
partenere. În această activitate sunt
implicați aproximativ 90% din voluntarii
organizației.

În cadrul vizitelor săptămânale în centre,
voluntarii îi ajută pe copii să rezolve teme și
să aprofundeze lecțiile predate în clasă,
organizează jocuri educative sau activități
sportive, dar și activități în interior precum
vizionări de film, desenat și colorat, board-
games, activități culinare sau activități de
lucru manual. 

Voluntarii se pot implica și în activitatea
asociației din afara centrelor, pot veni cu
idei de proiecte sau propuneri de activități
pentru copii. Astfel, voluntarii redactează
proiecte pentru obținerea de finanțări,
inițiază și coordonează campanii de
strângere de fonduri, planifică ieșiri, excursii
și tabere, însoțesc copiii la atelierele de art-
terapie, asigură sprijin la organizarea
atelierelor și contribuie la buna desfășurare
a evenimentelor organizate de asociație.

Pe parcursul celor trei ani de activitate au
ales să facă parte din povestea noastră 215
persoane, a căror activitate principală a
constat în petrecerea timpului alături de
copiii din centrele de plasament și medii
defavorizate.
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Sibiul De Poveste

Se spune că toamna se numără bobocii, dar
noi toamna numărăm metri de pânză care
creează cel mai mare labirint din Piața Mică,
unde toți, de la mic la mare, sunt cuceriți
să-și lase amprenta personalității.
Conceptul festivalului anual „Sibiul De
Poveste” are la bază cea mai importantă
componentă socială: integrarea tinerilor
instituționalizați în mijlocul copiilor de
aceeași vârstă cu ei.

Prima ediție a festivalului a avut loc în anul
2017, cu ajutorul fondurilor strânse la
Maratonul Internațional Sibiu.

Copiii instituționalizați și cei din familii se
reunesc sub bagheta actorilor, artiștilor, dar
și a psihoterapeuților care organizează
ateliere creative pentru diferite grupe de
vârstă. Timp de 3 zile făurim un spațiu de
poveste prin pictură, joacă, actorie, lectură,  
ateliere de creație, ateliere de terapie prin

 artă, la care încurajăm participarea întregii
comunități sibiene. Atelierele cu tematici
diferite promovează integrarea socială,
relaționarea pozitivă, empatia, spiritul de
echipă, dar și încrederea în forțele proprii,
ajutând copiii să se descopere pe ei înșiși și
să se susțină reciproc.

Cele 3 zile de festival sunt încununate de un
concert susținut de banda de Jazz CPO,
care își desfășoară activitatea sub
îndrumarea domnului profesor Popescu
Radu de la  Porto Jazz Music.

Interacțiunea cu ceilalți copii de vârsta lor îi
ajută pe tinerii instituționalizați să iasă din
zona lor de confort, să depășească
barierele de comunicare și să creeze relații.
Contribuim astfel la dezvoltarea empatiei, a
imaginii de sine și la schimbarea
perspectivei asupra vieții.

16



3 zile
13 ateliere

260 de participanți

440 mp de pânză
16 l de vopsea

5000 baloane umflate

25 voluntari
570 ore de voluntariat

Ediția I
Ce ne face fericiți?

06 - 08 Octombrie 2017
Piața Mică, Sibiu

Ediția II
Cum faci lumea un loc mai

bun?
28 - 30 Septembrie 2018

Piața Mică, Sibiu

Ediția III
Cum arată prietenia?

04 - 06 Octombrie 2019
Piața Mică, Sibiu



Zilele de vară ne găsesc departe de oraș, în
Tabăra de Poveste, unde copiii și voluntarii
învață împreună să asculte, să se facă auziți
într-un mod asertiv și să se implice, fiecare
membru al grupului fiind responsabil de
buna desfășurare a activităților. În tabără,
răsăritul ne prinde din urmă pe poteci de
munte, în căutarea celui mai apropiat izvor
sau a celui mai bun loc pentru foc, ploaia ne
răcorește în turele cu bicicleta și vântul ne
împinge din spate când coborâm cu săniuța
de vară.

Când niciun traseu cu obstacole nu mai
reprezintă o provocare pentru noi și fricile
le-am lăsat în urmă pe tiroliană, învățăm să
acordăm primul ajutor, să nu cheltuim toți
banii pe care-i câștigăm și să tăiem ceapa
pentru shaorma fără să ne usture ochii.
După ce am ghicit toate cuvintele de la
Alias, înțelegem până și filmele străine și am
constatat că bulinele de la Twister, deși
sunt suficiente pentru mâinile și picioarele
noastre, sunt prea puține pentru a le
acoperi cu gândurile adunate de-a lungul
unei zile. Tocmai de aceea am avut grijă să
le așternem pe hârtie fie sub forma unor
mesaje anonime, fie sub forma unor buline
cu emoții. În caz că vă întrebați, nicio
farfurie nu a rămas nespălată, niciun pat
nearanjat și niciun metru pătrat nemăturat
de-a lungul zilelor de tabără. Avem și-un
SMS ca dovadă.

