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M-am întors în România în urmă cu unsprezece ani pentru 
trei luni și astăzi sunt încă aici. Acu șapte ani mă aflam într-un 
moment de răscruce al vieții mele, fără să știu pe ce drum să 
o apuc. 

Astfel, a apărut Te Aud România. Nu știam toate detaliile și 
fiecare pas atunci când m-am angajat să încep această 
călătorie și știam prea puțin despre cât de mult îmi va 
schimba perspectiva asupra vieții. 

O călătorie în necunoscut, cu impact atât la nivel individual 
cât și colectiv. 

Anul 2021 a fost cu siguranță un an al incertitudinilor, ce au 
început în primăvara lui 2020 și par a nu se mai sfârși. 
Pandemia de Covid-19 a adus cu sine schimbări multe și 
rapide în rândul tuturor comunităților. Tot ce am putut face 
noi a fost să ne adaptăm din mers. 

Ce a mai facut pandemia? A scos la iveala disparitățile între 
mediul urban și rural, a subliniat importanța dezvoltării 
sportive și a educației non formale... Pe scurt, a atribuit o 
importanță mai mare ratei noastre de adaptabilitate la 
mediul înconjurător. 

Acum, la început de 2022, încă ne confruntam cu numeroase 
necunoscute, însă avem motive să fim optimiști. 2021 a fost 
anul schimbărilor și provocărilor. Iar drumul spre schimbare 
poate fi lung și anevoios și necesită perseverență și hotărâre. 
Cu toate acestea, am reușit mai mult decât să supraviețuim, 
am reușit să susținem aproape 1,000 de copii, să continuăm 
cel mai important program de dezvoltare prin sport - Rubgy 
pentru toți -, să implementăm 13 proiecte pentru copii și 
tineri și să încheiem parteneriate noi atât naționale cât și 
internaționale. 

Toate cele de mai sus reprezintă munca noastră - a echipei, a 
voluntarilor, a susținătorilor, dar mai ales a partenerilor și 
sponsorilor care au investit încredere în noi. 

Încă mai sunt multe de făcut - să găsim soluțiile optime 
pentru mâine și să ne asigurăm că soluțiile care deja 
funcționează cresc în comunitate. 

În paginile de mai jos veți găsi o frântură din soluțiile găsite, 
testate și cu potențial de dezvoltare, soluții cu care împreună 
am reușit să schimbăm în bine comunitățile din jurul nostru! 

Vă mulțumesc tuturor pentru implicare! 

teaudromania www.teaudromania.com

Gabriela Popescu 
Fondator 
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2014-2021
Consiliere individuală, consiliere de grup pe teme de interes, orientare 

vocaționatională / Pași spre Viitor / Educație pentru Viitor  

Consiliere - 2.409

Susținerea copiilor și tinerilor cu echipamente sportive / Oportunități de 

participare sportivă / Tissot U16 Rugby Trophy 

Dezvoltare socială prin sport - 4.866

School in a bag / Echipare grădinițe din mediul rural cu jucării educative / 

Susținem performanța

Educație și prevenție abandon școlar - 6.006

O șansă pentru fiecare / Echiparea tinerilor cu echipament IT

Digitalizare - 20 

Rugby pentru toți / Minirugby pentru toți / Tabăra de vară în limba engleză

Educație non-formală - 381

Incluziune socială - 3.607

Oportunități de voluntariat - 60 

Parteneri internaționali

 Parteneri naționali

 Proiecte educaționale inițiate

 Proiecte în care am fost parteneri

Evenimente sportive susținute
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2021
Consiliere individuală, consiliere de grup pe teme de interes, orientare 

vocaționatională / Pași spre Viitor / Educație pentru Viitor  

Consiliere - 63

Susținerea copiilor și tinerilor cu echipamente sportive / Oportunități de 

participare sportivă / Tissot U16 Rugby Trophy 

Dezvoltare socială prin sport - 158

School in a bag / Echipare grădinițe din mediul rural cu jucării educative / 

Susținem performanța

Educație și prevenție abandon școlar - 75

O șansă pentru fiecare / Echiparea tinerilor cu echipament IT

Digitalizare - 20 

Rugby pentru toți / Minirugby pentru toți / Tabăra de vară în limba engleză

Educație non-formală - 336

Incluziune socială - 263

Oportunități de voluntariat - 25 9
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PROGRAM ÎN PRIM PLAN

“Rugby pentru toți” este cel mai complex 
program de educație non-formală din România 
la momentul de față. Desfășurat în parteneriat 
cu DHL Express România și Banca Comercială 
Română, programul se află la a cincea 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. 

