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Conform statisticilor Eurostat, judetul Dolj, ca parte a regiunii Oltenia, se inscrie in topul zonelor 

cele mai sarace din Europa. Ca urmare abandonul scolar timpuriu este o problema  reala, motivatia 
scazuta pentru activitatile scolare fiind urmarea fireasca a dificultatilor cu care populatia se confrunta 
zilnic. Lipsa educatiei si a informatiei  perpetueaza  obiceiul de a folosi copiii si tinerii la muncile din 
gospodarie si la o atitudine negativa fata de beneficiile educatiei. 

 
In Romania exista situatii extrem de diferite pentru ceea ce inseamna copii si tineri in dificultate: 

dificultati sociale, dificultati economice, dificultati geografice, dificultati culturale sau de sanatate. 
Majoritatea  copiilor si tinerilor care locuiesc in zonele rurale se confrunta zilnic cu toate aceste tipuri de 
dificultati si din pacate, in cele mai multe cazuri, toate conduc catre dificultati educationale. 

 

«De la saracie catre oportunitate » 
 

In viziunea noastra niciunui copil nu trebuie sa ii fie ingradit accesul catre o viata demna care 
poate fi dobandita doar prin  educatie. 
 

Conditiile socio-economice in care traiesc familiile, in special in mediul rural, nivelul academic 
ridicat al cerintelor din invatamantul romanesc, conduc la o scadere radicala a respectului de sine si a 
increderii in fortele proprii. Astfel copiii si tinerii isi fixeaza teluri foarte joase, sau pur si simplu aleg sa 
traiasca cum au trait si parintii sau bunicii – de azi pe maine. 

 

   
 

             
             Fundaţia Adina Stiftelsen are misiunea de a sprijini copii si tineri  aflaţi în dificultate, ajutându-i 
să-şi dezvolte propriile abilitati şi competente, pentru a putea duce o viata decentă, autonomă 

 
Am creat si dezvoltat servicii educationale complementare unde copiii, tinerii sa poate participa 

la activitati care sa le dezvolte creativitatea , spiritul de initiativa, capacitatile si competentele 
vocationale, profesionale care sa reprezinte baza pe care isi pot  crea un viitor mai bun. 
 
 



 

                         

 

   

 
 

 

Facilitam accesul la educatie 
 

Multi copii de varsta prescolara, scolara sau elevi de liceu  trebuie sa parcurga pe jos multi km 
(pe drumuri nemodernizate, sa treaca punti peste rauri sau pur si simplu peste camp) pentru a ajunge la 
gradinita / scoala sau pentru a ajunge la soseaua principala de unde pot lua un mijloc de transport in 
comun catre scoala/liceu. Uneori aceste zone rurale sunt la 5 min de orase si putini cunosc eforturile pe 
care trebuie sa le faca copiii la tara pentru a ramane in sistemul educational. 
 

Credem cu tarie ca educatia este cheia si promovam activitati care sa stimuleze copiii si tinerii in 
dezvoltarea personala pentru ca mai tarziu ei sa devina persoane independente, membri activi ai 
comunitatii in care traiesc. 

 

Programul Comunitati Locale desfasurat in 4 comune din jud. Dolj, implementeaza activitati 
de tip afterschool in com. Goiesti si activitati extracurriculare in com. Farcas, Unirea si Diosti. 

 
In anul 2013, la  programul Afterschool Goiesti au participat la activitati educationale  si si-au 

imbunatatit abilitatile  91 de copii. Activitatile se desfasoara de luni-vineri intre orele 14.00-16.00 dupa 
un program bine stabilit. 
 

   
 

Fiecare copil s-a nascut cu un talent, cu o vocatie. Este de datoria noastra sa ii stimulam 
creativitate, sa il invatam sa isi foloseasca intr-un mod pozitiv imaginatia, sa ii oferim incredere in 
aptitudinile sale pentru ca el mai apoi sa fie capabil sa isi aleaga si sa isi creeze propriul drum in viata. 
 

De activitatile extracurriculare desfasurate in Farcas, Unirea si Diosti au beneficiat  70 de elevi 

ai scolilor din aceste comune. In aceste comunitati cadrele didactice care coordoneaza activitatile 
lucreaza pe baze voluntare, organizand doua activitati pe saptamana timp de 2 ore.  
 

Educatia nu are etnie ! 
 

Fundaţia facilitează accesul beneficiarilor la servicii sociale, fără discriminare de sex, vârstă, 
religie, apartenenţa etnica sau naţionalitate. Indiferent de etnie, beneficiarii nostri participa cu aceeasi 
placere la activitatile pe care le organizam. 



