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Povestea noastră	  

Povestea noastră are 2 capitole- unul, 
organizația,  a început, pe 19 septembrie 2007. 
Cel de-al doilea, a început în 2010, în Grădina lui 
Moș Tănase, de la Corbeanca, Ilfov. 
EDULIER, un program extrașcolar, de o 
săptămână, pentru copiii săraci și cei bogați, 
menit să creeze o punte între aceste două 
categorii sociale ale comunei Corbeanca- 
Săptămâna Magică.

7 zile, 7 teme creative – Ziua Invențiilor 
Nepericuloase, Ziua Verde, Ziua hârtiei, Ziua 
Jurnalismului, Ziua Campionilor, Zilele părinți și 
copii. Încă de la început, Edulier şi-a propus 
crearea unei punţi între cele două categorii 
sociale ale comunei Corbeanca, educarea 
părinţilor spre toleranţă şi implicare, realizarea 
unui grup de iniţiativă, cu cei ce pot ajuta la 
schimbare.
.
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Povestea noastră	  
	  
EDULIER implementează, cu ajutorul voluntarilor, mai 
multe programe și proiecte, care au același scop, acela 
de a ajuta la dezvoltarea și educarea comunității rurale.

Astăzi, EDULIER este o organizație non-profit, ce are în 
centrul preocupărilor sale educația. 

EDULIER înseamnă 12 proiecte implementate până 
acum în beneficiul comunității, 50 de voluntari implicați, 
100% voluntariat, peste 10.000 ore de voluntariat, 1027 
copii asistați în Corbeanca, Periș, Bălteni, Buriaș, Otopeni, 
Balotești, (Ilfov), Ciocănari (Dâmbovița), Ograda 
(Ialomița), București, Daia (Giurgiu), Tătărăștii de Jos și 
Lada (Teleorman), Liveni și Timuș, (Botoșani).  
Din aprilie 2016 numărăm și primul Centru EDULIER de 
asistență a copiilor cu dificultăți de învățare.
Asociația EDULIER este membru al Federației VOLUM și 
al EDU GRUP. 
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Mesajul Președintelui 

2016 a fost un an de referință pentru 
Asociația EDULIER. 
Am definit mai bine valorile cu care am 
început, pe care le-am păstrat și care sunt 
reflectate in fiecare activitate desfășurată 
de noi. 
Am accesat noi arii în educație prin 
deschiderea primului centru dedicat 
copiilor cu dificultăți de învățare. 
Am descoperit o nevoie foarte mare de 
implicare,  complet neacoperită, pentru 
care ne luam un angajament ferm în anii 
ce urmează. Simțim deja o 
responsabilitate pentru copiii cu dislexie, 
disgrafie, discalculie, dar și pentru părinții 
acestora.
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Simona Dumitru, Președinte în exercițiu 



Mesajul Președintelui 


Un număr din ce in ce mai mare de persoane și companii ni s-au alaturat în promovarea 
toleranței și implicării, contribuind în mod direct și voluntar la rezultatele Asociației EDULIER. 
În 2016 am crescut cu 25% numărul copiilor beneficiari ai activităților EDULIER, ajungând la 
peste  1000. Și tot în 2016 am reușit să trimitem la școală peste 600 de elevi. 

Ne-am simțit mândri să primim confirmarea eforturilor noastre în cadrul Galei Societății 
Civile, prin câștigarea Premiului pentru Excelență pentru campania “Inapoi la Școală 2015”.
În anul ce urmează vom continua susținerea copiilor cu dificultăți de învățare, cu un proiect 
de conștientizare a dislexiei. Avem pregătite metode și unelte de sprijin pentru părinți și cadre 
didactice, dar mai ales instrumente inovative pentru copii, care vor avea posibilitatea să 
utilizeze tehnologii noi în cadrul centrului nostru.  Continuăm să susținem educația în mediul 
rural prin activități care să asigure un impact mai mare.  
Mulțumim tuturor celor care fac parte din Asociatia EDULIER, voluntarilor, companiilor si 
persoanelor fizice care ne-au fost alaturi in 2016!

