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Vă mulțumim!
Vă mulțumim că ne-ați fost alături încă un an – pentru noi a fost unul plin și intens, care ne-a ajutat să creștem
ca echipă și să ajutăm, la rândul nostru, mai mult și mai bine, copiii și familiile din câteva comunități foarte
sărace. Ne-am păstrat angajamentul pe termen lung față de oamenii din Castelu și Ponorâta și am continuat
intervenția noastră integrată, centrată pe educație.
În februarie 2019 am demarat un proces amplu de modificare a legii 248/2015 care oferă tichete sociale de
grădiniță pentru frecvența regulată a copiilor din familii defavorizate. Proiectul de modificare a legii, inspirat
din recomandările Asociației Reality Check, a fost votat aproape în unanimitate în Camera Deputaților în
aprilie 2020 și promulgat de președintele Iohannis la scurt timp după vot. Modificările sunt incluse în noua
lege nr. 49 din 16.04.2020 și vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021. Aproximativ 100.000 de copii săraci
vor fi sprijiniți anual să meargă regulat la grădiniță. Continuăm să colaborăm cu autoritățile publice pentru
realizarea normelor metodologice, pentru o comunicare cât mai bună a modificărilor și pentru monitorizarea
legii, pe termen lung.
În iunie 2019, am lansat primul proiect educațional cu activități regulate în Castelu – cluburi săptămânale de
fotbal, dans și mișcare și joc, intercalate cu sesiuni intensive de educație prin aventură și experiență, și cu o
ștafetă anuală pentru educație, la care participă toți copiii din comună. Răspunsul copiilor a fost fantastic, iar
progresele lor s-au văzut imediat. Prezența noastră săptămânală în comunitate ne-a apropiat mult de copii și
de familiile lor, ne-a ajutat să le înțelegem și mai bine nevoile și să punem bazele unui proiect educațional mai
larg, pe termen lung. În prezent continuăm o parte din activitățile sportive și strângem fonduri ca să putem
dezvolta cât mai repede și celelalte componente educaționale.
În paralel am dezvoltat intervențiile din cadrul proiectului de sănătate, în parteneriat cu Asociația OvidiuRo
și am reușit să facem posibil accesul copiilor săraci din Castelu la medici specialiști. Din iunie 2020, vom
extinde și mai mult activitățile din acest proiect și vom organiza cursuri de îngrijire personală, îngrijire copii și
consiliere în alăptare pentru fete și tinere mame.
În Ponorâta am continuat proiectele educaționale, masa caldă pentru toți copiii din sat care vin la școală și la
grădiniță, taberele și baia publică. În plus, am dezvoltat componenta de îmbunătățire a locuințelor, datorită
căreia din ce în ce mai multe familii reușesc să-și repare sau să-și înlocuiască acoperișurile, să-și izoleze
pereții sau să-și schimbe ușile și geamurile.
Nu am fi reușit nimic din aceste lucruri fără echipa dedicată pe care am întărit-o în acest an, fără voluntarii
minunați care ne-au venit alături, fără sprijinul constant din partea Kaufland (prin programul „În stare de bine”,
dar și prin sponsorizări directe), The Alex Fund, Romstal și Edfico, și fără ajutorul fantastic de la mulți donatori
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individuali, care au aflat de noi prin Swimathon, Galantom sau din alte surse - le mulțumim tuturor din suflet!
Contăm pe ajutorul tuturor și în continuare, într-o perioadă care va fi extrem de dificilă pentru toată lumea,
în urma ravagiilor sociale și economice pe care le va lăsa în urmă criza COVID-19. Noi rămânem însă aici și
mergem mai departe, cu încredere.
Echipa Reality Check
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2019 pe scurt
Ponorâta
• 114 de copii au fost susținuți să meargă la școală; familiile lor au
primit tichete sociale lunare în valoare de 50 de lei.
• 14 copii au fost în tabere de învățare.
• 5 copii au primit burse de transport pentru a putea merge la
liceu.
• 241 de copii au primit o masă caldă (la școală și la gradiniță).
• 11 părinți și 3 membri ai comunității au fost în tabără pentru
consolidarea grupului de inițiativă locală.
• 20 de familii au fost sprijinite să își îmbunătățească locuințele.
• 10 familii au fost ajutate sa își facă o mică grădină de legume.
• 294 de copii au primit cadouri de Crăciun.