Primele două tabere le-am organizat în vara
anului 2019 cu sprijinul prietenilor noștri de
la Colt Technology România care ne-au
direcționat toate fondurile strânse în cadrul
evenimentului Colt Charity Bike Ride, noi
având astfel șansa de a petrece două
săptămâni la Păltiniș alături de douăzeci și
doi de copii de la Centrul de Plasament
Orlat.

Proiectul Tabăra De Poveste își propune,
prin intermediul unor ateliere de dezvoltare
personală susținute de personal calificat
(de exemplu: cursuri de prim-ajutor, cursuri
de educație financiară ș.a.), prin activități de
responsabilizare (de exemplu: gătit,
ecologizarea zonei din apropierea cabanei)
și recreative, să faciliteze integrarea în
societate a copiilor din centrele de
plasament din județul Sibiu, să le dezvolte
acestora spiritul civic, să le ofere contextul
favorabil pentru a-și învinge temerile și
pentru a-și descoperi noi aptitudini. Având
în vedere feedback-ul pozitiv pe care l-am
primit atât de la copii, cât și de la personalul
centrelor, ne propunem ca numărul
taberelor și al copiilor beneficiari să crească
de la un an la altul.

Tabăra De Poveste
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Povești cu sens – Start în carieră
pentru copiii din centrele de
plasament

Zi de zi voluntarii De Poveste îi învață pe
copiii din centrele de plasament ce
înseamnă să fie parte dintr-o comunitate și
ce ce presupune meseria de cetățean, dar
pentru a-și găsi sensul ne dorim să îi
învățăm și despre celelalte meserii.

Orientarea în privința planurilor de viitor
este una dintre multele provocări cu care
se confruntă adolescenții. Pe fondul
traumelor suferite în copilărie și în lipsa
unor minime informații despre ce
presupune un loc de muncă această
problemă este amplificată în rândul tinerilor
din centrele de plasament.

Pentru ca tinerii să facă alegerile potrivite
pentru viitorul lor, organizăm ateliere de
dezvoltare personală și orientare în carieră,
vizite în diverse medii de lucru și workshop-
uri în care să întâlnească profesioniști din
domenii variate.

Experiențele pe care le acumulează
participând la activitățile propuse de noi îi
ajută să își contureze planurile de viitor în
ceea ce privește alegerea meseriei și îi
aduc mai aproape de a deveni cetățeni
responsabili, activi și implicați în bunul mers
al societății.

Prin derularea pe termen lung a unui
program de orientare profesională pentru
tinerii din centrele de plasament anticipăm
că vom contribui la reducerea numărului de
asistați sociali, precum și la reducerea ratei
de abandon a locurilor de muncă în rândul
lor.

Grupul țintă e format din copii și tineri de
peste 12 ani, beneficiari ai sistemului de
protecție socială din județul Sibiu.
Beneficiarii direcți sunt aproximativ 40 de
copii din Centrul de Plasament ”Gulliver”,
Centrul de Plasament Agârbiciu și Centrul
de Plasament Orlat.
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Companii vizitate: Amylon, BrandL, Gnoato Est, Iquest, 
NTN-SNR Rulmenți, Wenglor



Ateliere art-terapie Phronetik®

În cadrul ședințelor de art-terapie
Phronetik® lucrăm cu sentimente care ne
readuc către propria esență: teamă,
supărare, bucurie, furie, indiferență, durere. 
 Învățăm așadar limbajul imaginilor, de la cel
interior la cel material, limbaj ce are o
multitudine de posibilități de exprimare:
sculptură, modelaj, desen, grafică, viața în
natură, sunet.

Art-terapia Phronetik® de grup prezintă o
utilitate specială pentru copiii cu întârzieri
în dezvoltare și tulburări emoționale. Arta
facilitează achiziționarea însușirea ideilor
noi și învățarea.

Prin intermediul acestui tip de terapie
beneficiarii săi reușesc să își exprime și să
comunice propriile trăiri, să facă alegeri, să
conștientizeze, să înțeleagă și să rezolve
probleme/situații; să își conștientizeze
propria persoană și propriile calități; să
găsească noi perspective în abordarea
provocărilor vieții – gândire creativă.

Începând cu luna octombrie 2017, 10
tineri proveniți din Centrul de
Plasament Orlat participă lunar la un
workshop de art-terapie Phronetik®.
Atelierele au scop terapeutic dar și de
integrare în comunitate a copiilor prin
participarea la întâlniri și a tinerilor din
familiile sibiene.  Workshopurile sunt
susținute de Laura Cândea-Burnete,
art-terapeut Phronetik®.