Simona Dumitru, Președinte în exercițiu al asociației EDULIER
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Donații de hăinuțe groase și încălțăminte de iarnă
	  

Mărțișor pentru viitor/ Donează ziua ta de naștere
	  
Mărțișor pentru viitor
	  
Să dăruim copilăria/ Inaugurarea Centrului Edulier	  

Să dăruim copilăria/ Donații alimente Paște 	  

Caravana Copilăriei
	  
Trimite un copil în tabără
	  

Înapoi la școală	  

Înapoi la școală
	  

Ziua  Conștientizării Dislexiei/ Încingem Ceaunele
	  

Seara Acadelelor
	  
Punga Albă cu Vise
	  

 2016
Dintr-o 
Privire
	  



EDULIER în cifre I

9 ani
de proiecte, jocuri, educaţie şi 

zâmbete

50 
voluntari implicaţi în 

proiecte

1269
Copii inapoi la școală

13.000 
ore de voluntariat

1000
Copii beneficiază de suport

100%
voluntariat

75
Familii defavorizate 
asistate, consiliate, 

sprijinite

140
Familii și copii sprijiniți la 

Centrul pentru dislexie

80 
Parteneri corporate

100  
donatori



EDULIER în cifre II

1
echipă

12
proiecte implementate 
pentru a ajuta 
comunitatea

4
Căței terapeutici

6
Județe- IF, DB, TR, GR, BT, 

București

1
Centru de asistență pentru 

copiii cu dificultăți de învățare-
dislexie

 

14
Evenimente de strangere de 

fonduri

25
Grupuri de suport 
pentru părinți



EDULIER �
recunoaștere



PROIECTE DE SPRIJIN COMUNITAR �
�


 
SĂPTĂMÂNA 

MAGICĂ
Atelier de educaţie non-

formală
6 ediții

 

 
ATELIERELE 

EDULIER
Copiii învaţă de la 

voluntari
6 ediții

 

 
EVENIMENTE 

SPECIALE
Fundraising, 

friendraising, funraising
 

 
 

EDULIER ÎNAPOI 
LA ŞCOALĂ!

Campanie back-to-
school
5 ediții

 
EDULIER, LUMEA 

COPIILOR
Ateliere de joacă, de 

Crăciun
 

 
PUNGA ALBĂ CU 

VISE
Campanie de Crăciun

5 ediții
 

 
 

SĂ DĂRUIM 
COPILĂRIA!

Campanie PAȘTE
 

 
 

Carnavalul/
Caravana 
Copilăriei!

1 iunie, 5 ediții
 

 
Edulier- Încingem 

Ceaunele
3 ediții

 

 
Mărțișor pentru 

viitor!!
Campanie mărțișor 

4 ediții





MULȚUMIM! 


623 copii cu vârsta între 3 și 16 ani au mers la școală cu ghiozdane noi!
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Înapoi la Școală în imagini
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Centrul pentru copii cu dificultăți de învățare
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Ea e Emi........

 Emi, 11 ani,  elevă în clasa a Va.
Este talentată la desen și face 
rezumate și compuneri splendide la 
limba română. A inceput , de 1 an, 
cursuri de balet, unde este foarte 
apreciată. 
DAR….Emi nu este încă prietenă cu 
cifrele. Deși mai mulți profesori au 
lucrat cu ea până acum, Emi nu 
reușește să învețe tabla înmulțirii. 
Ce are ea se numește  discalculie, iar  
Centrul EDULIER o va ajuta să 
reușească.



EVENIMENTE 

Inaugurarea 
primului Centru de 
asistență pentru 
copiii cu dificultăți 
de învățare s-a 
făcut pe 7 aprilie 
2016, in prezența 
partenerilor, 
părinților, 
susținătorilor și 
voluntarilor 
asociației. 



Ei sunt o altă poveste frumoasă....
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De ce un Centru Edulier? 


80.000 copii /6.000.000 adulți 
din tară au  o dificultate de învățare, conform unui studiu 


Ce sunt dificultățile de învățare (DI/ TSI- tulburări specifice de învățare)? 

Dislexie, disgrafie, discalculie- dificultati de citire, scriere, calculare, memorare
Nu reprezintă o boală sau un handicap! Doar un alt mod de conectare a creierului la 
realitate! 

Scopul nostru este să ajutăm copiii cu TSI să își atingă întreg potențialul în educație, 
carieră, comunitate prin oferirea accesului la evaluare de specialitate, învățare 
personalizată și servicii de suport, sprijin permanent pentru socializare.
Centrul Edulier are și module de suport și training pentru părinți, educatori, cadre didactice, 

terapeuți
Edulier- Centru resursă pentru materiale proprii de învățare, online și fată în față.
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Cum funcționează Centrul Edulier? 