Ÿ  de tineri susținuți până în prezent61
Ÿ  de mentori45

Ÿ  de tineri absolvenți ai programului24
Ÿ  workshopuri de dezvoltare personală și 95

cursuri de abilități

Ÿ  participări la evenimente sportive10
Ÿ  evenimente de integrare socială și 7

networking

Ÿ de Euro investiți în educațiePeste 60.000 
Ÿ  de apariții în presăPeste 50

Investim în viitorul lor 

www.rugbypentrutoti.ro 

Ÿ 10 tineri din program au fost convocați în 
mod constant la loturile naționale ale României 
pe grupe de vârstă 

Ÿ 22 de tineri din program au făcut pasul către 
echipa de seniori de rugby - Rugby Club Gura 
Humorului 

Ÿ 1 tânăr din program a fost convocat la lotul 
lărgit al echipei naționale de seniori a României  
fiind cel mai tânăr sportiv convocat

Ÿ Proiectul Rugby pentru toți a fost prezentat în 
una din cele mai respectate reviste

POWERED BY

http://www.facebook.com/teaudromania
http://www.instagram.com/teaudromania
https://www.linkedin.com/company/te-aud-romania/
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http://www.intermediatv.ro/2020/12/04/alin-conache-in-lotul-largit-al-nationalei/
https://www.dor.ro/sport-pentru-schimbare/
https://www.dor.ro/sport-pentru-schimbare/
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PROGRAM ÎN PRIM PLAN

Tissot U16 Rugby Trophy - competiție rugbystică 
dedicată echipelor susținute de Albini Prassa - 
distribuitorul unic al mărcii Tissot, la categoria 
de vârstă U16. 

Obiective 

Ÿ Susținerea tineretului prin sport;

Ÿ Consolidarea comunității de rugby;

Ÿ Dezvoltarea rugby-ului românesc pe termen 
lung. 

20 de meciuri 

5 echipe 

Ÿ Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului 

Ÿ Warriors Timișoara

Ÿ C.S. Aurora Băicoi 

Ÿ Rugby Alba -Iulia 

Ÿ R.C. Grivița 

Oportunitatea de a juca 

https://www.tissotwatches.com/en-en/#redirect-from-no-store  

 https://www.albiniprassa.com/
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PROGRAM ÎN PRIM PLAN

Obiective

Ÿ Susținerea și educarea copiiior în spiritul și 
valorile rugby-ului 

Ÿ Angrenarea profesorilor de sport și a jucătorilor 
seniori în transferul rugbystic transgenerațional 

Ÿ Organizarea de turnee interșcolare de rugby 
tag / rugby touch / minirugby 

Ÿ Promovarea egalității de șanse 

Ÿ Crearea de oportunități de integrare socială 
și dezvoltare personală pentru copii cu vârste 
cuprinse între 6 și 12 ani

Programul “Mini Rugby pentru toți” aduce în prim plan sportul ca un element de transfer în integrarea 
școlară, prevenția abandonului școlar și promovarea educației non formale prin sport de la o vârstă fragedă. 

Promovarea educației non-formale prin sport 

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

Tabără de vară în limba engleză / Centru Multimedia Gura Humorului 

Pe parcursul a 7 zile, 20 de voluntari din 5 țări 
diferite au organizat activități educaționale cu 
copiii cu vârste cuprinse între 7-18 ani. 

Împreună, am dezvoltat un Centru Multimedia 
pentru a deservi peste 100 de beneficiari - parte 
a Servicii Multifuncționale pentru copilul aflat în 
dificultate Gura Humorului - D.G.A.S.P.C. Suceava 

Ÿ ani de pregătiri2 
Ÿ  organizații3
Ÿ  de voluntari din 5 țări diferite20
Ÿ  zile de activități educative7
Ÿ  de copii participanți60
Ÿ  de lecții online de limba engleză 21
Ÿ  centru multimedia de care beneficiază peste 1
100 de copiii din sistemul de protecție socială

“Noi cei de la We Tomorrow considerăm că 
educația este fundația schimbării și 
îmbunătățește în același timp sănătatea și 
stilul de viață al comunității... Obiectivele 
noaste includ accesul la resurse gratuite de 
învățare și promovarea relațiilor globale între 
tineri prin oportunitățile oferite. Până acum, 
We Tomorrow a desfășurat proiecte doar în 
Asia. Recent am hotărât să ne îndreptăm 
privirile mai aproape de casă. Am găsit că 
proiectele dezvoltate de Fundația Te Aud 
România rezonează cu obiectivele noastre de 
susținere a educației în rândul grupurilor 
vulnerabile și promovarea dezvoltării 
personale... Cel mai important rezultat al 
acestei tabere de vară este amenajarea și 
echiparea unei biblioteci care să servească 
acești copii în viitor.”