Din luna ianuarie a anului 2020 am
început alături de Laura și ateliere art-
terapeutice private pentru două grupuri
a câte 8 copii. Proiectul este susținut de
compania Colt Technologies, prin
intermediul Colt Charity Bike Ride 2019.

Tot din luna ianuarie 2020, participă la
ateliere art-terapeutice 18 copii din
cadrul Centrului de Plasament pentru
Copilul cu Dizabiltăți Turnu Roșu,
proiect realizat cu sprijinul Fundației
pentru Comunitate prin intermediul
programului MOL pentru sănătatea
copiilor 2019.

La momentul actual desfășurăm trei astfel
de proiecte pentru tinerii instituționalizați:
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Sesiuni de psihoterapie

În dezvoltarea oricărei persoane echilibrul
emoțional joacă un rol esențial. Abandonul
e considerat una dintre cele mai mari
traume pe care individul le poate suferi iar
rănile unui copil abandonat nu se vindecă
aproape niciodată. De aceea tinerii din
centrele de plasament au nevoie de
consiliere psihologică constantă pentru a
putea înțelege și accepta experiențele
traumatizante.

Copiii care trec prin trauma abandonului
dezvoltă diverse tulburări de
comportament: se înfurie repede, devin
agresivi fizic și verbal, au probleme legate
de încredere și stări afective excesive de
rușine și teamă.

Tinerii instituționalizați sunt ajutați prin
intermediul terapiei să înțeleagă și să
proceseze conflictele modificându-și
atitudinea față de acestea și identificând
modalități de adaptare. Astfel vor deveni
adulți echilibrați emoțional, integrarea lor în
comunitate fiind mult mai facilă.

Începând cu luna septembrie 2019 oferim
terapie de grup săptămânală pentru 30 de
copii, beneficiari ai Centrului de Plasament
Orlat.

Printre obiectivele pe termen lung ale
psihoterapiei se numără îmbunătățirea
abilităților de comunicare, insuflarea nevoii
de schimbare și managementul conflictelor/
rezolvarea de probleme.

Toate aceste obiective cadru au fost
inițiate dar se află în zona incipientă de
lucru, urmând a se încerca abordarea și
aprofundarea cât mai intensă a acestora,
tocmai pentru că ele vizează, în fapt scopul
acestor ample demersuri psihoterapeutice:
integrarea optimă a tinerilor din Centrul de
plasament Orlat în societate.
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Experiențe De Poveste

O parte din timpul pe care îl dedicăm
copiilor din centrele de plasament este
folosit pentru a cunoaște lumea din jurul
nostru. Considerăm că e foarte important
ca tinerii să aibă acces la cât mai multe
informații, să viziteze cât mai multe locuri și
să se bucure de tot ce ne înconjoară. Toate
aceste experiențe contribuie semnificativ la
dezvoltarea lor intelectuală și personală.

Așadar, de câte ori avem ocazia, ne urcăm
în autocar și pornim în explorare. Într-o zi
însorită de vară am fost până la Râșnov,
unde am petrecut ”o zi cât 150 de milioane
de ani” la Dino Park. Mai apoi, cu altă ocazie,
ne-am plimbat cu mocănița pe Valea
Hârtibaciului unde am profitat de vremea
frumoasă și am devorat tufele de mure din
jurul gării. Ne amintim cu drag și de vizitele 

la Zoo, unde am avut ocazia să ne
convingem cât de mare este un urs și cât
de fioros e leul. O altă excursie de neuitat a
fost în geoparcul Carpatic Perșani, când am
vizitat complexul geologic Racoș și stejarul
secular din Mercheașa.

Iarna, când suntem nevoiți să stăm mai mult
în casă, mergem împreună cu copiii la
teatru, film sau la unul dintre bazinele  de
interior aflate în oraș. Merge o baie în
ianuarie, nu-i așa? E singurul mod prin care
ne mai potolim dorul de bălăceală în râu!