 

                         

 

   

 
 

 

 

                              
 
 

 

   
 

 
Programul Educational are ca scop mentinerea in sistemul de invatamant liceal si universitar 

a elevilor care isi continua studiile dupa terminarea clasei a VIII-a. Selectia beneficiarilor acestui program 
se face din randul copiilor inscrisi in Programul Comunitati Locale sau din recomandarile facute de catre 
scoli/licee, DGASPC Dolj, solicitari directe.  
                     70 de elevi si studenti au beneficiat de burse scolare pe parcursul anului 2013.  
 
 



 

                         

 

   

 
 

 

    
 

Promovam educatia timpurie 
 

Cum poti desfasura activitati educationale  si cum poti dezvolta abilitatile unui prescolar fara 
materiale educationale si didactice ? 

Cunoscand situatia precara in care se afla gradinitele din comunitatile in care lucram si fiind 
constienti de importanta educatiei timpurii , am dezvoltat parteneriate in baza carora  am furnizat 
materiale educationale pentru copiii prescolari din comunele Goiesti si Unirea. 
208 copii au putut astfel participa la activitati la care nu a fost nevoie sa isi aduca materialele de acasa. 
 
 

        
 
 

Sunt mandru ca sunt oltean ! Promovam si sustinem traditia ! 
 

 Copiii si tinerii din mediul rural  iubesc traditiile si obiceiurile romanesti, participand cu mult 
interes la diverse activitati,  in special cele care presupun etalarea costumelor populare. 

Traim prin traditii, ele ne definesc , ne fac sa nu uitam cine suntem si de unde venim, ne invata 
sa apreciem si sa transmitem mai departe valorile  poporului roman. 



 

                         

 

   

 
 

 

 Peste 60 de tineri au participat la cursurile de dansuri populare organizate in com. Goiesti si 
Unirea. Chiar daca la Unirea am dezvoltat acest tip de activitate din toamna anului 2013, am remarcat 
deja prezenta constanta in medie a de 25 de participanti. 

‘’Seniorii’’ nostri in dansuri , respectiv, grupul de dansuri populare « Salcioara » din Goiesti a 
participat la  Festivalul Folcloric  « Gugulan cu car cu mere » unde a castigat premiul III  . 
              

 
 

Parteneriate 

 
Scoala in culori 
Bunele colaborari devin traditie. Daca in 2011 ne-a sustinut in proiectul de renovare a Scolii 

generale din Comuna Goiesti, in 2013 Fabryo Corporation a donat 2508 kg de vopsea Savana Kids pentru 
renovarea gradinitelor si scolilor primare din Comunele Unirea si Goiesti. 
 
                     

 



 

                         

 

   

 
 

 

 
 

Ford Romania a selectat Fundatia Adina Stiftelsen in vederea acordarii unei donatii de catre 
castigatorul concursului “Tu ce ai face pentru Noul Ford Fiesta”. Donatia a constat intr-un autoturism  
Dacia Super Nova. Costurile privind inscrierea autoturismului au fost suportate de catre Wunderman 
Partnership Romania.Autoturismul urmeaza sa fie folosit in cadrul Programului After School Goiesti. 
          

 
 
            Romaniahjelpen Vestlandet   ne-a trimis si in acest an « Ganduri calde din Norvegia » . Astfel sute 
de copii nu au simtit frigul sau ploaia. Hainutele colorate si calduroase au adus zambetul pe fata copiilor.   
                                                                                                                                                                                                                                     

   



 

                         

 

   

 
 

 

 
 
 

Implicam activ tinerii in proiecte internationale 
 
 
      Fundatia Adina Stiftelsen a fost partener in proiectul “Green art” , implementat de catre Genç 
Umutlar (Gültepe Anadolu Lisesi) si finantat de catre Comisia Europeana prin Programul Tineret in 
Actiune, Actiunea 1 – Tineri pentru Europa, Subactiunea 1.2 – Initiative ale tinerilor. 
        Tema proiectului a fost “Problemele mediului inconjurator & Arta” si a avut ca obiective cresterea 
interesului fata de problemele mediului inconjurator, intelegerea importantei celor 3 R (reduce, 
refoloseste, recicleaza), cum pot fi folosite materiale reciclabile in creearea de opera de arta. 
        Cei 5 tineri romani  au participat la workshop-uri, cursuri de dansuri traditionale, seri interculturale, 
excursii tematice in zone istorice si naturale alaturi de participanti din Turcia, Germania si Polonia. 
 

 
 

 



 

                         

 

   

 
 

 

8 tineri beneficiari ai Programului After School Goiesti  si ai Programului Educational  au 
participat la proiectul « This is the Way We Dance & Live ». 

Proiectul, finantat de catre Comisia Europeana prin Programul Tineret in Actiune, Actiunea 1.1 
Tineri pentru Europa – Schimb de tineri, a fost coordonat de catre scoala IBB Evliya Celebi Ortaokulu din 
Istanbul. 

