


Povestea lui Rareș

Rareș are 10 ani și provine dintr-un centru de plasament
din București. Are cinci frați, iar visul lui este să devină
sportiv de performanță.

În fiecare sâmbătă și duminică se trezește de dimineață, își
pregătește în rând cu ceilalți copii din orfelinat programul,
igiena personală, servește micul dejun, își pregătește lecțiile
suplimentare, citește din biblioteca personală, iar după
masa de prânz se pregătește să ajungă la cursurile Centrului
EDFORSO- unde Lucian, un tânăr genial, profesor de
informatică, îi întâmpină cu povești senzaționale despre
lumea virtuală.



Timp de o oră, puștiul soarbe din priviri toate recomandările 
profesorului. Prima lecție despre design. Îi roagă să deschidă un 
template. " Haideți să facem o felicitare către părinți", spune 
profesorul voluntar. 

Din toată forfota sălii de clasă, micuțul Rareș se-ascunde sub masa 
calculatorului. Avea un ursuleț de pluș.

Îl strângea în brațe cu toată puterea. Plângea. Reușea cu atâta 
putere să țină-n el suferința, parcă ar fi fost o explozie neanunțată,  
declanșată în sufletul lui. Un fel de zbucium seismic. "Vreau acasă. 
Asta vreau să-i scriu! Mi-e dor de părinți! Tatăl meu și-a găsit de 
lucru, doar că cei din centru mi-au spus că îl voi revedea doar la 18 
ani," aflăm de la Rareș.  
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Lucrurile făcute din suflet au parte de un deznodământ 
fericit.

Nu contează numărul persoanelor care se implică, ci mai 
degrabă motivaţia pe care VOI O AVEȚI! 

Vino alături de acești copii și tineri minunați să facem un 
loc pentru o lume mai bună! Dăruindu-le speranță printr-o 
educație de excelență vom reuși să le schimbăm viața!



Dă mai departe susținerea noastră!

Oferă-ți timp pentru a deveni voluntar!

Donează alimente pentru tinerii și copiii 
instituționalizați

Poți contribui la plata chiriei lunare a Centrului 
EDFORSO – 2500 euro/lună



• Gala Donatorilor și Voluntarilor DVT – 20 
decembrie 2016

• Cea mai lungă scrisoare de mulțumire dăruită 
de beneficiarii Centrului EDFORSO 

• Seara colindelor cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă și un timp de calitate alături de 
beneficiarii noștri

• Recunoaștere publică, satisfacția rezultatelor 
în urma implicării tale în acest proiect



• Centrul de Tineret EDFORSO este un proiect al Asociatiei Desenam Viitorul Tau 
(DVT), organizatie non profit, un centru de zi de consiliere, educational, 
recreational si social ce functioneaza pe baza de voluntariat si isi asuma/revendica 
drept misiune asigurarea unui cadru structurat (un spatiu securizant) unde, prin 
programele si activitatile desfasurate, tineri institutionalizati (sau tineri fara un 
domiciliu permanent/tineri defavorizati) cu varste cuprinse intre 14-26 de ani pot 
beneficia de: 

• Servicii de asistenta, sprijin, terapie, consiliere si suport oferite tinerilor și copiilor 
(psihologica, juridica, asistenta sociala, suport si mediere); Educatie si formare 
(Terapie prin Arta si Leadership, Insertie SocioProfesionala, Sanatate si stil de viata, 
Suport academic);  Implicarea in comunitate (componenta sociala);  Activitati 
recreationale (teatru, cinematografe, opera, agenda culturală, cluburi sociale, 
competitii de jocuri de masa);

• Centrul care aduce speranţă sutelor de copii aflaţi în dificultate, copii care au 
nevoie de înţelegerea şi sprijinul nostru mai mult decât alţii. Este un proiect măreţ 
pe care visăm să îl dăruim unor generaţii întregi. De la  tineri geniali crescuți în 
orfelinate la orfani cărora vrem să le dăm un strop de speranță pentru viitorul lor! 

•



ADOPTĂ PROIECTUL NOSTRU!

http://desenamviitorul.ro/doneaza/
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