Bineînțeles, din când în când ne place să
avem parte de câte o provocare așadar
încercăm să ne depășim limitele în parcul
de aventură din apropierea orașului Sibiu.
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Adrian Albu, coregraf

Alexandra Ivănuț, fotograf

Andrei Bucșa, graphic design

Andrei Marcovici

Andrei Văleanu, prezentator

Ansamblul Folcloric Agârbiciu, sub
îndrumarea dlui Florin Dragotă

Dominique Simionescu,
cântăreață

Dreamcatchers, Teodora Pop și
Marius Tuta

Fantasy Club Sibiu, Laurentiu
Hanea și  Marcela Ciocan

Florin Tintea, fotograf

Gabriela Luca, prezentatoare

Nyaradi Izabela, prezentatoare

Radu Tompa, fotograf

StArt Ballet Studio, 
sub îndrumarea dnei profesor-
coregraf Adina Voica

Trupa de Jazz CPO Orlat, 
aflată sub îndrumarea dlui
profesor Radu Popescu

Trupa de teatru a liceului ”Onisifor
Ghibu” Sibiu, 
aflată sub îndrumarea dnei
profesor Alexandra Șerban

La împlinirea unui an de activitate am organizat o gală caritabilă, cu scopul de a sărbători
reușitele avute. Gala s-a desfășurat sub forma unui spectacol, cu momente de-ale copiilor
din centrele de plasament, dar și de-ale artiștilor din comunitatea sibiană. Ni s-a părut modul
perfect prin care să le mulțumim tuturor celor ce ne-au susținut: voluntari și familiile
acestora, sponsori și parteneri, personalul centrelor de plasament și al Direcției de Asistență
Socială și Protecție a Copilului Sibiu. Mai apoi, evenimentul a reprezentat una din formele prin
care beneficiarii noștri s-au simțit văzuți și apreciați, oferindu-le astfel încredere în forțele
proprii. Cel de-al doilea an de activitate a fost marcat printr-un eveniment similar.

Le mulțumim pe această cale tuturor voluntarilor implicați în organizare și celor care au făcut
posibile evenimentele:

Gala aniversară
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Realizări



De-a lungul timpului au contribuit la poveste mulți oameni minunați pe care am ales să îi
numim ”Eroi De Poveste” dar ei sunt mai mult de atât: sunt motorul asociației noastre, cei fără
de care nimic nu ar fi posibil. Cu o energie ieșită din comun, chef de joacă și multă speranță în
suflete, voluntarii noștri sunt cei care fac lucrurile să se întâmple. Nu se dau în lături de la
nimic și își folosesc super-puterile ori de câte ori este nevoie. De la umflat baloane și sărit
coarda până la alergat zeci de kilometri sau organizare a celor mai faine evenimente, ei spun
de fiecare dată prezent. Avem alături de noi oameni care ne susțin cu aceeași energie încă de
la începutul Asociației De Poveste, dar periodic intră în echipa noastră și forțe proaspete care
ne înviorează.

Echipa De
Poveste

31



Colaborarea cu reprezentanții Asociației de Poveste Sibiu a început din anul 2017, iar de
atunci și până în prezent, au luat naștere foarte multe proiecte frumoase pentru copiii aflați în
Centrul de Plasament Orlat.

Mare a fost bucuria angajatilor din centru să îi vadă pe copii participând la activitățile
educativ-distractive organizate de către voluntarii asociației, atât în cadrul centrului cât și în
afară. Copiii au avut parte de organizarea unor ateliere de Art-terapie, cu un vizibil impact
pozitiv asupra dezvoltării lor personală.

Cu ajutorul reprezentanților Asociației de Poveste Sibiu, prin activitățile de voluntariat,
readucem zâmbetul pe fața copiilor. Prin implicare constantă putem contribui la o schimbare
reală în viața copiilor instituționalizați și suntem recunoscători că putem face asta, prin
parteneriatul cu Asociația de Poveste Sibiu.

De-a lungul timpului, copiii au fost implicați în diverse activități: participarea la diferite
spectacole organizate în Sibiu la Sala Thalia, Centrul Cultural Ion Besoiu, Teatrul Gong,
vizionare de film la Shopping City, tabără la Păltiniș, ieșiri la Arka Park, ieșiri la săniuș și la
patinoarul din Cisnădie.

De asemenea, vizitele organizate la mai multe firme din Sibiu, precum și participarea la
conferința Vreau să fiu antreprenor ULBS, au reprezentat acțiuni deosebit de valoroase, în
ceea ce privește integrarea profesională a tinerilor din centru.

COLECTIVUL CENTRULUI DE PLASAMENT ORLAT
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Vă mulțumim pentru loialitatea cu care
ne-ați onorat de-a lungul anilor și
suntem mândri că am avut șansa să
colaborăm pe parcursul acesta.
Dna Georgeta, educator
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Deși nu am avut ocazia să petrec prea mult timp în cadrul centrelor (pandemia și-a arătat
colții și aici), s-a pus o amprentă asupra mea. Și voi începe cu lucrurile pozitive : ce echipa
faină și ce oameni cu inimi mari... Nu știu de unde atâta determinare și putere. Admirabil! O
mândrie și o bucurie sa fac parte din așa ceva deși sunt conștientă de implicarea limitata...
Sper din suflet să se schimbe pe viitor.