Castelu
• 470 de copii au participat la „Ștafeta pentru educație” și au
primit echipamente sportive.
• 98 de copii au participat la cluburile sportive săptămânale.
• 182 de copii au participat la sesiunea de comunicare prin joc,
dezvoltare personală și team building.
• 150 de copii au participat la activități sportive și jocuri organizate
de 7 voluntari de la World at Play.
• 75 de copii au beneficiat de sprijin să ajungă la medic și să
obțină tratamentul necesar.
• 3 copii au fost operați cu succes cu sprijinul RC.
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În țară:
• 17 stații de televiziune au difuzat spotul nostru de informare a părinților cu privire la beneficiile
Legii 248/2015, care stimulează prezența copiilor defavorizați la grădiniță prin tichete sociale.
• Propunerile noastre de îmbunătățire a Legii 248/2015 au fost aprobate și publicate în Monitorul
Oficial.
• 18 specialiști din ONG-uri au luat parte la trainingul - „Date pentru impact – urmărirea progresului
și creșterea transparenței organizației”, organizat de RC.
• Cu fonduri strânse prin platforma Galantom, i-am sprijinit să meargă la școală și liceu pe Elisei,
Oana și Denisa.

foto: Andrei Voinea
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Dezvoltare
comunitară
Castelu
2019
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Castelu este o comună din județul Constanța,
cu o populație mare și foarte săracă de turciromi, numiți horahai, care nu sunt recunoscuți
oficial și nu sunt sprijiniți nici de comunitatea
turcă, nici de cea romă.
Majoritatea părinților săraci nu au nicio clasă,
nu știu să scrie și să citească, sunt intimidați
de școală și au nevoie de ajutor să înscrie
copiii în sistemul educațional. Adulții merg în
Constanța la cerșit sau colectează plastic și
fier vechi și de multe ori iau copiii mici cu ei,
sau își lasă acasă copiii puțin mai mari să aibă
grijă de frații lor, în loc să meargă la școală.
Nutriția și igiena copiilor din comunitate
sunt precare, ca și igiena locuințelor și
accesul la servicii medicale, în general. O
parte dintre case sunt dărăpănate și toate
sunt suprapopulate.Comuna are două sate,
Castelu și Nisipari, cu 5000 locuitori, dintre
care 1150 sub limita sărăciei (650 sunt copii).
200 de familii iau ajutor social.
În iunie 2019 am început un proiect de educație prin
sport pentru copiii din Castelu. În jur de 100 de copii au
venit săptămânal la cluburi de fotbal, dans și mișcare și
joc, aproximativ 200 de copii au participat la educație
prin aventură și experiență și aproape 500 de copii au
alergat împreună la Ștafeta pentru Educație. În jurul
sportului, proiectul a adus împreună copii romi-turci și
copii români, copii foarte săraci și copii cu un nivel mediu
de trai, pe care i-a învățat ce înseamnă perseverența și
spiritul de echipă și i-a ajutat să își descopere calitățile
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și să se împrietenească. Pentru noi, zilele fără număr
petrecute în Castelu, la sala de sport, la școală și în
comunitatea săracă, au fost frumoase și intense și neau apropiat enorm de copii și de familiile lor. Am înțeles
și mai bine nevoile lor și ne-au venit multe idei de
proiecte viitoare. Proiectul a fost atât de util încât am
hotărât să îl continuăm și să îl dezvoltăm cu noi module
educaționale, și după finanțarea inițială prin programul
„În stare de bine”, care s-a încheiat în februarie 2020.