Centrul EDULIER are ca arii de terapie: 

1.  Terapie cu animale, susținută de ANIMAX

2.  Terapie educațională digitală, susținută de TELEKOM

3.  Terapie cu muzică

4.  Art-terapie

5.  Grupuri de socializare și suport

6. Psihoterapie 

7. Centru de resurse 
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1 an
    echipă

25 grupuri suport

50 ore terapie grup

100  ore de psihoterapie

130 ore evaluări

130 copii intervievați
        părinți consiliați

1000 ore terapie educațională

1267 prieteni au dat Like paginii 
noastre

1261 de followers

3126 ore voluntariat

12.304 cititori pe blog

18.976 impact-persoane pe 
pagina de facebook, cu o medie de 993 

zilnic.

259.000 vizite pe site

Cifrele Centrului Edulier

*scris cu un font special creat pentru a fi prietenos cu copiii dislexici



EVENIMENTE 

Prezența noastră la ONG 
Fest a devenit deja 
tradițională. 
Este un mijloc eficient de a 
ține legătura cu comunitatea 
neguvernamentală, dar și de 
a promova educația, 
educația nonformală terapia 
educațională. 

	  



EVENIMENTE 

În cadrul evenimentului "Alege un 
prieten!", organizat la Marco Vet 
Pipera, copiii Edulier au serbat 1 
iunie în mod diferit: au  participat 
cu bucurie la demonstrații de 
dresaj canin, au aflat multe lucruri 
interesante despre câinii 
terapeutici și s-au plimbat pe cal 
și ponei. 
Alături de ei au fost și personaje 
îndrăgite din desene animate. 
Mulțumim, Marco Vet! 	  



EVENIMENTE 
În zonele rurale, transportul către 
școală este anevoios, de multe ori 
însemnând mai mulți kilomeri 
parcurși zilnic pe jos. 
	  
JCI România ne ajută, de mai 
mulți ani, să punem copiii pe 
bicilete în drumul lor către școală. 
În cadrul evenimentului Business 
pe Bicicletă, counitatea bicicliștilor 
ne ajută să oferim micuților noștri 
un mijloc de transport către 
școală și viitor. 


Fetele din comunitatea biciclistelor 
de la Skirt Bike fac același lucru! 

Mulțumim! 




EVENIMENTE 

Campionatul de lego, 
ediția a doua, a adus 
laolaltă pasionații 
construcțiilor din blocuri 
mari și mici. 
În Grădina lui Moș 
Tănase, s-au construit 
tractoare, mașinuțe, 
avioane, s-au întrecut 
pitici și mari, părinți și 
copii, s-au măsurat 
viteza și creativitatea. 




EVENIMENTE 
Seara Acadelelor, evenimentul nostru 
caritabil, este un dineu pe care îl organizăm 
în fiecare an pentru a putea spune un mare 
MULȚUMESC tuturor celor ce ne sunt alături 
în timpul anului, campanie de campanie, 
proiect de proiect. Desemnăm, în această 
seară, câștigătorii Trofeului Seara Acadelelor. 
Este o seară în care strângem laolaltă inimi 
și pe care o dedicăm copiilor noștri. Gazdele 
noastre minunate sunt Cortina Garden, 
alături de Privileg, ce ne pregătește meniuri 
alese. Mulți parteneri ne sprijină an de an, să 
realizăm această seară dulce. Dintre ei 
menționăm: Animax, BASF, LILIAC, Andeli 
Design, Vet Center, Vet Physio Center, Epson, 
Himalaya, Cofetăria Alice, De Silva, Remedia, 
Il Passo, Papion, Pixel, Bonbons by Monica 
Rădulescu, Flori în dar, Raftul cu miresme, 
fotoliipuf.ro, tărăncutaurbană.ro, Cuvinte 
aurite, Vania Szasz, Cup&Candle, Daniel 
Petrescu, Editura Niculescu, Heaven Salon, 
Adela Manolache, Ioana Stănculescu, 
Nicomade, World Class, Geta Voinea Studio, 
fotoliipuf.ro, Cofetăria Minimal, Lammily, 
Vanto  Partener media: Business Woman 


	  



EVENIMENTE 

Ziua Internațională a Conștientizării Dislexiei a fost marcată pentru prima dată în 
țara noastră în 6 octombrie 2016. Ne-am adunat toți prietenii și am rugat 
comunitatea să dea mai departe bannerul campaniei. Cu cât mai mulți cei care 
au aflat semnele dislexiei de timpuriu, cu atât mai mulți copii și părinți ajutați. 
	  



EVENIMENTE 

SciKids Festivalul Științei este 
un proiect pe care îl iubim 
nespuns, în care ne-am 
implicat încă de la început.  
An de an suntem parte a 
acestui eveniment.
Suntem prezenți cu activități 
educaționale și standul nostru 
cu limonadă, foarte apreciată. 
Peste 8000 de copii ne-au 
vizitat în cele 2 zile de festival. 