Cu toate acestea, m-am simțit utilă. Am simțit că fac ceva, cât de mic și puțin, care poate
însemna ceva mult pentru cineva...Am simțit o rază de speranță pentru cei mici și că ar putea
exista o șansă pentru unii dintre ei. 

Am învățat să nu mai fiu la fel de egoistă. Și să uit de mine. Am învățat că problemele mele nu
sunt, nici pe departe, atât de grave cum le percep. Apoi, m-am simțit revoltată, frustrată și
mică... Ca făcând parte din categoria oamenilor care fac prea puține și ar putea face atâtea...
Că se pot face schimbări, dar pentru asta este nevoie ca mai mulți să vrem același lucru. Am
văzut că viața este nedreaptă (nimic nou, știu) și că unii o trăiesc așa fără pic de vină. Am
început sa mă bucur mai mult de ceea ce am. Și multe le-am conștientizat după ce nu am
mai mers la copii. Și se face imediat un an... Sper ca lucrurile sa revină la normal și să putem
merge iar. Face bine tuturor.  Și mai sper să fiu mai activă în viitor! Foarte frumos ceea ce ați
făcut și transformat! Sper să fiți apreciați la justa valoare!!! 
Flavia Mosinoiu, voluntară
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Zilele acestea am dat peste niște poze și filmulețe de la activitățile cu copiii, ce au avut loc fix
în urmă cu 2 ani și pot să spun ca m-a cuprins un dor tare tare mare de copiii noștri din
centre. Chiar mă uitam la un experiment cu vulcani de săpun pe care l-am făcut copiilor și la
reacțiile lor. 

Și apoi ca un amalgam, au început să îmi revină în minte toate amintirile faine de la vizitele
noastre din centre. Iarna, pentru că se însera mai repede, obișnuiam să ne mai uităm la
desene animate, să citim, sau să facem lucru manual. Îmi amintesc despre o seara de diafilm,
pe care le-am făcut-o copiilor și nu pot să nu zâmbesc la faptul că eu eram cea mai
entuziasmată de a vedea poveștile proiectate pe perete, în timp ce copiii erau mai fascinați
de aparatul și de lampa care făcea ”minunea” proiecției posibilă. Tot la capitolul iarnă, nu pot
uita vizitele la patinoar, respectiv la săniuș, care m-au făcut să fiu și eu un copil, în grupul
vesel și zglobiu de copii. Apoi după-mesele faine de vară, însemnau plimbări pe dealul din
Orlat, mers la cules de soc, însoțit copiii la scăldat. Sunt multe, multe amintiri faine care imi
trec prin minte, daca mă apuc să le scriu. 

Mi-a plăcut mult să fiu parte și din activitățile extra, să iau parte la ședințele de organizare
împreună cu voluntari dedicați, pentru organizarea maratonului, participare la târguri hand-
made, organizat treasure hunt, contribuit la siteul asociației. 

Mă bucur foarte mult să cunosc oameni frumoși și dedicați, care sunt dispuși să dea ce e
mai bun din ei și să facă totul cu dedicare și seriozitate. Da, mă bucur mult și de această
”componentă” umană cu care vine la pachet o asociație. Este un win-win tare fain care se
stabilește prin relațiile dintre voluntari. 
Anamaria Paștiu, voluntară
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Când spun "Asociația de Poveste" prima data
îmi vin în minte buchetele de baloane 
 colorate, apoi evenimentele pline de veselie și
culori, copiii cu ochi curioși și vioi care se
îngrămădesc în jurul tău sa afle cât mai
repede ce vom crea, iar la sfârșitul activității
se îngrămădesc la îmbrățișări Imi mai vin în
minte zilele lumină petrecute la târgurile
Handmade, povestind tuturor despre
activitățile și lucrușoarele minunate create de
voluntarii asociației alături de copiii din centre.
Imi amintesc și de ședințele organizatorice cu
oameni implicați și cu idei faine, dar și de
clătitele și zacusca de la finalul acestora 😊 
Patricia Draghiciu, voluntară



De-a lungul celor trei ani de activitate, Asociația De Poveste a devenit un exemplu de bune
practici. Pentru centrele de plasament și after-school-urile din Sibiu, dincolo de activitățile și
conduita voluntarilor care pot servi ca model pentru personalul acestora, asociația reprezintă
și un partener cu sprijinul căruia acestea pot răspunde cu promptitudine nevoilor
beneficiarilor, prin asigurarea resurselor umane și financiare necesare unor intervenții
educaționale - îmbunătățirea performanțelor școlare prin ajutor la teme, prin pregătirea
pentru examene - și alte acțiuni care au ca scop incluziunea și integrarea acestora în
comunitate - terapie, art-terapie, orientare profesională, ateliere tematice, excursii, tabere. 