foto: Nicolae Chiris

Tot în Castelu, am continuat să ajutăm copiii aflați în situații de risc să ajungă la medici de specialitate. Sunt
multe cazuri în care sănătatea copiilor se deteriorează din ce în ce mai tare pentru că părinții nu își permit să
plătească drumul până la cel mai apropiat spital. Din simple afecțiuni, care ar putea fi tratate relativ repede,
se ajunge la situații de urgență. Într-o primă fază, Reality Check a încercat să identifice aceste urgențe și să
contribuie la rezolvarea lor. 75 de copii au ajuns la medic și au beneficiat de tratament cu ajutorul nostru.
Pentru anul 2020 ne dorim să începem și câteva activități de prevenție, cum ar fi trainingul pentru fete și tinere
mame. Din cauză că multe dintre femeile de la Castelu devin mame de la o vârstă foarte fragedă, nu fac față
schimbărilor bruște prin care trec și au nevoie de ajutor pentru a-și îngriji corect bebelușii.

Câteva obiective pentru 2020 la Castelu:
• sprijin de urgență pe fondul pandemiei de COVID-19
• cursuri de igienă personală, de îngrijire copii și de consiliere în alăptare pentru fete și tinere mame
• program de after-school
• avansarea planurilor pentru Centrul Comunitar
• a treia ediție a „Ștafetei pentru educație de la Castelu”.
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Dezvoltare
comunitară
Ponorâta
2019

Ponorâta este o comunitate plină de copii
care pe timp de vară aleargă pe afară și râd
ca orice alți copii, din oricare alt sat. Și totuși,
Ponorâta nu e un loc ca oricare altul. Deși
un sat tânăr, are deja mica lui istorie. Sunt
peste 30 de ani acum de când, în urma unui
conflict interetnic, câteva sute de oameni
s-au oprit pe un deal, la 3 km de satul din
care au fost izgoniți, în locul căruia astăzi i
se spune Ponorâta. Dintre cei 700 de oameni
care locuiesc aici, aproximativ 400 sunt copii.
Mulți trăiesc în cocioabe suprapopulate și
dărăpănate, fără electricitate, apă curentă
și baie. 95% dintre adulți sunt analfabeți,
majoritatea trăiesc din ajutor social, colectare
de fier vechi și munci ocazionale.
Din 2012, Nadia Gavrilă, membru fondator Reality
Check, a preluat pe cont propriu proiectul inițiat de
Asociația OvidiuRo, care îi susținea pe preșcolari să
meargă la grădiniță. Apoi, cu sprijinul financiar din
partea prietenilor, Nadia a extins susținerea cu tichete

