
RAPORT ANUAL -  ANUL 2021 

 

SECȚIUNEA 1: INFORMAȚII GENERALE 

1.1 Organizația: Asociația ”Copii fără copilărie din județul Vâlcea” 

1.2 Datele de identificare (CIF, adresa, e-mail, website, reprezentant legal pentru organizație)  

CIF 43414480 

Adresa: Rm.Vâlcea, str.Crinilor nr.5, bl.R14, sc.B, et.4, ap.18 

Email: office@copiifaracopilarievalcea.gmail.com 

Website: www copiifaracopilarievalcea.ro 

Reprezentant legal: Sonia Iorga – Președinte 

 

1.3. Date de contact (e-mail și telefon) ale reprezentantului organizației:  

e-mail : sonia_iorga@yahoo.com 

telefon : 0745807750 

1.4. Prezentarea organizației 

Comitetul director este compus din: 

Iorga Sonia- Președinte 

Frunzescu Raluca- Vicepreședinte 

Mazilu Raluca-  Secretar 

Radu Florina-  Membru 

Gheorghiță Florinela- Membru 

Această echipă s-a format în cadrul Asociației ”Copii fără copilărie din județul Vâlcea” 

începând cu data de 10 decembrie 2020. În cadrul Asociației, comitetul director, cu excepția 

secretarului,  îndeplinește muncă de voluntariat. 

 Echipa are o activitate intensă de colectare si reciclare a materialelor in judetul Valcea și 

a avut o activitate intensă în acest sens. Această activitate s-a materializat prin activități de 

reciclare selectivă în școlile și grădinițele de pe raza municipiului Rm. Vâlcea, ecologizare a 

zonei râului Olt, a localității Câineni, organizarea de activități de colectare a materialelor 

reciclabile în școlile din municipiul Drăgășani, precum și predarea periodică de astfel de 

materiale către Asociația ”Copii fără copilărie din județul Vâlcea”. Toate materialele reciclabile 

au fost donate de către persoane fizice și juridice și ridicate de către Asociația ”Copii fără 

copilărie din județul Vâlcea” fiind predate către firme specializate în valorificarea acestora. 

 

 

 



SECȚIUNEA 2: DESCRIEREA PE SCURT A ASOCIAȚIEI ȘI EXPERIENȚA DE LUCRU ÎN 

COMUNITATEA LOCALĂ  

Sunt peste 3 ani de când, o ”mână” de oameni devotați și neobosiți, construiește case și 

salvează sufletele rătăcite ale copiilor fără copilărie din județul Vâlcea prin reciclarea selectivă a 

deșeurilor. Asociația ”Copii fără copilărie din judeţul Vâlcea” nu s-a limitat si nu o va face 

niciodată doar la a spori spiritul civic în sânul comunității, la a ecologiza zone întregi de natură, 

la a iniția tineri voluntari în reciclarea selectivă, ci punctul nostru final va fi mereu transformarea 

acestor resurse în surse de ajutor financiar în folosul copiilor bolnavi și săraci. Drumul nu a fost 

mereu ușor, am depășit piedici, obstacole, rea-intenție, neîncredere, pentru a putea sprijini în 

continuare cei peste 1000 de copii aflați în evidențele noastre în lupta continuă cu sărăcia, 

foamea, bolile și marginalizarea. Comunitatea de sprijin am construit-o noi, am educat-o, am 

informat-o, dând mereu dovadă de transparență și deschidere, astfel încât acum ne bucurăm de 

încredere, de inițiativă și de sprijin constant prin colectarea selectivă a deșeurilor din peste 20 de 

localități din județ și valorificarea acestora întotdeauna în folosul copiilor.  

