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Obiectiv
Obiectivul nostru este de a contribui la creșterea
numărului de copii pregătiți pentru integrarea în
societatea românească prin dezvoltarea unui
mediu educațional incluziv, care:
• furnizează servicii educaționale non formale și
informale copiilor
• promovează coeziunea socială prin încheierea
de parteneriate cu actori privați și publici
• dezvoltă campanii de informare și educare a
cetățenilor cu privire la măsuri de sprijin pentru
integrarea copiilor din grupurile vulnerabile

Despre Noi
Această inițiativă are la bază experiența din ultimii ani în
domeniul educației timpurii, care ne-a dat ocazia să urmărim
într-un context real anumite aspecte:

•

Importanța unei educații de calitate, holistice, personalizate,
în dezvoltarea sănătoasă, echilibrată, a copiilor;

•

Impactul major pe care un mediu educațional de calitate,
sănătos, îl are asupra copiilor proveniți din grupurile
vulnerabile. În cadrul centrului am obținut rezultate
remarcabile în integrarea copiilor cu cerințe educaționale
speciale (sindrom Down, comportamente din spectrul autist și
locomotor etc), cu boli cronice (epilepsie), copii de etnie romă,
victime ale violenței domestice și cu risc crescut de sărăcie,
prin parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Sibiu și alte
asociații private;

•

Integrarea cu real succes în curricula a elementelor ce țin de
protejare a mediului (de ex. prin colaborarea cu Societatea
Ornitologică Română), de nutriție (ARA - Kinetoterapie, Masaj
& Nutriție), nediscriminare (în cadrul programului S.T.E.A.M:
Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)

•

Importanța cultivării unei comunități interesate de principiile
unei educații de calitate și incluzive în (a) înțelegerea
impactului pe care acest aspect îl are asupra dezvoltării
copiilor în general și a celor provenind din medii vulnerabile în
special și (b) în suportul oferit de o astfel de comunitate
demersurilor/acțiunilor sociale ce au ca scop sprijinirea
copiilor provenind din aceste grupuri.

Centrul de zi “Edu4Joy” este un centru educațional incluziv în
orașul Sibiu, care oferă servicii complementare programului
școlar standard (prin programe de educație non-formală,
programe pentru ane preșcolari și preșcolari, program after
school, hub-uri tematice, etc) și care se adresează atât celor
interesați de o educație de calitate, adaptată nevoilor societății
moderne, cât și, mai ales, copiilor provenind din grupuri
vulnerabile, care în mod normal nu au acces la o astfel de
educație.

Viziune
De-a lungul activității noastre din ultimii ani în domeniul
educației timpurii, am identificat două probleme majore:
1. Nevoia unei soluții complementare, de calitate, la sistemul
de învățământ standard, (de exemplu programul Școala dupa
Școală) pentru consolidarea competențelor, învățare
remedială și accelerare a învățării prin activități educative,
recreative și de timp liber, mai ales unele care să pună
accentul pe educația practică, soft skills sau competențe
digitale. Acesta aspect este cu atât mai important în
contextul creșterii ratei abandonului școlar (26.850 de copii
între 2016-2017, 28.238 între 2017-2018) și respectiv în
contextul creat de pandemia COVID-19.
2. Lipsa unor soluții sustenabile în ceea ce privește incluziunea
în domeniul educației, a accesului la o educație de calitate în
cazul copiilor provenind din grupurile vulnerabile. Este
dovedit că un nivel de educație scăzut are un impact direct
asupra șanselor de acces pe piața muncii, acest lucru fiind cu
atât mai semnificativ în cazul acestor grupuri, însă soluțiile în
acest caz, în cea mai mare parte, sunt instituții ale statului.