Ann Wilson
director We Tomorrow

În vara anului 2021, după 2 ani de pregătiri, am organizat Tabăra de vară în limba engleză în parteneriat 
cu organizația elvețiană We Tomorrow, pentru un număr de 60 de copii din sistemul de protecție 
socială, dar și copii din comunitatea humoreană. 

wetomorrow.one

http://www.facebook.com/teaudromania
http://www.instagram.com/teaudromania
https://www.linkedin.com/company/te-aud-romania/
http://www.teaudromania.com
http://www.wetomorrow.one
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PROGRAM ÎN PRIM PLAN

Accesul la educația online

În anul 2021, organizația noastră a fost unul din 
laureații programului Dăm Click pe România, 
organizat de Asociația Ateliere Fără Frontiere și 
implementat cu sprijinul Kaufland România și 
OMV Petrrom. 

Proiectul O șansă pentru fiecare a echipat în 
perioada ianuarie - iunie 2021, un număr de 20 
de copii și tineri care beneficiază de măsura 
plasamentului la asistenți maternali profesioniști 
sau plasament la rude/persoane fără grad de 
rudenie, cu calculatoare, pentru a le facilita 
accesul la educația online, în contextul măsurilor 
impuse de pandemie. 

“Prin intermediul acestui cadou am avut 
oportunitatea de-a participa într-un mod lejer 
și lipsit de piedici la orele online, noile 
informații dovedindu-se a fi mult mai receptive 
și interesante datorită tehnologiei noului meu 
dispozitiv. În comparaţie cu tableta mea ce se 
mai bloca din când în când și care nu mi-a 
împlinit dorința de cunoaștere în totalitate din 
cauza micilor defecțiuni, pot contura că acest 
cadou binecuvântat mi-a schimbat într-un mod 
plăcut viața, îndeplinindu-mi lejer, 
conştiincioasă, toate sarcinile de elev chiar și 
pe perioada pandemiei ce mi-a furat clipe ce 
puteau fi amintiri, petrecute fizic alături de 
colectivul meu la școală.

De aceea, vă mulțumesc din suflet!!!” 

Elisabeta - o beneficiară a proiectului

www.atelierefarafrontiere.ro 

http://www.facebook.com/teaudromania
http://www.instagram.com/teaudromania
https://www.linkedin.com/company/te-aud-romania/
http://www.teaudromania.com
http://www.atelierefarafrontiere.ro
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PROGRAM ÎN PRIM PLAN

85% din meseriile care vor exista în 2030 nu au 
fost încă inventate.

Școlile pregătesc elevi pentru meserii care nu au 
fost create, pentru tehnologii care nu au fost 
încă inventate și pentru probleme care nu au 
fost încă anticipate. 

Copiii și tinerii din ziua de astăzi au nevoie de o 
cât mai bună cunoaștere a propriilor aptitudini și 
compentențe. Pe apele nesigure ale viitorului 
autocunoaștere este singura ancoră de siguranță 
pentru integrarea cu succes în viață în câmpul 
muncii. 

Cunoașterea propriilor aptitudini și competențe 

“Astfel, chiar dacă în următorii 10 ani vor exista 
meserii care se vor transforma în unele cu totul 
noi sau vor dispărea în întregime cunoașterea 
abilităților (cee ace știu să facă cel mai bine), 
intereselor (ceea ce le place să facă) și valorilor 
(ceea ce este important pentru ei) le va asigura 
o integrare mai ușoară în profesiile care să 
răspundă cât mai fidel profilului lor psihologic 
și vocațional.”

psiholog Yolanda Crețescu
președinte Asociația Happy Minds

În acest context, în cadrul campaniei “Eu ce fac mai departe?” - program de evaluare vocațională, 
derulat de Asociația Happy Minds, în luna iunie a anului 2021, organizația noastră, prin intermediul 
platformei www.adolescenți.deprehub.ro, a avut oportunitatea să testeze vocațional un număr de 45 
de copii și tineri din Gura Humorului. 

www.happyminds.ro 

http://www.facebook.com/teaudromania
http://www.instagram.com/teaudromania
https://www.linkedin.com/company/te-aud-romania/
http://www.teaudromania.com
http://www.happyminds.ro
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Împreună: 
Ÿ am crescut interesul față de școală cu 45%
Ÿ am crescut interesul față de limba engleză cu 20% 

Anul 2021 a fost anul restricțiilor pandemice, motiv pentru care 
am echipat un număr minim de copii cu instrumentele necesare 
continuării procesului educațional. 