Ne consolidam eforturile și ne canalizam acțiunile în sprijinirea cât mai multor cazuri 

sociale presante, prin aducerea de soluții durabile și stimulând colaborarea comunității pe termen 

lung, prin încurajarea implicării civice și antreprenoriale a oamenilor din comunitate, stimularea 

voluntariatului, prin acțiuni adaptate realității din teren, ce vor materializa dorințele și eforturile 

noastre într-un beneficiu concret pentru comunitate – sprijinirea copiilor bolnavi și saraci din 

județul Vâlcea. 

Am învățat să privim oamenii și mediul ca pe un tot unitar aflat în strânsă conexiune.  

Iar binele naturii, în acest moment, reprezintă sursa principală a obținerii fondurilor ce 

merg în totalitate spre acești copii defavorizați. Spunem “în acest moment” întrucât ne dorim să 

atingem acel punct al civilizației în care mizeria unora reprezintă șansa la mai bine a altora. 

Suntem parte activă a acestui vis în care credem cu încăpățânare 

Asociația ”Copii fără copilărie din judeţul Vâlcea” are experiență vastă, parteneri și 

colaboratori cu notorietate în această activitate – școli, parohii, agenți comerciali, întreprinderi 

sociale, autorități. Alături de aceste entități și de oamenii cu suflet mare din județ, alcătuim o 

forță de neoprit împotriva neajunsurilor copiilor din jurul nostru, copii uitați de toți, dar nu și de 

noi.  

 

2.1. Colaboratori 

Asociația este sprijinită de: instituțiile școlare, parohii, agenți economici, sistemul 

Horeca, spitale, farmacii, ONG-uri etc. Rolul acestora este de a furniza materiale reciclabile în 

vederea valorificării acestora pentru sprijinirea cazurilor sociale grave de la Asociație. De 

asemenea, Asociația este sprijinită de firma de reciclare GO GREEN RECYCLING SRL 

Călimănești- reprezentant Constantin Florian Tănăsoiu, care preia toate materialele reciclabile, 

după colectare, selectare și cântărire. Rolul acesteia este unul fundamental în derularea activității 



întrucât, ca urmare a procesului de vânzare-cumpărare a produselor reciclabile, obținem singura 

sursă de finanțare a Asociației. 

2.2. Descrierea activităților Asociației 

De la debutul activităților derulate în cadrul Asociației ”Copii fără copilărie din județul 

Vâlcea”, ne-am lovit de realitatea cruntă și de dimensiunile problemei. Visăm la civilizație! 

Visăm la egalitate de șansă! Visăm la respectul pe care omul îl oferă implicit mediului în care 

trăiește! Iar pentru toate acestea, cineva trebuie să-și murdărească mâinile, să-și sacrifice liniștea 

și, din pacate, să-și sece lacrimile. Noi ne-am asumat asta și nu ne temem de greu însă avem atâta 

nevoie de ajutor pentru a ne focusa pe problemele în sine mai mult decât pe mijloacele de 

obținere a susținerii financiare. Acesta este un stil de viață pentru noi! Putem mult mai mult și 

vrem să facem asta! Resorturile motivației noastre sunt adânc înrădăcinate în ființa noastră, în 

setea de a ajuta, de a schimba niște destine. 

2.3. Principalele obiective ale Asociației 

Până nu vom învăța să trăim respectând mediul, nu doar că nu vom putea evolua, însă 

vom fi copleșiți de reversul acțiunilor și gândirii noastre!  

Educația efectivă pe care o promovăm în rândul tinerilor și adulților care-și desfășoară 

activitățile zilnice vizează: 

o Adoptarea unor comportamente responsabile care să contribuie la reducerea cantității 

de deșeuri (principii zero-waste) şi, implicit, la reducerea numărului de zone poluate; 

o Acțiuni care vizează deprinderea unor obiceiuri de colectare selectivă a deșeurilor; 

o Informarea și conștientizarea locuitorilor județului cu privire la biodiversitate, calitatea 

aerului, a solului, a apei. 