EVENIMENTE 

În 2016 am fost 
nominalizați, premiați, 
prezenți la Gala 
Sociețății Civile și 
Gala Volum.	  
Ne bucură foarte mult 
când munca noastră, a 
echipei, voluntarilor, a 
întregii comunități 
Edulier este 
recunoscută, apreciată, 
premiată. 
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Campanii de stângere de fonduri

Edulier derulează diverse campanii și 
evenimente pentru atragerea de fonduri 


•  Campania 2%
•  Campania Mărțișor pentru Viitor
•  Standul de limonadă
•  Evenimentul caritabil Seara Acadelelor
•  Campania destinată companiilor- dirijarea a 

20% din impozitul pe profitul realizat.
•  Evenimentul de teambuilding- Încingem 

Ceaunele- prin care le pregătim, împreună 
cu echipe din companii, alimente pentru 
cămara de iarnă a copiilor din proiectele 
noastre

•  Charity shop- magazinul nostru caritabil 
mobil- plin cu felicitări, bijuterii, ornamente 
de Paște și Crăciun 



	  	  



	  	  

Eș$	  prieten	  al	  copiilor?	  	  
Ajută	   să	   le	   oferim	   costume,	   jucării,	   înghețată,	   sucuri,	  
materiale	   didacDce,	   creioane	   colorate,	   lipici,	   premii	   și	  
medalii,	   pastă	   de	   dinți,	   materiale	   de	   igienă	   inDmă,	  
biciclete,	   mingii,	   dulciuri,	   diplome,	   tabere	   la	   mare	   și	   la	  
munte,	  excursii.	  	  
Poți	  dona	  50	  de	  lei	  pentru	  susținerea	  unui	  copil,	  in	  contul	  
A soc i aDe i	   Edu l i e r ,	   C I F	   22580154 ,COD	   I BAN	  
RO85BACX0000001000188000,	   deschis	   la	   UNICREDIT	  
Bank,	  sucursala	  Magheru.	  

Cum poți ajuta?



	  	  

Eș$	  companie?	  
Alege	  să	  sponsorizezi	  cu	  20%	  din	  impozitul	  datorat	  statului	  și	  
să	  ajuți	  la	  deschiderea	  Centrului	  EDULIER	  pentru	  copiii	  cu	  DI.	  
Așa	  vei	  șD	  sigur	  ce	  se	  întâmplă	  cu	  banii	  tăi.	  
DirecDonarea	   unei	   cote	   parte	   din	   impozitul	   pe	   profit	   prin	  
sponsorizare	  nu	  afecteaza	  profitul	  net	  al	  companiei.	  Cadrul	  
legal	  este	  Codul	  Fiscal.	  	  
Contractul	  de	  sponsorizare	  este	  documentul	  care	  stă	  la	  baza	  
relaDei	   prin	   care	   o	   companie	   susDne	   serviciile	   gratuite	   pe	  
care	  noi	  le	  oferim	  copiilor.	  
Poți	  alege	  una	  din	  ariile	  de	  terapie/învățare	  și	  vei	  fi	  sponsor	  
exclusiv	   al	   acesteia.	   Numele	   companiei	   tale	   va	   fi	   scris	   pe	  
fronDspiciul	  Centrului	  sau	  pe	  cabinetul	  de	  terapie	  sprijinit.	  
Trimite	   sponsorizarea	   in	   contul	   AsociaDei	   Edulier,	   CIF	  
22580154,COD	   IBAN	   RO85BACX0000001000188000,	   deschis	  
la	  UNICREDIT	  Bank,	  sucursala	  Magheru.	  
	  

Cum poți ajuta?
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Date Financiare 2016

1.  Donații
2.  Sponsorizări 1.  Salarii

2.  Costuri directe beneficiari+admin

VENITURI 2016 CHELTUIELI  2016

Venituri 2016  
46646 donații

155096,2 sponsorizări
201742,2 Total

Cheltuieli 2016  
11137 salarii

109932 Beneficiari+administrative
121069 Total

	  	   	  	  