Programul “School in a Bag “este unul din 
programele apropriate sufletului nostru și 
ne propunem ca acest program să continue 
și în anii următori.

Oportunitatea de a învăța

www.schoolinabag.org

Împreună cu partenerii noștrii din Marea Britanie prevenim abandonul școlar și absenteismul școlar în 
județul Suceava.

septembrie 2016 - prezent 

3.966
de ghiozdane 

36
unități școlare 

http://www.facebook.com/teaudromania
http://www.instagram.com/teaudromania
https://www.linkedin.com/company/te-aud-romania/
http://www.teaudromania.com
http://www.schoolinabag.org
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La șapte ani de la înființarea Fundației Te Aud 
România, la Gura Humorului, a avut loc prima 
Conferință Anuală dedicată activității rugbystice a 
echipei locale de seniori Rugby Club Gura 
Humorului. Echipa de rugby de seniori a orașului 
Gura Humorului promovează un model de 
cooperare între autoritățile locale, sectorul privat, 

cel civil local și național, 
cu finanțare privată. 

“Îndrăznesc să spun că 
sportul poate deveni cel 
mai mare contribuitor 
al dezvoltării 
sustenabile și durabile a 
unei comunități, prin 
impactul social pe care 
îl generează. Valorile pe 
care jocul de rugby le 
promovează - Disciplină 
/ Respect / Solidaritate 

/ Pasiune / Integritate - sunt aplicabile în orice 
domeniu al vieții. Iar aceste valențe pot deveni 
o forță majoră pentru a îmbunătăți mediul în 
care trăim.” Gabriela Popescu - președintele 
Rugby Club Gura Humorului.

Tema conferinței s-a centrat pe dezvoltarea 
sportului ca un obiectiv principal pentru toți 
actorii implicați în acest ecosistem, în calitate de 
motor de acțiune în dezvoltarea locală. 

“Pe parcursul sezonului competițional 2021, am 
avut un lot de 51 de jucători care au evoluat cel 
puțin un meci, din care 23 au vârsta sub 21 de ani. 
În returul sezonului 2021, șapte noi jucători au 
făcut pasul spre seniori alături de noi; media de 
vârstă a echipei fiind de 25 de ani. Pe parcursul 
acestui an, am avut meciuri în care media de 
vârstă a meciului a fost chiar de 22 de ani, în 
condițiile în care în ligile profesioniste de nivel 
înalt, media de vârstă a unei echipe per meci se 
situează undeva la 26-27 ani. Toate aceste 
statistici ne bucură și ne țin aproape de scopul 
nostru de a oferi oportunități tinerilor să își 
continue viața sportivă și după împlinirea 
majoratului”, a declarat Ștefăniță Rusu -  manager 
Rugby Club Gura Humorului.

Gura Humorului este recunoscută ca o pepinieră 
a rugby-ului românesc, datorită implicării în 

Prima conferință de rugby 

rugby a unor personalități puternice la nivel 
național. Unul din oamenii care au scris istorie în 
rugby-ul românesc, la nivel regional și național 
este George Straton - fost președinte al Federației 
Române de Rugby, susținător al proiectelor 
rugbystice de la Gura Humorului. 

“Mă bucur enorm că 
există proiectul acesta 
la Gura Humorului și o 
felicit pe Gabriela că se 
implică cu atât de mult 
devotament și 
profesionalism. 
Gabriela continuă 
munca unei bune 
prietene de-ale mele, 
plecată mult prea 
devreme dintre noi - 
Brândușa Andronic, 
cea care a condus în anii 90 zona executivă a 
rugby-ului juvenil de aici... Unul din principiile 
de bază ale rugby-ului reprezintă susținerea 
purtătorului de balon... în momentul în care 
purtătorul de balon nu mai poate să avanseze, 
pasează unui coleg care este în susținerea sa. 
Așa se întâmplă și în proiectele de viață și 
vreau să îi mulțumesc încă o dată Gabrielei. 
Pentru noi ceilalți, partea aceasta de susținere 
rămâne în continuare și poate cel mai 
important lucru pe care ar trebui să îl facem 
este ca fiecare dintre noi să avem capacitatea 
să aducem măcar unul, doi sau trei copii în 
fiecare an și să îi punem balonul de rugby în 
brațe. Astăzi, avem echipă de seniori pentru că 
acu 25 de ani am plecat cu puțini copii și am 
ajuns astăzi să avem aici, la Gura Humorului o 
masă de jucători.” George Straton