Felul în care oamenii percep civilizația tinde să accentueze ruptura dintre om și mediu și 

să ne transforme în consumatori ai tururor resurselor naturale. Activiștii în domeniu se luptă de 

ani buni în a trezi conștiința umanității însă nu trebuie să uităm puterea pașilor mici făcuți la baza 

problemei. Și noi, cu toții, acolo suntem, la baza răului, dar și a salvării planetei noastre! 

 

2.4. Localizare și comunitate 

Asociația se implică activ în acțiuni de igienizare, voluntariat și educarea societății în 

acest sens. Evident că, dacă teritorial, putem vorbi de o limitare fizică, educația în sine și spiritul 

civic nu au bariere.  

Până în momentul de față, am dezvoltat acțiuni de ecologizare în majoritatea localităților 

din județ și continuăm. 

Fizic, toată acțiunea de reciclare selectivă care constă în selectare deșeuri, cântărire, 

ambalare în saci și manipulare se desfășoară în locația noastră, aflată în Rm. Vâlcea, str. 

Depozitelor, nr. 11. Ne-am început activitatea într-un garaj, apoi am continuat într-o fostă ghenă 

de gunoi, iar ulterior, datorită cantității mari de reciclabile adunate, ne-am mutat în incinta 



fostului Liceu Chimic din municipiu. Din cauza problemelor administrative am fost evacuați din 

această ultimă locație și ne-am relocat în Piața Simian, într-un spațiu închiriat. Deoarece Piața 

Simian este poziționată central, nu am putut continua activitatea aici, mutându-ne într-un alt 

spațiu închiriat din Splaiul Independenței unde am stat 3 zile. În prezent ne desfășurăm 

activitatea la periferia orașului, la adresa sus menționată, tot într-o hală închiriată. 

Acum știm că se poate; știm că munca noastră are efecte greu cuantificabile dar vedem 

cum se modifică mentalitățile oamenilor.  Da, lipsa de cultură a membrilor unei comunități face 

ca aceste probleme să fie mai vizibile însă, nu putem spune că mediul urban elimină aceste 

riscuri! Zonele de agrement stau mărturie!  

Așadar, nu există oameni mai buni și mai puțini buni! Există o mentalitate care să ne 

creeze, însă, dorința de a elimina din jurul nostru efectele sărăciei sociale și sufletești. Iar noi aici 

vrem să ne aducem aportul! 

 

2.5. Cui se adresează acțiunile Asociației? 

Acțiunile Asociației se adresează copiilor săraci și bolnavi din județul Vâlcea. 

2.6.Mesajul Asociației  

 Mesajul principal al Asociației este „Nu mai sunteți singuri!”.  Acest mesaj are dublă 

semnificație: natura salvează soarta unui copil defavorizat, precum și că prin păstrarea curată a 

naturii vom reuși să asigurăm un viitor pentru copii aflați în risc de excluziune social sau 

bolnavi. 

2.7. Comunicarea și promovarea Asociației 

Comunicarea și promovarea Asociației se face prin pagina de web site, pe cele două 

grupuri de facebook ale Asociației – „Copii fără copilărie din județul Vâlcea” (13500 membri) și 

”Reciclăm eficient pentru a ajuta copiii fără copilărie” (7900 membri) - presa locală, grupuri 

WhatsApp („Reciclare selectivă” – 50 membri), canal Youtube „Asociația Copii fără Copilărie 

din județul Vâlcea” (distribuirea materialelor video).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECȚIUNEA 3: CAMPANIILE  EFECTUATE  DE ASOCIAȚIE ÎN ANUL 2021 

 

3.1. Campania ”Învierea Domnului în casele copiilor fără copilărie” 

                    

                             
 

3.2. Campania „Mărțisorul trist” 

     
 Campania s-a adresat copiilor orfani de mamă sau părăsiți de aceasta și crescuți doar de 

tată sau de un alt membru al familiei. 

 

3.3. Campania „Star Fuchs”  

Star Fuchs, a sarbatorit 20 ani in Romania!  