De asemenea, asociația și-a asumat în tot acest timp un rol de informare a comunității
sibiene cu privire la nevoile copiilor și tinerilor din sistemului de protecție specială, căutând
totodată să schimbe mentalități și comportamente - încurajează experiențele diverse de-a
lungul unui an în locul cadourilor cu ocazia sărbătorilor. 

Pentru mediul nonguvernamental din Sibiu, Asociația De Poveste rămâne un exemplu de
organizație al cărei spectru de activități s-a extins continuu, care investește în resursa
umană cu scopul de a eficientiza procesele de recrutare, monitorizare și evaluare a activității
voluntarilor și de a crește ponderea și impactul acesteia în cadrul său, care caută în
permanență noi metode de a se promova și de a-și face mesajul auzit pe cât mai multe
canale. 

Îmi doresc ca în următorii ani de activitate Asociația De Poveste să găsească mijloace de a
așeza la aceeași masă reprezentanți ai instituțiilor statului, organizațiilor non-guvernamentale
și ai tuturor entităților care care au ca scop combaterea excluziunii sociale și asigurarea
egalității de șanse a copiilor și tinerilor din sistemul de protecție specială.

În ceea ce mă privește, asociația este mediul care îmi permită să îmi transform multe dintre
idei în planuri de acțiune, mediul în care am învățat să ascult și să comunic asertiv și este
unul dintre resorturile motivaționale care mă determină să învăț tot timpul lucruri noi, cât mai
diferite. 
Claudiu Șolea, voluntar





Buget

*Sumele sunt exprimate în mii RON.
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*Sumele sunt exprimate în mii RON.

*Sumele sunt exprimate în mii RON.
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Suntem tare norocoși să avem alături parteneri de încredere, care contribuie cu tot ce le stă
în putință la proiectele noastre.

Prezența noastră în centrele de plasament din județul Sibiu a fost posibilă datorită
parteneriatului pe care îl avem cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a
Copilului. 

Din 2017 avem privilegiul să colaborăm cu două tinere ”de poveste” Carmen și Iulia, făuritoare
de miracole prin asociația pe care au construit-o cu sârg și multă muncă. Asociația de
Poveste este un partener care arată că acolo unde există omenie și preocupare există și
rezultate concrete. Au atras de partea lor zeci de voluntari în fiecare an, au participat la
Maraton pentru strângerea fondurilor necesare punerii în practică a proiectelor gândite
pentru copiii instituționalizați, au răspuns mereu prezent când am avut nevoie de implicarea
lor. Asta înseamnă să fii "de poveste", să devii prin faptele tale o poveste adevărată cu final
fericit pentru copiii noștri minunați!

Laura Camelia Vîlsan, Director General

Parteneri și
sponsori
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2017
Sibiul de Poveste – Festival de integrare
în comunitate a copiilor din centrele de
plasament. Ediția I

23.638 lei

2018
Povești cu sens – Început în carieră
pentru tinerii din centrele de plasament

28.965 lei

2019
Căsuța De Poveste – sprijin pentru
copiii din centrele de plasament

34.251 lei

2020
Întoarcem pe dos emoțiile –
psihoterapie pentru copiii din centrele
de plasament

19.811 lei

Fundația Comunitară Sibiu
Una dintre cele mai durabile colaborări este cea cu Fundația Comunitară Sibiu, prin
intermediul Maratonului Internațional, organizat în fiecare an. Fundația Comunitară reprezintă
pentru noi un grup de oameni extraordinari, care au reușit să facă din Sibiu o comunitate în
adevăratul sens al cuvântului. Aici am găsit mereu îndrumare, sprijin dar mai ales încurajări
care au contribuit la evoluția organizației noastre. 

Când mă gândesc la Asociația de Poveste, întotdeauna o asociez cu acel cal năzdrăvan de
poveste care, hrănit cu jăratec, devine vânjos și se dovedește cel mai bun sfetnic și ajutor al
eroului. Combustibilul asociației constă în miile de ore însumate, petrecute de membri și
voluntari, care, prin activități, întâlniri și deseori doar prin joacă, au construit o organizație atât
de solidă și un sprijin neprețuit pentru copiii cu care lucrează. Deși tânără, Asociația de
Poveste este o organizație matură, cu o abordare complexă și sănătoasă a domeniului în care
activează, și asta pentru că oamenii care o alcătuiesc au o dorință necontenită de învățare și
o energie de invidiat.