Proiectul a urmarit implicarea activa a tinerilor in activitati legate de cunoasterea diversitatii 
culturale, in activitati de creare a unor materiale de promovare a traditiilor si a unui mod de viata 
sanatos prin miscare – dans, retete traditionale de mancare sanatoasa. 

Participantii cu varste intre 13-16 ani din Turcia, Spania, Romania, Polonia si Letonia, au 
impartasit colegilor dar si membrilor comunitatilor din care provin, experienta si competentele 
dobandite in timpul proiectului. 
 

 
 

Identificam noi surse de finantare 
 
Parteneriat de Consolidare pentru Dezvoltarea Locală în Oltenia - Proiect de Mobilitate 2013/BIL-1/013 

Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Fondului ONG în România, program finanţat de 
Granturile SEE şi administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Discuţiile au vizat 
pregătirea a trei aplicatii de proiect ce au fost depuse pe componentele relevante ale Fondului ONG.   

Pentru componenta Servicii Sociale, in parteneriat cu Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen si Adina 
Stiftelsen Bergen, a fost depus proiectul «Eu, oltean de la tara, trebuie sa fiu educat », proiect ce 
urmeaza a fi implementat incepand cu anul 2014.  Proiectul are ca scop sustinerea si dezvoltarea 
activitatilor desfasurate in com. Goiesti si Farcas, precum si implementarea a doua concepte noi : 
« Gradinita deschisa » si « Home Start ». 

 

  



 

                         

 

   

 
 

 

Participam la expozitii  tematice si organizam evenimente pentru strangere de fonduri unde pot 
fi admirate obiectele realizate de catre copii. 
 

          
 

Sustinem si promovam ideea de responsabilizare sociala a comunitatii 
 
Autoritatile locale, membri comunitatii trebuie sa inteleaga faptul ca a face o schimbare in bine 

nu este o alegere ci este raspunderea fiecaruia dintre noi si de aceea toate actiunile noastre au ca 
parteneri comunitatea locala. 
 

Multumim celor 25 voluntari cu care colaboram in mod frecvent si celor 17 voluntari care ne 
sustin activitatea in mod ocazional. 

 

 

   
 
 



 

                         

 

   

 
 

 

Echipa :     
Angajati norma intreaga                                 Consiliul Director: 
Luminita Dinca –director executiv                              Ove Haugsdal - presedinte 
Ramona Spiridon – director program     Hilde Sandnes - membru 
Carmen Constantin – asistent social               Valentina Ionescu - membru 
Angajati timp partial                                                                                            Robert Iriza - membru 
Marian Dinca – director program     Aliz Kosza - membru 
Cristina Cirlugea – psiholog       
Simona Cazacu – profesor 
Marius Cirlugea – institutor 
Cristina Garoafa – instructor dans 
Voluntari 
Elena Sulescu – institutor (voluntar) 
Dorinela Lupulescu – invatator (voluntar) 
Rodica Teodorescu – profesor (voluntar) 
 

Situatie financiara 2013 
 

Pentru activitatea fara scop patrimonial in cadrul fundatiei veniturile inregistrate au 
fost de 484.388 lei, iar cheltuielile inregistrare au fost de 478.088 lei, rezultand un excedent de 6.300 lei. 
 
 

Venituri 2013 - LEI 484388 

Venituri Adina Stiftelsen Norvegia 411884 

Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare  30010 

Venituri din diferentele de curs si dobanzi bancare 3756 

Ajutoare nerambursabile 38738 

         
 

            

85.03%

14.97%

Venituri 2013

Venituri Adina Stiftelsen Norvegia

Venituri obtinute prin sponsorizari din Romania

 



 

                         

 

   

 
 

 

Cheltuieli 2013 - LEI 478088 

Servicii directe   

Materiale pt activitati educative 27870 

Mese si gustari   27058 

Burse scolare UD total 60300 

Consumabile, birotica  3515 

Ajutoare in bunuri 51735 

Materiale didactice 4430 

Proiecte educationale, excursii tematice  23178 

Cheltuieli transport  56519 

Mentenanta   1900 

Ajutoare de urgenta (medicamente) 740 

Utilitati  6455 

Salarii 130662 

Alte cheltuieli (diverse, traduceri, taxe postale etc) 7349 

TOTAL Servicii directe 401710 

    

Administrativ   

Salarii  22555 

Utilitati, birotica   13940 

Alte cheltuieli administrative (contabilitate, audit, contracte cu terti, comisioane bancare, notar)  29272 

Alte cheltuieli 6413 

TOTAL Cheltuieli administrative 72179 

    

Cheltuieli promovare   

Materiale promotionale 
4200 

TOTAL Cheltuieli de promovare 4200 

 

             



 

                         

 

   

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fundatia Adina Stiftelsen 
Craiova, Dolj, str.Romul, bl.D, ap.7 

Tel/fax. 0351 439008 
 

www.fundatia-adina.ro 


