
«Toti copiii au dreptul la un viitor, 
sa-i ajutam sa-l construiasca!»     

   

   
 

Asociatia Valentina Romania a fost creata in anul 2002 la initiativa unei echipe de voluntari 
francezi si a unui grup de specialisti din domeniul protectiei copilului in scopul de a oferi un ajutor de 
proximitate familiilor defavorizate din sectorul 5 din Bucuresti. Categoria de beneficiari sunt familiile cu 
venituri foarte reduse sau mamele singure cu mai multi copii. Majoritatea locuiesc in Cartierul Ferentari 
intr-un mediu in care sanatatea, educatia si formarea morala a copiilor sunt intr-un real pericol.  

 

Obiectivul principal al asociatiei este prevenirea abandonului scolar si familial, educatia 
scolara si prescolara fiind esentiala pentru viitorul copiilor. Experienta arata ca excluderea incepe inca 
de la intrarea in scoala primara, in cazul copiilor care nu au frecventat gradinita. Actiunile asociatiei 
Valentina doresc sa dezvolte întreaga familie, in diversele sale componente, in vederea eliminarii 
excluderii si a recastigarii demnitatii prin stabilitate familiala, insertie profesionala si conditii de locuit 
decente.  

 

Asociatia Valentina sustine 100 de copii si familiile lor prin derularea urmatoarelor proiecte: 

 Prescolarizare: facilitarea accesului la educatia prescolara in cadrul gradinitelor de stat pentru 
60 copii cu varste cuprinse intre 3-6 ani, prin suportarea cheltuielilor de hrana si rechizite;  

 After-school: suport educational pentru efectuarea temelor, activitati extracurriculare si de 
socializare, oferirea rechizitelor si a unei mese calde pentru 40 de copii cu varste cuprinse intre 
7-18 ani in cadrul centrului de zi al asociatiei;                          

 Reinsertie profesionala: consiliere si suport financiar pentru parintii care doresc sa urmeze un 
curs de formare profesionala precum si sprijin in cautarea unui loc de munca. Un atelier de 
croitorie numit MIA - Mama In Actiune functioneaza in cadrul centrului de zi oferind formare 
profesionala, un loc de munca si un inceput de integrare pentru cinci mame beneficiare ale 
serviciilor oferite de asociatie. Produsele atelierului (imbracaminte pentru copii si adulti, 
echipamente de lucru, uniforme scolare, costume de carnaval, genti textile, lenjerie de pat, 
draperii, etc.) sunt comercializate catre clienti institutionali si comunitatea de expatriati. 

 Reabilitarea locuintei: ajutor financiar pentru ameliorarea conditiilor de locuit; 
 Consiliere: Servicii de asistenta si consiliere socio-economica si psihologica pentru parinti si 

copii precum si urmarire medicala si de igiena pentru dezvoltarea generala armonioasa a 
copiilor.    
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