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Devine din ce în ce mai greu să reușim să ne adaptăm noi, ca adulți, la viteza și 
dinamismul mileniului prezent, în lumea care este într-o continuă schimbare. 
Nimeni nu și-ar fi imaginat vreodată că vom trece, consecutiv, printr-o 
pandemie și un conflict armat foarte aproape de granițele noastre, aproape 
simultan. 

Viitorul a devenit din ce în ce mai incert, iar toate aceste provocări cumulate își 
fac resimțite efectele cel mai puternic în rândul celor care ar avea cea mai 
multă nevoie de sprijin - copiii și tinerii noștri. 

Suntem la început de 2023 și parcă frica de a privi în viitor se instalează din ce 
în ce mai mult peste tot în jur. Însă ce greșeală ar fi să renunțăm chiar acum, 
când comunitatea are cea mai mare nevoie de noi!

Mă uit în urmă și sunt cel puțin recunoascătoare pentru nenumăratele reușite, 
micile pietre de temelie pe care am încercat să le sădim pe altarul educației și 
civismului românesc. 

Cu toate că a fost nelipsit de provocări, 2022 a adus reușite incomensurabile. 
Astfel, am reușit pe parcursul anului care tocmai a trecut să mobilizăm 
oameni, resurse și parteneri pentru a răspunde imediat la criza generată de 
conflictul armat desfășurat la 70 km de locația noastră, dar în același timp să 
continuăm și proiectele deja existente. 

Mai mult decât atât, am adus mai aproape de comunitățile sportive din 
România metodologia sportului pentru schimbare, prin lansarea primului 
ghid practic al sportului ca unealtă socială. În cifre concrete, vorbim despre

19.554 copii și tineri sprijiniți

16 proiecte 

Așa arată anul 2022 pentru Te Aud România, însă pentru noi sunt canale de 
acțiune pentru viitor, acele emoții și gânduri sădite, dar și soluții implementate 
care au produs schimbări în comunitățile noastre. 

Toate acestea sunt reușitele noastre la nivel de societate, sunt semințele 
sădite de voluntarii, partenerii și echipele noastre, sunt investiția de încredere 
pe care am primit-o din partea tuturor celor care au contribuit la ceea ce veți 
citi în paginile ce urmează. 

Cu toate acestea, la nivel personal, simt că munca noastră de abia acum 
începe cu adevărat. Încă avem nevoie de soluții sistemice care să genereze 
rezultate și în anii ce vin, în timp ce în continuare soluțiile deja implementate 
au nevoie să crească în comunitate. 

Viitorul este al copiilor noștri, și stă în puterea noastră să îi echipăm cu uneltele 
și instrumentele de care aceștia au nevoie pentru a se dezvolta armonios. 

Mulțumesc tuturor celor care, alături de mine, găsesc energie și resurse 
pentru proiectele de la firul ierbii, acolo unde schimbarea începe cu adevărat. 

Gabriela Popescu 
Fondator 



REZULTATE 2014-2022

Consiliere individuală / 
consiliere de grup pe teme de 
interes / orientare vocațională 
și profesională

Susținerea copiilor și 
tinerilor cu echipamente 
sportive și oportunități 
de participare sportivă