Prin Centru de zi “Edu4Joy” ne propunem să adresăm ambele
probleme, printr-un model de business “cross-compensation"
(în care taxele încasate de la un grup care platește serviciul sunt
folosite pentru a subvenționa accesul gratuit al copiilor din
grupurile vulnerabile):
1. Dezvoltarea unui centru educațional modern, cu servicii de
creșă, grădiniță și after-school, cu accent pe educația
incluzivă, medotodologii proprii, promovarea conceptului
STEAM, în scopul dezvoltării abilitaților practice, soft-skillsuri cross-disciplinare, de lucru in echipă etc.
2. Accesul gratuit permanent la serviciile centrului de zi a unui
procent de 10% din efectivul total, al unor copii provenind
din grupuri vulnerabile. După cum am menționat mai sus,
acest lucru va fii suportat financiar din taxele plătite de către
ceilalți clienți ai centrului.

Viziune
În consecință, misiunea Centrului de zi “Edu4Joy”
este dezvoltarea unei soluții sustenabile în scopul
creșterii numărului de copii pregătiți pentru
integrarea în societate și cu o educație de calitate,
prin facilitarea accesului acestora la un mediu
educațional inovativ și adaptat nevoilor societății
moderne.
Viziunea noastră este ca, prin intermediul
educației, să creăm valoare pentru societate, și să
impactăm în mod pozitiv viețile cât mai multor
copii, în mod nediscriminatoriu.

Activitate
Centrul de Zi “Edu4Joy” are o capacitate 15 locuri,
pentru copii cu vârste între 1,8 ani și 14 ani.
Centrului de Zi si-a desfasurat activitatea pe toată
perioada anului 2022, în ciuda contextului creat
de pandemia COVID-19.
În perioada anul Școlar 2021-2022, odată cu
începerea anului școlar, am avut 6 copii înscriși
pentru următoarele grupe de vârstă:

•
•
•

0-3 ani: 1 copil
3-6 ani: 3 copii
7-14 ani: 2 copii

Activitate
IANUARIE – MAI 2021
22.01.2021 Finalizarea Campaniei SHOE BOX. Cadourile din

partea Comunității Edu4Joy au fost transmise către DGASPC si
DAS Sibiu.
https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.3616795078428323/361679156509
5341/

04.02.2021 Continuarea Campania ''Demascarea", reprezintă

modul în care am ales să prezentăm echipa Edu4Joy în
contextul pandemiei.

24.02.2021 Campanie de strângere fonduri:

Redirecționând 3,5% din impozitul pe venitul realizat în 2020
prin completarea formularului 230
11.05.2021 Curs de Prim Ajutor pentru personalul didactic și

nedidactic

https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.3888086324632529/3888069174634
244/

19.05.2021 Parteneriat Somarest – Atelier de pielărie.

https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.3912549758852852/3912545662186
595/

https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.3648529585254872/364851997525
5833/

IUNIE - IULIE 2021

17.02.2021 Desfășurarea Campaniei Fundamentele Edu4Joy.

01.06.2021 Sărbătorirea Zilei Copiluilui (online)

4591447038/

14.07.2021 Vizită ISU Sibiu – Ziua informării preventive

Învățarea principiilor sănătoase de
viață. https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/a.3835055103268985/365327
22.02.2021 Evaluarea intersemestrială a copiilor din Centru de zi

https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.3966782876762873/3966779276763
233/

https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.4067317826709377/4067317103376
116/

și stabilirea interviurilor cu părinții.

20.07.2021 Vizită Teatru Gong – piesa de teatru "Broscuța

24.02.2021 Campanie Educațională - dezvoltarea și abordarea

Fermecată"

unui stil de viață sănătos.
https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/a.3835055103268985/36712170696527
90/

https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.4083835725057587/4083834448391
048/

Activitate
AUGUST – SEPTEMBRIE 2021

23.08.2021 Târg de carte Usborne

03.08.2021 Vizită Povestea Calendarului – Avrig. Excursie de vis la

https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.4276935742414250/4276935202414
304/

poalele masivului Negoiu, aproape de Porumbacu de Sus, unde
se desfășoară în fața ochilor minunatul parc tematic .