foto: Georgiana Ilaș

sociale pentru prezență la toți copiii din ciclul primar.
În anii care au urmat au început să se vadă rezultatele.
Prezența la școală a ajuns de la 30% și până la 70%.
S-au alăturat tot mai mulți oameni și companii care
au vrut să contribuie la o schimbare în bine în viața
oamenilor de la Ponorâta. În prezent, peste 250 de copii
beneficiază de sprijin prin Asociația Reality Check.
Educația a fost mereu o prioritate la Ponorâta pentru că
este singura șansă a copiilor de a avea o viață mai bună.
Pentru a ne asigura că un copil din Ponorâta merge
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la școală nu este suficient să îi oferim încălțăminte,
ghiozdan și rechizite; iar un pachet minim primesc și
din partea statului. Problemele care afectează în mod
dramatic prezența unui copil la școală sunt mult mai
complexe și complicate, iar acestea nu sunt abordate
de stat. Majoritatea caselor în care locuiesc copiii de la
Ponorâta și în care ar trebui să se odihnească înainte de
a merge la școală sunt șubrede și nu sunt un adăpost
care să le ofere cu adevărat o siguranță. Rezultatul este
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o situație permanentă de stres atât pentru copii, cât și pentru părinți. De aceea, o altă componentă importantă
a intervenției noastre la Ponorâta este cea de locuire. În 2019 am sprijinit 20 de familii să își îmbunătățească
locuințele. Am implicat sătenii în selectarea caselor ce urmau a fi reparate, iar de lucrări s-a ocupat fiecare
familie în parte, cu sprijin din partea comunității. În parcursul școlar al oricărui copil se reflectă și calitatea
hranei pe care o primește. Un copil flămând nu are cum să se concentreze la clasă și nici să aibă rezultate
bune. Aici am venit în întâmpinarea familiilor cu tichetele sociale, asigurate de Edfico, pe care le oferim pentru
prezența copiilor de ciclul primar și cu o masă caldă, pe care o oferim zilnic celor peste 200 de copii de la
grădiniță și de la școală, cu ajutorul Kaufland România.
Pe lângă sprijinul pe care îl acordăm copiilor de a merge la școală, pe lângă mesele calde și locuințele un pic
mai bune, dorim să le deschidem atât copiilor, cât și adulților din Ponorâta orizontul de dincolo de marginea
satului, pe care o trec de cele mai multe ori doar în căruță și doar ca să își procure hrană. 14 copii au descoperit
o nouă lume prin taberele de învățare la care au participat în 2019, unde fiecare dintre ei a fost apreciat pentru
ceea ce este și de unde fiecare dintre ei a plecat cu mai multă încredere de sine. 11 părinți, împreună cu șapte
reprezentanți ai autorităților locale și ai RC, au fost la teambuilding la Straja. Programul folosește exerciții
indoor și outdoor, care ajută grupul să funcționeze ca o echipă, să dezvolte performanțe în muncă, să aibă
rezultate mai bune și să se distreze în condiții de siguranță. În plus, reprezintă și o experiență puternică la
nivel personal, participanții având acces la instrumente pentru dezvoltarea personală, dezvoltându-și astfel
încrederea de sine.

Câteva obiective pentru 2020 la Ponorâta:
 45 de grădini de legume
• sprijin de urgență pentru depășirea cu bine a problemelor cauzate de COVID-19
• susținerea în continuare a circa 300 de copii să meargă la școală și la grădiniță
• program de after-school
• tabere educaționale, meditații, accelarator de literație și burse pentru copiii de liceu
• avansarea planurilor pentru sala de mese

foto: Radu Uglea
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Monitorizare și advocacy
În februarie, cu ajutorul The Alex Fund, am demarat un proces amplu de modificare a legii 248/2015 care
oferă tichete sociale de grădiniță, condiționate de prezență, pentru stimularea frecvenței regulate a copiilor
din familii sărace și prevenirea abandonului școlar. Recomandările Reality Check, rezultate în urma unei
evaluări riguroase a modului în care se aplică legea și a multor consultări cu profesori, asistenți sociali, primari,
reprezentanți ai autorităților județene, ai Ministerului Muncii și ai Ministerului Educației, au fost preluate într-o
inițiativă legislativă inițiată de membri ai mai multor partide și depusă în Parlament în iunie 2019. Modificările
au fost adoptate în plenul Camerei Deputaților în martie 2020 – noua lege, promulgată de Președintele Iohannis
în aprilie, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 323 din 17.04.2020 – Legea nr. 49/16.04.2020. Modificările,
care își propun să sprijine circa 100.000 de copii să meargă la grădiniță regulat în fiecare an, sunt:
1. Schimbarea condițiilor de eligibilitate – de la 284 lei venit maxim pe lună pe membru de familie (în
prezent), la toți copiii înscriși la grădiniță din familiile care beneficiază de alocație pentru susținerea
familiei, de la 1 ianuarie 2021. Acest lucru crește pragul de eligibilitate la 530 lei/lună pe membru de familie.
2. Eliminarea cererii – simplificare administrativă prin care stimulentul se acordă din oficiu copiilor din familii
beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, iar părinții nu mai trebuie să depună încă un dosar la primărie;
3. Mărirea cuantumului tichetului social – de la 50 la 100 de lei pe copil pe lună, pentru a îi crește utilitatea,
având în vedere faptul că suma de 50 de lei a fost propusă în 2010 și era prea mică pentru ca părinții să poată
acoperi din ea cheltuielile legate de grădiniță
4. Introducerea responsabilității primarilor și directorilor de grădinițe de a organiza campanii de informare și
înscriere în program, de două ori pe an.