EDUCAȚIE ȘI
PREVENȚIE 

ABANDON
ȘCOLAR

DIGITALIZARE

EDUCAȚIE
NON-FORMALĂ

INCLUZIUNE 
SOCIALĂ

STAND FOR 
UKRAINE

OPORTUNITĂȚI DE 
VOLUNTARIAT

CONSILIERE
DEZVOLTARE
SOCIALĂ PRIN
SPORT

36.843
COPII ȘI
TINERI 

3.416 6.711 

7.320

945 

1.301
4.418

 12.732

90

PARTENERI

INTERNAŢIONALI

15 76

PARTENERI

NAŢ�IONALI

58

PROIECTE

EDUCAŢ�IONALE

INIŢ�IATE

50

PROIECTE ÎN

CARE AM FOST

PARTENERI

53

EVENIMENTE

SPORTIVE

SUS�ŢINUTE



REZULTATE 2022

19.554
COPII ȘI
TINERI 

PARTENERI

INTERNAŢIONALI

5 14

PARTENERI

NAŢ�IONALI

7

PROIECTE

EDUCAŢ�IONALE

INIŢ�IATE

4

PROIECTE ÎN

CARE AM FOST

PARTENERI

5

EVENIMENTE

SPORTIVE

SUS�ŢINUTE

Paşi spre Viitor / 
Orientare profesională în 

mediul rural 

CONSILIERE
1.007

Organizare turnee 
de mini rugby

DEZVOLTARE
SOCIALĂ PRIN
SPORT

1.845

EDUCAȚIE ȘI
PREVENȚIE 
ABANDON
ȘCOLAR

1.314

School in a bag / Susţinem 
performanţa / Engleză online 

DIGITALIZARE
925
Educație digitală după 
școală

EDUCAȚIE
NON-FORMALĂ

911

Rugby pentru toți / 
Mini Rugby pentru toți

INCLUZIUNE 
SOCIALĂ

820

Ateliere de lectură / Proiecte 
comunitare / Copii și tineri 

între pandemie și război  

STAND FOR 
UKRAINE

 12.732

Răspuns rapid / Turneul 
Internațional Cupa 
Primăverii la înot / 

Packed with Hope / 
Integrare fără Frontiere

OPORTUNITĂȚI
DE 

VOLUNTARIAT

30



Peste 1.000.000 de euro dedicați sprijinirii refugiaților ucraineni

10.000 de rucsaci distribuiți copiilor si ținerilor ucraineni în România și UA 

2.000 de kituri de tranzit pentru refugiații ucraineni care au intrat în 
România pe la vama Siret 

1.000 de purificatoare individuale incluse în kiturile noastre de tranzit

Peste 700 de copii susținuți

100 de cazuri individuale ajunse în atenția noastră

Peste 20 de centre de refugiați cu care am fost în contact permanent 

Peste 30 de workshop-uri dedicate mamelor și copiilor ucraineni 

10 purificatoare de apă comunitare trimise în taberele de refugiați din 
România și în Ucraina    

3 tabere de integrare 

2 evenimente sportive organizate 

PROGRAM ÎN PRIM PLAN

Te Aud România și răspunsul la situația
refugiaților ucrainieni

12.732
de copii și tineri ucraineni susținuți



PROGRAM ÎN PRIM PLAN

Proiectul „Integrare fără frontiere” a avut drept scop integrarea socială  în comunitatea 
suceveană a copiilor și tinerilor refugiați din Ucraina. 

Integrare fără frontiere 

„Mi-a plăcut foarte mult zumba. Toată săptămâna a fost una minunată”, a 
spus Liza, o fetiță refugiată din Ucraina, la finalul celor cinci zile sportive 
petrecute alături de copii români, la Gura Humorului.

„Mi-a plăcut totul foarte mult. Vă mulțumim că ați petrecut timp împreună 
cu noi”, le-a transmis noilor ei prieteni români și Mișa, o altă participantă.

338 de copii ucraineni cu vârste cuprinse 
între 6 și 18 ani 

48 de copii români 

82 de părinți ucraineni

1 Tabără de integrare prin sport

1 Tabără de învățare a limbii engleze prin joc

1 Tabără de creație și sport

15 Ateliere non-formale

8 sesiuni de consiliere de grup pentru părinți 
refugiați din Ucraina

7 sesiuni de consiliere de grup pentru părinți 
și copii refugiați din Ucraina

Septembrie - Noiembrie 2022



PROGRAM ÎN PRIM PLAN

Packed with Hope

4.080
Ukraine 2.237

Vama Siret, România

1.000
Vama Sighet, România

1.096
Județul Suceava

580
DGASPC Maramureș

508
DGASPC Iași277

București
61

Județul Brașov40
Județul Satu Mare

39
Județul Constanța36

Județul Argeș

25
Județul Galați16

Județul Vâlcea 5
Județul Bacău

10.000
de rucsaci
distribuiți

https://unherd.com/2022/05/ukrainian-children-have-learned-to-hate/
https://www.ft.com/content/b31d2354-9038-46c3-a367-20807b2791d9
https://www.bbc.com/news/uk-england-dorset-60659916


PROGRAM ÎN PRIM PLAN

Investim în viitorul lor 

„Rugby pentru toți” este cel mai complex program de educatie non-formală din România 
la momentul de față. Desfășurat în parteneriat cu DHL Express România și Banca 
Comercială Română, programul se află la a șasea ediție și susține anual 40 de tineri să își 
dezvolte abilitățile la cel mai înalt nivel, atât în terenul de rugby, cât și în afara acestuia. 

