


Cine suntem 

și ce facem 
undația a fost inființată în 1996  

de un grup de voluntari români, din Galați, care si-au propus sa ajute copiii in 

dificultate. După 22 de ani de activitate, fundația are astazi 25 de angajați și 

peste 40 de voluntari . 

 

Misiunea noastra este  creșterea calității vieții copiilor din 

România. 
 

 

Proiectele noastre au urmarit în principal respectarea următoarelor aspecte:  

 

Dreptul copiilor la educație și continuarea acesteia pâna la nivel de școli 

profesionale, licee, universități. 

Prevenirea abandonului copiilor și cresterea lor in familiile naturale. 

Creșterea calității vieții copiilor din medii și a familiilor lor. 
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“ 
Viitorul aparține celor 
care cred în frumusețea 
visurilor lor. 
 

Eleanor Roosevelt 
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Scurt istoric 

1996 – un apartament închiriat dedicat pentru 4 copii ai străzii. 

 

 

In 22 ani  -  5 mil euro investiți în programe sociale- 15.000 de 

copii, membrii familie in situatii de vulnerabilitate în peste 25 

localități 

 

                              

                                                  Suntem un ONG care lucrează 

extensiv atât în oraș  

cât și în mediul rural.     
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Ce ne dorim 

Condiții de viață mai bune. 

Respectarea drepturilor copiilor. 

Familii mai armonioase și mai suportive pentru copii. 

O comunitate mai implicată. 
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Acoperire 

 Galati 

GALAȚI 

 Tecuci 

 Pechea 

Proiectele 

noastre au 

beneficiari 

in 25 de 

localitati 

din judet, 

centrele 

fiind in 

Galati, 

Tecuci si 

Pechea 
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Programe sociale 
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Program pentru copii în 

situație de risc social  

2019: Centre de zi și programe școală după scoală pentru 72 copii 

 Alți peste 200 beneficiari indirecți 

 2018:  125 Copii, 7500+ ore recuperare școlară și activități educative, 

19925 mese 

Ce urmărim: 

Continuarea educației copiilor 

 Dezvoltarea personală a copiilor la potențialul lor maxim 

 Susținerea familiei și prevenirea instituționalizării 
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Program pentru copii în 

situație de risc social 2019 

 Centru de Consiliere pentru Copii și Familii în dificultate 

 beneficiari din județul Galați dar și Vaslui, Vrancea 

 Program de consiliere, suport material, tabere de vară pentru copii 

 Program Burse speciale “Un sat, Un copil” pentru educație copii din 

mediul rural 

2018: 

 ajutoare materiale 50+ familii, pachete și cadouri Craciun 350 copii 

 90+ copii în tabere de vară 

 burse pentru 40 copii din comune din județ 
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Programe pentru copii cu 

dizabilitati 

 Centru de recuperare și reabilitare copii  

 pentru copii din jud. Galați, Tulcea, Brăila – 40 – 55 copii lunar, 

60-80 copii anual. 

Pentru copii cu dizabilități sau întârzieri de dezvoltare. 

 

De ce există? 

 Insuficiența serviciilor destinate copiilor cu dizabilități. 

 Nevoia importantă de suport a familiilor. 
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Programe pentru copii cu 

dizabilitati 

2019: 

50 + beneficiari curenți 

2018: 

 copii beneficiari - 61 

 ședințe terapie (kineto, terapie ocupatională, logopedie, dezvoltare 

cognitivă, în sala multisenzorială) – 4811 

 grupuri de suport părinți 

 aniversări 

 proiecte speciale 
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Atelier Inimă de Copil 

 Activitate dezvoltată din 2015, care oferă integrare în muncă 

pentru persoane aflate într-o situație socială dificilă  

Scopurile principale - integrarea sociala si profesionala. 

Atelier de artă și produse handmade , gravate, inscripționate, 

cusute sau brodate 

Mai multe informații aici: FB:/AtelierecuSuflet 
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Campanii si Donatori 
 

 1000  donatori campania 2% 

 70+  firme ca sponsori sau 

colaboratori  

 30+  școli, grădinite, licee 

colaboratoare 

 340.000 euro investiți în 2018 în 

programe și în dezvoltarea lor 

Indicatori cheie 2018 
 

 

Programe 
  287 copii susținuți în programele 

lunare 

 7500 ore recuperare școlară și activități 

copii familii în dificultate 

 3900 ore terapie pentru copii în 

programe de recuperare 

 400+ alți copii, familiile lor beneficiari 

directi sau indirecti  

 100 copii in tabere de vara 

 25+  specialisti angajații lucrând in 

proiectele sociale și peste 50 voluntari 

3 locuri de muncă create în atelierul 

social  
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CONTACT 

Fundatia Inima de Copil 
 
 

Bdul. Dunarea, nr. 3, Bl. A8, ap. 2, Galati 
 

office@inimadecopil.ro 
 

Tel: +4 0236 312 199 
 

www.inimadecopil.ro 
 

👦  

Director executiv, 

Anna Cristina Burtea 
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