www.rugbygh.ro
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VIZIBILITATE

225 de apariții în presa scrisă și audio-vizuală

Impact în media 

Cum ajungem la impact social prin sport? - Eurosport

Sport pentru schimbare  - DoR

https://www.startupcafe.ro/gamingesports/echipa-
gameri-donatie-15-mii-euro-ong-romanesc.htm?amp
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FINANCIAR

Fonduri din rețeaua internațională 257.498

Fonduri atrase din România  190.435

Sponsorizări de la companii  174.577

Donații individuale     15.858

TOTAL     447.993

SURSE DE VENITURI (lei) 

Educație non formală prin sport    87.254

Educație și prevenție abandon școlar    57.630

Dezvoltare socială prin sport      42.783

Programe de consiliere     39.652

Incluziune socială      33.492

Digitalizare       18.472

Operaționale       44.401

Dezvoltare organizațională     18.066 

TOTAL     341.750

CHELTUIELI (lei) 

http://www.facebook.com/teaudromania
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PARTENERI INTERNAȚIONALI

PARTENERI STRATEGICI 

PARTENERI 

CLIMALUX
AER CONDITIONAT

PARTENERI MEDIA

PARTENERI
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Ÿ Marijana Francišković                                                                   

Ÿ Serghei Ciuchilan

Ÿ Stephen Gamble

Ÿ Catherine Moore

Ÿ Tara Wettreich

Ÿ Robert Gamble

Ÿ Luminita Spetcu

Ÿ Amalia Lupu Cornea

Ÿ Janice L Urbec

Ÿ Flavia Balaceanu 

Ÿ Adriana Ghitcu

Ÿ Catalina-Anca Toader

Ÿ Chris Izsak

Ÿ Martyn Ditchburn

Ÿ Muresan Claudiu

Ÿ Jacob Harris

Ÿ Sasa Ljubisavljevic

Ÿ Andreea Ivanescu

Ÿ Ligia Nistor

Ÿ Talida Andreea Rosioru

Ÿ Alexandru-Daniel Marcu

Ÿ Iulia Catineanu

Ÿ Maria Mirabela Ionescu

Ÿ Andreea Sandu

Ÿ Heather Arnold

Ÿ Amy Lavalle

Ÿ Andreea Florica

Ÿ Adrian Constantin

Ÿ George Apatachioae

Ÿ Emmanuel Nahal

Ÿ Samuel Confederat

Ÿ Daria Radu 

Ÿ Simon Binder

Ÿ Othman Ouenes

Ÿ Codrin Dobre

Ÿ Anamaria Zaharia

Ÿ Sisu Ruxandra

Ÿ Horea Brie

Ÿ Brandon Thaler

Ÿ Ioana Alexandra Todericiu

Ÿ Adrian Lazar

Ÿ Emil-Florian Bran

Ÿ Dan Ilca

Ÿ Cristian Duicu

Ÿ Melinda-Coralia Muraru

Ÿ Ioana Marinescu-Mehofer

Ÿ Irina Tache

Ÿ Andrei Zaharia

Ÿ Alexandra Popescu
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MULȚUMIRI
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Cum poți ajuta?

teaudromania www.teaudromania.com

TAR ÎN NUMERE

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

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

“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

“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)

http://www.facebook.com/teaudromania
http://www.instagram.com/teaudromania
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Problema ce ne propunem să o rezolvăm 

În România, 1 din 5 familii trăiește în sărăcie. 

În fiecare an, în sistemul de protecție socială intră aproximativ 10.000 de copii, motivele 
principale fiind sărăcia și lipsa educației. 

Accesul la o educație de calitate reprezintă o provocare - 1 din 10 copii termină liceul. 

Fundația Te Aud România s-a fondat în anul 2014 cu scopul de a le da acestor copii o șansă să 
reușească în viață, 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 
auta 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 și 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, aptitudinile, vocatia și 
pentru a-și descoperi de la o vârstă fragedă parcursul vieții.

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!
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DESPRE NOI 
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