POWERED BY

www.rugbypentrutoti.ro

93 de tineri susținuți până în prezent 

46 de mentori

41 de tineri absolvenți ai programului

2 parteneri sportivi  

115 workshopuri de dezvoltare personală și 
cursuri de abilități

14 participări la evenimente sportive

9 evenimente de integrare socială și 
networking

Peste 80.000 de Euro investiți în educație

Peste 90 de apariții în presă

Am lansat 
primul ghid 
de pe piața 
românească 
care 
promovează 
sportul ca 
unealtă de 
impact social 

26 de tineri 
din program 
au făcut 
pasul către 
echipa de 
seniori de 
rugby - 
Rugby Club 
Gura 
Humorului 

4 tineri din 
program au 
fost 
convocați la 
echipa 
națională a 
României  
U20

3 tineri din 
program au 
fost 
convocați la 
echipa 
națională de 
rugby a 
României - 
Romania 
Wolves 

Proiectele 
rugbistice 
de la Gura 
Humorului 
au fost 
prezentate 
pentru 
prima data 
pe postul 
naţional TVR 

http://www.teaudromania.com
http://www.teaudromania.com


PROGRAM ÎN PRIM PLAN

În toamna anului 2022 am lansat „Ghidul Sport pentrui Schimbare”. Gândit ca un ghid 
de bune practici pentru toți cei care vor să schimbe comunitățile din care fac parte prin 
sport, acest ghid este prima încercare de pe piața românească de a promova sportul ca 
unealtă de impact social, prin modelul de bune practici al proiectului „Rugby pentru 
toți”. 

Lansare ghid „Sport pentru Schimbare” 

DESCARCĂ GHIDUL

„Investiția în juniorii rugbyului românesc este o 

politică pe care o sprijin și susțin activ de foarte 

mulți ani. Tinerii din proiectul „Rugby pentru toți” 

au nevoie să avem încredere în ei, să îi sprijinim și 

să îi menținem în acest cadru, cu scopul de a-i îndruma către performanță. 

Viitorul rugbyului românesc se bazează pe abilitățile noastre de a îndruma 

acești tineri.”

George Straton, mentor

https://rugbypentrutoti.ro/descarca-ghid/


PROGRAM ÎN PRIM PLAN

„Mini Rugby pentru toți”: Facilitarea integrării sociale și a educației non-formale prin 
rugby

Promovarea educației non-formale prin sport 

385
de copii cu

vârste cuprinse
între 6 și 14 ani

14
școli din

județul Suceava

14
profesori

coordonatori

9
turnee de

mini rugby



PROGRAM ÎN PRIM PLAN

Proiectul „Copii și tineri între pandemie și război” a adus în atenția publicului larg 
problematica copiilor și tinerilor din domeniul asistenței sociale, dar și activitatea 
protecției sociale a județului Suceava - unul din cele mai mai mari din țară.

Protecția Socială
între pandemie și război 

9
ateliere de

creație literară

9
ateliere de

desen

394
de copii
și tineri 

Publicarea cărții 
„Protecția socială 
între pandemie și 

război” - un altfel de 
raport de activitate al 

asistenței sociale 
sucevene

 9 Iunie - 1 Decembrie 2022 

Protecția socială
ÎNTRE PANDEMIE ȘI RĂZBOI 

DESCARCĂ

https://www.teaudromania.com/wp-content/uploads/2015/07/carte-pe-deschidere.pdf


PROGRAM ÎN PRIM PLAN

Proiectul „Educație digitală 
după școală" contrbuie activ la 
creșterea nivelului de educație 

digitală în 3 școli din mediul 
rural al județului Suceava. 

Educație digitală după școală 

3 centre IT & Media

în 3 școli rurale din județul Suceava 

3 cluburi de

„Educație digitală după școală”

10 voluntari 3M România

45 de ateliere online

de competențe digitale 

6 ateliere offline

de competențe digitale 

925 de elevi 



„Orientarea școlară a elevilor noștri este unul dintre obiectivele importante pe 
care noi ca instituție de învățământ trebuie să le avem în vedere. Considerăm 
că testarea vocațională utilizând teste însoțite de rapoarte concepute pentru 
a fi înțelese și de persoane necalificate în testarea psihologică (de exemplu 
părinți, profesori sau chiar de elevi) este foarte utilă pentru alegerea unui 
traseu educațional. Este una dintre variantele cele mai accesibile în ceea ce 
privește consilierea vocațională.”

Simona Covrig, Școala Gimanzială Bucșoaia

PROGRAM ÎN PRIM PLAN

În anul 2022, organizația noastră a demarat proiectul „Orientare profesională în mediul 
rural”. Proiectul a sprijinit elevi de clasa a VII -a și clasa a VIII-a să se cunoască mai bine pe 
ei înșiși și să își aleagă corect profilul liceului la care își vor continua formarea. 