Prin programul Food Truck, "Gatim si facem o fapta buna, asa cum ne place noua", 

Caravana Star Fuchs a ajuns la sediul de la Asociatia "Copii fara Copilarie din judetul Valcea".  

Am fost al 20-lea judet sustinut de catre Fuchs Romania, prin asigurarea unei mese calde 

pentru 100 copiii săraci si bolnavi din judetul Valcea. 



 

                              

                    
 

 

3.4. Campania „Ghiozdănelul vesel” 

        
 

 



3.5. Campania „Cămara fermecată” 

        

              
 

 

3.6. Campania „Nașterea Domnului în casele copiilor fără copilărie” 

     

                            
 

 



3.7. Campanii de ecologizare – strângere reciclabile de pe râul Olt – zona Câineni 

 

        
 

 

3.8. Reconstruirea casei din Milcoiu 

    

 
 

Această casă a fost arsă în întregime, iar Asociația i-a sprijinit pe proprietari financiar, cu 

materiale de construcție și mână de lucu. 

 

3.9. Reconstruirea casei din Mihăești 

   

        



Această casă a ars, iar Asociația a sprijit financiar familia afectată, cu materiale de 

construcție și mână de lucru. 

 

3.10. Achiziționarea unei case pentru „prințesa Sofia” 

 

  Before       After 

 
După ce mama a părăsit-o la vârsta de 8 luni, rămânând doar în grija tatălui, Sofia, o 

fetiță din comuna Pesceana, a primit din partea Asociației o casă întrucât cea în care locuiau se 

afla într-o stare avansată de degradare. 

 

3.10. Familia de la Nicolae Bălcescu 

 

 

 
3 copii rămași orfani de mamă, crescuți doar de tată, au beneficiat de sprijinul Asociației care le-

a amenajat casa. 



3.10. Cazuri medicale soluționate în cursul anului 2021 

 

 Marta, o fetiță din Drăgășani, a fost sprijinită de către Asociație cu suma de 8.000 lei 

pentru intervenția chirurgicală pe cord. 

 

 Leo, un baiat din Rm. Vâlcea, a fost sprijinit de către Asociație cu suma de 8.000 lei 

pentru intervenția chirurgicală pe cord. 

 

 Daniela, o fetiță din Rm. Vâlcea, a fost sprijinită financiar cu suma de peste 10.000 lei 

pentru implant de cristalin la ambii ochi, întrucât s-a născut oarbă.  

 

         

 

 

 



SECȚIUNEA 4:  SITUAȚIA FINANCIARĂ A ASOCIAȚIEI 

 

În anul 2021 am achiziționat și înscripționat o dubă care ne ajută pentru colectarea materialelor 

reciclabile. 

.  

Asociația “Copii fără copilărie din județul Vâlcea” are următoarele surse de finanțare : 

 - donații primite de la persoane fizice și juridice; 

 - sponsorizări; 

 - valorificarea materialelor reciclabile prin societăți abilitate în acest domeniu. 

În acest scop, Asociația primește materiale reciclabile de la persoane fizice și juridice, le 

sortează și le predă către societățile din județul Vâlcea care au ca principal obiect de activitate 

colectarea și valorificarea materialelor reciclabile. 

Cu ajutorul voluntarilor sunt primite și sortate următoarele materiale reciclabile : 

- sticla, borcane; 

- doze de aluminiu; 

- peturi, 

- cartoane, 

- maculatură, 

- folie, 

- electronice și electrocasnice defecte, 

- baterii, 

- fier vechi. 

Situația financiară a Asociației pentru anul 2021 : 

-Venituri din donaţii, sume sau bunuri primite prin sponsorizare şi ajutoare : 272.624 lei. 

-Venituri din sponsorizări: 166.042 lei 

- Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial : 358.761 lei 

 

 

Întocmit,  

Președinte, 

Iorga Sonia 