Lucia Sevestrean, Grant Manager
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2019
strângere de fonduri pentru organizarea
atelierelor de art-terapie 

45.124 lei

68 ateliere** 
de art-terapie

18 copii 
instituționalizați

2018
strângere de fonduri pentru organizarea
primei Tabere De Poveste 

51.879 lei

4 tabere* 
de câte o săptămână

44 copii 
instituționalizați

Colt Technologies Servicies RO

*2 dintre tabere au fost organizate in 2019 pentru 22
de copii din cadrul Centrului de Plasament Orlat. Din
fondurile rămase vom mai organiza încă 2 tabere de
câte o săptămână, sperăm noi, în vara anului 2021.

**Atelierele sunt în curs de organizare. Au fost oprite în
martie 2020 din cauza pandemiei SARS-CoV-2.

Parteneriatul cu firma Colt Technology Services România s-a concretizat prin două proiecte
foarte ambițioase și în egală măsură importante pentru tinerii instituționalizați. Cele două
tabere de poveste organizate în vara anului 2019 dar și atelierele de art-terapie de care
beneficiază 16 copii din Centrul de Plasament Orlat se datorează echipei de oameni frumoși
din cadrul acestei companii. Ne-a încântat determinarea și ingeniozitatea cu care reușesc să
strângă fonduri: de la vândut murături sau prăjituri printre colegi, până la sutele de kilometrii
pe care cicliștii din cadrul companiei i-au parcurs în beneficiul proiectelor noastre, totul este
o dovadă de altruism și dedicare. 

Am început colaborarea cu Asociația de Poveste în 2018 și de atunci au luat naștere multe
proiecte frumoase pentru copiii din centrele de plasament din Sibiu. Ne-am bucurat să îi
vedem pe copii în prima lor tabără precum și participând la atelierele de Art terapie, de care
au atât de multă nevoie. Cu ajutorul Asociației de Poveste facilităm activitățile de voluntariat
pentru colegii noștri din Colt România, contribuim la strângerea fondurilor necesare și
readucem zâmbetul pe fața copiiilor. Credem că doar prin implicare constantă putem
contribui la o schimbare reală în viața copiilor instituționalizați și suntem mândri să putem
face asta, prin parteneriatul cu Asociația de Poveste.

Teo Galea, Country Manager Colt România
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Ne-au fost alături

Art’Nativ - Laura Cândea-
Burnete, art-terapeut
PhronetikⓇ

Creative Buzz
 
Hard Workout Club Sibiu
 
KeepGiving Yoga
  
Kiss FM
  
La Grădina
  
Mind Spot
  
NOD
  
Patricia's - Arts & Crafts
 
Poliția Rutieră Sibiu

Adrian Bratu, psihoterapeut
 
Alexandra Ivănuț, fotograf
 
Andrei Bucșa, fotograf și
grafician
 
Florin Tintea, fotograf
 
Iulian Adam, fotograf

Iulian Pănescu, ghid montan

Kristina Ratiu Demuth, art-
terapeut Farbenlicht
  
Vali Novacovschi, fotograf
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Ne-au susținut
 

Amplusnet

Arheosib Consulting

Ausy Technologies România

Auto Cos Service

Bearingpoint

Cavadi Perfect Building

CSU Sibiu

Cuptorul  cu idei

General  Management

Green Consult

Greengold Timberlands 3

IGM

Intelligent IT

Iquest  Technologies

IT  Perspectives

La Pasaj

Lagardere Travel Retail

NTN-SNR Rulmenți

Pharm2Farm

Quasen Com Impex

Rara Invest

Recup Trans

Romprix  Exim

SGRIM e.V. (Balul Mărțișorului
la München)

Simpa

Total  Servicii 3D

Werner Seeger QM România
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Consiliul Județean
Sibiu

Fundația pentru
Comunitate

Sala Thalia
Sibiu

Biblioteca Astra
Sibiu

Primăria Sibiu

46



Copiii din centrele de plasament au nevoie de sprijin constant, iar prin acțiunile pe care le
desfășurăm ne propunem să îi ajutăm să devină mai responsabili și capabili să se descurce
singuri. Pentru a ne atinge obiectivele avem nevoie atât de o echipă dedicată de voluntari,
care să se implice în acțiunile noastre, dar și de persoane care să ne susțină financiar.

Implică-te!

Voluntarii Asociației De Poveste petrec
săptămânal câte două ore într-un centru de
plasament din județul Sibiu, în echipe de 2
sau 3 persoane.

Nu ai nevoie de abilități deosebite pentru a
face parte din echipa noastră, singurele
condiții fiind să ai vârsta minimă de 15 ani și
mult chef de joacă. Ne dorim să avem
alături persoane deschise și empatice
deoarece voluntarii noștri sunt prietenii
tinerilor cu care lucrăm, îi ajută la teme, bat
mingea împreună, se joacă sau povestesc
câte-n lună și în stele :)

Programul în funcție de care mergem în
centrele de plasament îl stabilim la
începutul activității, de comun acord, ținând
cont atât de disponibilitatea ta cât și de
cea a copiilor. 