Orientare profesională în mediul rural 

7
școli din 

mediul rural 
sucevean 

28
de sesiuni de consiliere de 

grup pe tema orientării 
profesionale și școlare 

537
de elevi cu vârste cuprinse între 

12 și 15 ani sprijiniți să facă 
alegeri conștiente despre viitor 

 Aprilie 2022 - Februarie 2023



IMPACT ÎN MEDIA 2022

128 de apariții în presa scrisă și audio-vizuală 

Proiectele rugbistice de la Gura 
Humorului au fost prezentate 
prima dată pe postul național TVR.

www.teaudromania.com

https://www.bbc.com/news/uk-england-leeds-61201634
https://www.gsp.ro/sporturi/rugby/lady-rugby-a-debutat-in-prima-liga-de-rugby-gabriela-popescu-e-singura-femeie-presedinte-661034.html
https://www.facebook.com/watch/?v=5668646376479080
http://www.facebook.com/teaudromania
http://www.instagram.com/teaudromania
https://www.linkedin.com/company/te-aud-romania/
http://www.teaudromania.com


IMPACT ÎN MEDIA 2022

www.teaudromania.com

http://www.facebook.com/teaudromania
http://www.instagram.com/teaudromania
https://www.linkedin.com/company/te-aud-romania/
http://www.teaudromania.com
https://sportescu.ro/ziua-copilului-sarbatorita-prin-rugby-de-peste-500-de-copii-din-suceava/
https://www.libertatea.ro/stiri/copii-din-ucraina-si-romania-au-facut-sport-impreuna-la-gura-humorului-va-multumim-ca-ati-petrecut-timp-impreuna-cu-noi-4334348
https://mailchi.mp/fed227147a47/sportul-ne-aduce-mpreun?e=ebc33fb41a


PARTENERIAT 2022

PARTENERI INTERNAȚIONALI

PARTENERI STRATEGICI 

PARTENERI 

CLIMALUX
AER CONDITIONAT

PARTENERI MEDIA



TAR ÎN NUMBERE

Cum poți ajuta?

acoperă costul de evaluare al punctelor 
forte sau talentelor pentru un copil, cât și 

pentru planificarea unui program de 
dezvoltare

acoperă costul cărților și materialelor 
școlare de bază, pentru un copil, timp de 3 

luni

acoperă costul unui program de 3 luni de 
consiliere individuală

acoperă costul unei sesiuni de consiliere 
individuală pentru un copil

acoperă costul unui curs de competențe 
lingvistice

acoperă costul unei tabere de vară 
educațională de două săptămâni, pentru 

un copil

www.teaudromania.com

http://www.facebook.com/teaudromania
http://www.instagram.com/teaudromania
https://www.linkedin.com/company/te-aud-romania/
http://www.teaudromania.com


„Sportul are rolul 
esențial de a ajuta la 

formarea unor caractere 
puternice, iar o societate 

mai bună are nevoie de 
cât mai mulți oameni cu o cultură sportivă 

înrădăcinată prin valori și comportamente. Un 
loc special între preferințele mele îl are rugby-ul, 

unul dintre sporturile care are puterea să te 
cucerească pe loc și care formează modele de 
urmat, atât pe teren, cât și în afara lui. De patru 

ani sunt unul dintre mentorii „Rugby pentru 
toți”, iar tinerii pe care i-am întâlnit de-a lungul 
timpului în cadrul programului mi-au arătat că 

spiritul de echipă, prioritizarea, curajul și 
perseverența sunt o constantă pentru ei 

indiferent de greutățile pe care le întâmpină. 
Rugby-ul este despre reziliență, despre 

adaptabilitate, despre cei care nu se lasă 
absorbiți de succes și nici nu sunt doborâți de 

înfrângeri. Tinerii cu care am interacționat în 
cadrul „Rugby pentru toți” mi-au arătat ce 

înseamnă să ai puterea să transformi o 
provocare într-o oportunitate și să îți dezvolți 

abilitățile cu tenacitate.  Pentru mine, ei 
reprezintă puterea propriului exemplu și sper ca 
tot mai mulți copii să îmbrățișeze această formă 

de educație. Mi-aș dori să văd cât mai mulți 
părinți care își îndrumă copiii către sport. 