24.08.2021 Organizarea evenimentului de absolvire a copiilor

https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.4123367987771027/4123366111104
548

06.08.2021 Excursie la Ferma Școala Cornațel, jud. Sibiu
https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.4132287690212390/4132286406879
185/

12.08.2021 Vizită Arka Park Stațiunea Paltiniș
https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.4149975271776965/4149974721777
020/

16.08.2021 Vizită Filarmonica Sibiu. Prima ieșire din august ne-a

dus, din nou, în sfera culturală. Dacă luna trecută cei mici au fost
la teatru, luna aceasta i-au vizitat pe cei de la Filarmonica de
Stat Sibiu, unde au asistat la repetițiile Cvartetului Ilia.
https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.4161889920585500/4161889830585
509/

din cadrul centrului educațional.
30.07.2021 Campanie de promovare a centrului educațional

prin prezentarea pilonilor de bază ai activității noastre: educație,
sănătate, siguranță, resurse.
23.07.2021 Campanie de promovarea a calendarului de

înscriere în cadrul centrului educațional.
OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2021
25.11.2021 Organizarea Festivalului Toamnei
https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.4473001309474358/4473000949474
394/

08.12.2021 Organizarea campaniei de cadouri pentru copii

cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae.

20.08.2021 Încheiem anul școlar într-un registru dulce. Ce

https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.4514745351966620/4514744695300
019/

încântare mai mare pentru copii, decât o incursiune în lumea
dulce a ciocolatei, în atelierul celor de la Chocolate Delice.

22.12.2021 Organizarea petrecerii de Crăciun în cadrul

https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/photos/pcb.4174126652695160/4174125666028
592/

centrului evenimentele organizate fiind filmate și transmise
părinților online.
https://www.facebook.com/asociatiaall4joy/videos/930080794546388

Colaborări
PARTENERI PUBLICI

•
•

Direcția Generală de Asistență Socială Sibiu
Școala I.L. Caragiale

COLABORTORI

•
•

Braingarden - https://www.braingarden.ro/

•
•

Medic - Dr. Claudia Coroma

•
•
•
•
•

Ferma Veselă - https://www.facebook.com/Ferma-Vesela249269575812124/
Kinetoterapeut - Alina Jia https://www.facebook.com/arakineto/
Nutritionist - Alina Jia https://www.facebook.com/arakineto/
Zaharia & Asociații - Societate Civilă Profesională de
Psihologie - http://www.zaharia-asociatii.ro/
Young Balet - Alexandra Ghigolea https://www.facebook.com/YoungBalet
Profesoara de Dans - Alexandra Giurgiu - Show Dance
Naturo Juice - https://www.facebook.com/NaturoJuice/
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Echipa
Asociația Edu4Joy

Echipa
Centru de Zi Edu4Joy

EDUCATORI
Cresa:
Mini-Cercetași: Ana/Alida
Cercetași: Diana/Cristiana
Temerari: Ana/Alida

Coordonator: Corina

Gradiniță:
Detectivi: Diana/Mari
Exploratori: Florina/Cristina
Inventatori: Christine/Gabriela

Asistent Social: Vero

PROFESORI
After-School:
Povestitori: Teodora/Andra

Asistentă Medicală: Cristina

ADMINISTRATIV
Emil/Doina/Carmen/Ioan/Carmen/

Educator: Diana
Profesor: Teodora
Educator Specializat: Alexandra
Psiholog: Corina
Medic: Claudia
Kinetoterapeut: Alina
Îngrijitor: Carmen
Voluntari: Christine, Viorela

MANAGEMENT
Maria/Catalina/Alexndra/Andra

Vice Președinte: Corina

VOLUNTARI
Oana, Laura, Corina

Președinte: Andra

Prim-Vice Președinte: Adrian

Mulțumim

membrilor comunității Edu4Joy
pentru că ați fost alături de noi
în 2021!