Contractul de voluntariat se semnează pe
o perioadă de 6 luni, cu posibilitate de
prelungire.

Persoanele selectate în urma completării
formularului de înscriere vor participa la un
training de 8 ore, în cadrul căruia vom
discuta mai multe detalii despre ce
înseamnă să fii voluntar De Poveste.
Rezultatul selecției și informațiile despre
training le vei primi prin e-mail.

Trainingurile au loc de două ori pe an, în
lunile martie și septembrie, dar în cazul în
care între aceste perioade avem un minim
de 10 persoane înscrise vom organiza o
sesiune extraordinară de formare.
Completează formularul de înscriere aici: 

https://asociatiadepoveste.ro/get-
involved/volunteer

Devino voluntar
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Devino fundraiser

Donează-ți talentul sau serviciile
Dacă ai un talent pe care vrei să îl valorifici
poți organiza licitații pentru produsele sau
serviciile realizate de tine (tricouri pictate
manual, tablouri, ședințe foto, obiecte
pentru decorul casei).De asemenea poți să
oferi oamenilor bilete de participare la un
eveniment/curs organizat de tine în
schimbul unei donații minime către cauza
noastra.

Strânge lunar donații de la colegii și
prietenii tăi
Convinge persoanele cunoscute să doneze
lunar o sumă de bani (de exemplu 10 lei sau
echivalentul unei cafele în oraș) pentru
susținerea proiectelor noastre. Astfel, deși
persoanele implicate donează o sumă mică
poți crea o micro-comunitate care să
contribuie semnificativ la binele copiilor
instituționalizați.

Cum ne poți tu ajuta?

Donează-ți ziua de naștere
Anul acesta renunță la cadouri și alege să
faci o faptă bună pentru copiii din centrele
de plasament. E foarte simplu: îți creezi o
pagină de fundraiser pe Galantom, apoi
promovezi pagina și îți inviți prietenii să
doneze. Ca să îți creezi pagina de donații
trebuie să accesezi link-ul
https://ziuata.galantom.ro/fundraising_page
s/create?id_project=406

Asumă-ți o provocare
Poate fi o cursă foarte lungă cu bicicleta, o
drumeție ieșită din comun sau orice altă
activitate care pentru tine reprezintă o
provocare iar oamenii pot dona în semn de
încurajare.

Fie că e vorba de vizitele voluntarilor noștri în centrele de plasament, ieșiri la film sau teatru,
excursii, tabere sau sesiuni de terapie, toate activitățile organizate pentru copiii
instituționalizați sunt realizate cu sprijinul oamenilor ca tine, care au ales să strângă fonduri
pentru asociația noastră.

Poveștile frumoase le putem scrie doar împreună așadar ne bucură tot sprijinul pe care îl
putem primi. Fie că ai un talent, o idee de eveniment sau pur și simplu dorința de a ne ajuta
să strângem fonduri, scrie-ne la contact@asociatiadepoveste.ro.
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Redirecționează 3,5%

Depune formularul până la data de 25 mai
2021 sau trimite-l prin poștă la sediul ANAF
de care aparții cu domiciliul.

Dacă preferi, poți trimite până la data de 15
mai 2021 formularul completat la Căsuța De
Poveste, str. General Eremia Grigorescu, nr. 7,
Sibiu și ne ocupăm noi de depunerea lui.

Ce trebuie să faci?

Descarcă formularul de aici:
https://asociatiadepoveste.ro/get-
involved/redirect

Completează formularul la Sectiunea I –
Date de identificare ale contribuabilului și
semnează-l în partea de jos, la secțiunea
Semnătură contribuabil. 

Dacă dorești ne poți redirecționa și venitul
pe anul viitor. Tot ce trebuie să faci este să
bifezi căsuța corespunzătoare de la 
 secțiunea II.2.

Redirecționând 3,5% din impozitul pe venit către asociația noastră ne ajuți să facem posibile
vizitele voluntarilor în centrele de plasament. Din fondurile strânse cumpărăm materiale și
jocuri pe care le folosim la activitățile cu copiii instituționalizați, acoperim costurile cu
transportul voluntarilor și cheltuielile de funcționare ale asociației.
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Asociația De Poveste
 

CUI: 37136495
IBAN: RO52RNCB0227153732040001 (deschis la BCR Sibiu)

 
Sediu social: str. Calea Turnișorului, nr. 126, Sibiu

Căsuța De Poveste: str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 7, Sibiu
 

contact@asociatiadepoveste.ro

Vă mulțumim
pentru că ați
ales să faceți
parte din
povestea
noastră!