Credeți-mă, dragi părinți, vă veți mulțumi că i-ați 
dat posibilitatea copilului să încerce lucruri noi și 
să devină perseverent! Și mi-ar plăcea să văd cât 

mai mulți copii care se bucură de acel sentiment 
de împlinire care îi motivează să transforme 

lumea în mai bine. „Rugby pentru toți”, 
mulțumesc pentru ce faceți pentru tinerii 

talentați din mediile sociale defavorizate, care 
au un potențial uriaș. Și mulțumesc că prin 

intermediul copiilor pe care îi mentorez îmi dați 
și mie șansa să contribui la demersul de a arăta 

că educația și sportul sunt cele mai bune 
investiții pentru societate.” 

Sergiu Manea
Președinte Executiv Banca Comercială Română

TESTIMONIALE

Donatori importanți

„Este ușor să susții Te 
Aud România. 

Organizația se extinde 
pozitiv și atinge viețile 

unora dintre cei mai 
dezavantajați copii ai 

României. Au un 
impact pozitiv în 

fiecare viață cu care iau contact.”

Peter Herschend
co-fondator al Herschend Family 

Entertainment (Statele Unite ale Americii)

„Te Aud România este 
un partener strategic 

foarte important 
pentru DHL Express 

România. Prin 
proiectul GoHelp al 

companiei noastre, am 
lansat în ultimii ani, 

împreună cu Fundația Te Aud România, 
numeroase proiecte cu impact, și am 

constatat întotdeauna că Gabriela și toți cei 
asociați organizației sunt foarte profesioniști, 
etici și persoane cu care se poate lucra foarte 

ușor. Vedem cu adevărat impactul pe care 
proiectul nostru l-a avut asupra copiilor 

dezavantajați și considerăm că parteneriatul 
nostru va continua să avanseze din ce în ce 

mai puternic în următorii ani.”

Daniel Kearvell
Vice President Pricing and Product

at DHL Express



Problema adresată

Din cauza gradului de sărăcie ridicat din România, unde 1 din 5 familii trăiește în 
sărăcie, accesul la o educație de calitate reprezintă o adevărată provocare. 

Statisticile arată că doar 1 din 10 copii termină liceul, în timp ce aproximativ 10.000 
de copii intră anual în sistemul de protecție, din cauza sărăciei și din lipsa educației. 

Din 2014, Fundația Te Aud România are scopul de a le da acestor copii o șansă la un 
viitor mai bun. Noi credem cu tărie că fiecare dintre acești copii merită să aibă șanse 
egale să crească, să învețe și să prospere.

Soluția pe care o implementăm

Lucrăm cu copii și tineri cu vârste cuprinse între 6 și 21 de ani și ne concentrăm pe 
metode practice și eficiente pentru a oferi acestor copii abilitățile de care au nevoie 
pentru a depăși traume, învăța deprinderi de viață, a descoperi abilități ce-i vor ajuta în 
obținerea unui loc de muncă și nu în ultimul rând pentru a-și atinge potențialul.

CONSILIERE 

Oferim consiliere individuală, dezvoltare și sprijin pentru mai mult de 50 de copii anual, 
pentru a-i ajuta să își depășească traumele emoționale și provocările întâlnite. 

Programele noastre de consiliere de grup sprijină sute de copii să se dezvolte armonios, 
să își învingă fricile și să se integreze în comunitate. 

EDUCAȚIE 

Dezvoltăm programe de educație non-formală şi dezvoltare socială prin sport pentru a 
rezolva numeroase probleme sociale cum ar fi - abandonul școlar, absenteismul școlar, 
incluziunea socială, egalitatea de șanse. 

ORIENTARE VOCAȚIONALĂ

Testăm anual sute de tineri pentru a-i sprijini să-și cunoască abilitățile și aptitudinile, 
astfel încât vocația să le devină și meserie.

PROGRES 

Copiii și tinerii cu care lucrăm au obiective și ambiții, înțelegem lumea lor ascultându-i, 
identificându-ne cu ei, respectându-i și acceptându-i. Astfel, ne propunem să îi 
echipăm cu toate instrumentele, abilitățile și deprinderile de care au nevoie pentru 
atingerea țelurilor.

Cu sprijinul donatorilor și partenerilor noștri, reușim sa schimbăm viețile copiilor.

Vă mulțumim!

www.teaudromania.com

DESPRE NOI

http://www.facebook.com/teaudromania
http://www.instagram.com/teaudromania
https://www.linkedin.com/company/te-aud-romania/
http://www.teaudromania.com