1	  

2	  
1	  

2	  



Parteneri 2010-2016 I
Educaționali:	  
Centrul	  Municipiului	  BucureșD	  de	  	  
Resurse	  	  și	  Asistență	  educațională	  
Liceul	  Pedagogic	  Anastasia	  Popescu	  
Școala	  Uruguay	  
Grădinița	  Montessori	  
Grădinița	  Bu^erfly	  
AsociaDa	  FascinaDon	  
AsociaDa	  MAME	  
Asociația	  Impreuna	  Pas	  cu	  Pas	  
AsociaDa	  HelpAuDsm	  
AsociaDa	  Ana	  si	  Copiii	  
AsociaDa	  PATHOS	  
AsociaDa	  Telefonul	  Copilului	  
FundaDa	  Regina	  Maria	  
Fundația	  Speranța	  Olanda	  
Fundația	  Dinu	  Patriciu	  
Biserica	  Corbeanca,	  Ilfov	  
Biserica	  Daia,	  Giurgiu	  
Biserica	  Lada,	  Teleorman	  
Editura	  Gama	  
Editura	  Niculescu	  
Elefant.ro	  
Fun	  Science	  
Cărțile	  Lucia	  Muntean	  
Carmen	  Tiderle	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Strategici:	  
Animax	  
TELEKOM	  România	  
Avon	  România	  
Dreamcatchers	  România	  
NOD	  
EPSON	  
CORTINA	  GARDEN	  
HIMALAYA	  Herbals	  
IL	  Passo	  
Rompetrol	  

	  
Susținători:	  	  
ATLAS	  Media	  Services	  
Andeli	  Design	  
AMD	  computers	  
Bomboane	  Bucuria	  BucuresD	  
BonBons	  by	  Monica	  Rădulescu	  
BUNGE	  
BADSI	  
BRD	  Groupe-‐	  Societe	  Generale	  
Casa	  Verde	  
CA	  Immo	  
Clock”s	  Pub	  
Conviv	  Media	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Chipita	  România	  
Cup&Candle	  
Centrul	  cultural	  VATRA	  
Crama	  AvereșD	  
Crama	  Bolgiu	  
Crystal	  Sistems	  
Cofetăria	  Alice	  
DACRIS	  
Dorin	  TUTUIANU	  Photography	  
DOLLFLOWERS	  
DORA	  Bloom	  
Flowers	  Décor	  
Frezia	  
Gitana	  Winery	  
Galeria	  Comercială	  MILITARI	  
Gilmar	  Trading	  
HENKEL	  
Imedia	  AdverDsing	  
Japan	  Stone	  Spa	  
LILIAC	  
MOENRA	  
MARIUS	  MOGA	  
Mega-‐Image	  
NEI	  Guard	  
MDS	  Electric	  
	  MULȚUMIM!	  
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Parteneri 2010-2016 II
Susținători	  	  
FAN	  Curier	  
NORIEL	  
OTP	  Bank	  
JCI	  România	  
Palatul	  de	  HarDe	  
Papion	  
PASTEL	  
PLAFAR	  
PRIVILEG	  	  
PROPAGANDA	  
Provident	  
PRAIS	  
Premier	  Palace	  
PRWave	  
RanEvents	  
START-‐VARTA	  
SONERG	  
Shoebox	  
Solaris	  
SENSIBLU	  
Tiberiu	  Mânzu	  

Tryamm	  
Vizoo	  
VIVA	  AdverDsing	  Group	  
WebBuster	  
WILO	  
XS	  Remodelling	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Parteneri	  media:	  Ioana,	  Ioana	  Visul	  
Copiilor,	  Draga	  mea	  pentru	  copii,	  
Digi24,	  Adevarul,	  Europa	  FM,	  
Radio3net,	  Școala	  Micile	  Vedete,	  
România	  Liberă,	  Bebelu,	  Antena	  1,	  TVR,	  
AVANTAJE,	  CARIERE,	  Realitatea	  TV,	  	  s.a.	  

	  	  

MULȚUMIM!	  
www.edulier.ro	   	  www.eduliercorbeanca.wordpress.com	  	   	   	  EDULIER.RO	  



	  	  	  Vă	  mulțumim!	  
	  
	  

Scrie-‐ne	  la	  Email:	  contact@edulier.ro	  sau	  vino	  
oricând	  să	  ne	  vizitezi,	  să	  îi	  cunoșD	  pe	  copii	  și	  să	  
bem	  un	  ceai	  împreună!	  Poate	  vrei	  să	  
voluntariezi	  alături	  de	  noi!	  Ne	  putem	  auzi	  la	  
0213138344	  sau	  0744980192	  

AsociaDa	  Edulier	  
RAF	  33/19.09.2007	  /	  CIF	  22580154	  
COD	  IBAN	  RO85BACX0000001000188000,	  deschis	  
la	  UNICREDIT	  Bank,	  sucursala	  Magheru.	  	  
Strada	  Independenței	  nr	  82,	  Corbeanca,	  județ	  Ilfov	  
Strada	  Lipova	  nr	  23,	  sector	  1	  ,	  Bucureș?	  

CONTACT	  


