
 

Ți-ai putea imagina doar pentru o secundă cum ar fi dacă copilul tău ar mânca resturi din 
tomberoanele de cartier? Că ar dormi într-o cocioabă fără toaletă? Că ar străbate zilnic pentru a 
ajunge la școală 2 km de drum plin de noroi și apă pe timp de iarnă? 
Acum imaginează-ți că pentru copilul tău și pentru alții ca și el, care cresc fără un model, o 
motivație, și mai ales fără a se putea gândi la un viitor altfel, ar exista o organizație a cărei 
echipă și-ar dedica timpul, resursele și energia pentru a oferi o șansă fiecăruia în parte: de a-și 
descoperi abilitățile, de a-și trăi și exprima emoțiile, de a învăța lucruri și de a vedea locuri noi, 
de a interacționa cu oameni de succes care și-au depășit condiția și și-au urmat visul. 
Imaginea nu mai este atât de dureroasă acum, așa-i? 

Asociația noastră a luat ființă în 2004 deoarece un grup de tineri voluntari români și francezi a 
decis să acționeze pentru a schimba situația gravă în care au întâlnit copiii și tinerii aflați în 
dificultate din Satu Mare. Am ales să ne dedicăm energia pentru a schimba viitorul acestora, 
astfel încât să ajungă să iasă din cercul vicios al sărăciei. 

Viziunea noastră: 

O lume în care cei mai vulnerabili au puterea să iasă din sărăcie, să-și construiască o viață 
demnă pentru familiile lor și să contribuie la dezvoltarea comunităților din care fac parte. 

Din 2016 Asociația Stea își concentrează intervenția pe sprijinirea incluziunii sociale a 
comunității vulnerabile din cartierul Sătmărel a municipiului Satu Mare. Aici, peste 450 de 
persoane, dintre care 181 de minori, se confruntă cu grave probleme socio-economice care se 
perpetuează din generație în generație și care îi țin captivi în cercul vicios al sărăciei. 

Programul de la Centrul de zi Stea pentru copii include o masă caldă/zi, ghiozdane și rechizite, 
îmbrăcăminte și încălțăminte la început de an școlar, educație non-formală: cursuri de șah, de 
robotică, program de descoperire meserii de viitor, dezvoltare personală, grădinărit, sport, 
alfabetizare. În paralel, tinerii și mamele din comunitate participă la ateliere de croitorie și la un 
program de terapie ocupațională prin horticultură menit să le asigure cadrul necesar dezvoltării 
abilităților de viață necesare incluziunii sociale. 

 Împreună schimbăm destine! 

Contribuim la a crea o lume în care fiecare copil are susținerea de care are nevoie pentru a se 

dezvolta la potențialul său maxim. 