Cateva obiective pentru 2020
• elaborarea normelor de aplicare pentru noua
Lege 49/2020, privind stimularea participării
în învățământul preșcolar a copiilor din familii
defavorizate

• campanie de informare la nivelul autorităților
locale despre condițiile aplicării legi 49/2020

• campanie TV de informare a părinților cu privire
la importanța grădiniței

foto: Georgiana Ilaș

Formări pentru evaluare
și impact
Unul din motivele pentru care s-a născut Reality Check este și
să promovăm importanța monitorizării și evaluării proiectelor,
programelor și politicilor publice, în rândul organizațiilor non-profit și
al instituțiilor publice - credem cu tărie că nu putem să ne îmbunătățim
intervențiile, fie ele programe punctuale sau măsuri naționale, decât
dacă știm cu adevărat unde vrem să ajungem, cum să măsurăm în
ce măsură am ajuns acolo, și ce și cum putem schimba pe parcurs.
Începând din 2017 am avut ocazia să organizăm seminarii de formare
în domeniul monitorizării și evaluării, pentru profesioniști din sectorul
non-profit, în cadrul Academiei pentru ONG-uri a Fundației ERSTE.
Până acum am organizat în fiecare an câte un modul de training: (1)
pregătirea organizațiilor pentru evaluare de impact, (2) măsurarea
impactului prin utilizarea sondajelor și (3) dezvoltarea planului de
monitorizare și evaluare.
Pe parcursul a două zile intense, aceste cursuri trec participanții
printr-un proces complex de urmărire a progresului organizațiilor în
care lucrează - analizează ce își doresc să realizeze cu proiectele
lor, învață să formuleze indicatorii potriviți și măsurabili, pe care să
îi urmărească, înțeleg ce date au nevoie să colecteze și cum să le
analizeze, și discută modul în care pot alinia procesul de evaluare cu
cel de decizie în organizațiile lor.
O secțiune specială a cursurilor de formare pe teme legate de
evaluare este dedicată celor două procese majore, dar și dificile, de
analiză: Logica Programului și Teoria Schimbării. Structura principală
a cursurilor a fost dezvoltată de doi membri ai Reality Check,
Wolfgang Stuppert, expert în evaluare din Germania, și Oana Ganea,
sociolog cu experiență în cercetarea socială și dezvoltarea de politici
publice. Experiența practică a membrilor echipei atât în proiecte la
firul ierbii, cât și în activități de advocacy, fac ca aceste cursuri să
fie apreciate.
foto: Oana Ganea

Venituri 2019 & Cheltuieli 2019
Sprijinim dezvoltarea de programe și politici publice deștepte, cu impact, gândite în favoarea cetățenilor și
aplicate eficient și corect. Programele Reality Check de la firul ierbii schimbă în bine destinul unor oameni
care se luptă cu sărăcia și ne ajută să cunoaștem realitatea. În același timp, experiența din teren o transpunem
în propuneri de îmbunătățire a legii, în propuneri de politici publice coerente, care să sprijine cetățenii.

Venituri 2019

EURO

Cheltuieli 2019

EURO

•

Kaufland

59,942

•

Programe educaționale și de sănătate
(Ponorâta, Castelu)

98,734

•

Donații individuale

28,575

•

Reparații locuințe Ponorâta

26,828

•

The Alex Fund

27,581

•

Monitorizare și evaluare politici publice

30,229

•

În stare de bine (FDSC)

24,665

•

Campanii umanitare de sărbători

25,042

•

Romstal

24,385

•

Cheltuieli generale (strângere de
fonduri, administrativ, comunicare)

13,849

•

Alte companii

23,804

Total

•

Edfico

6,958

•

Consultanță (training impact, politici
publice și programe de voluntariat)

6,088

Total

201,977

195,700

13

Sponsori și donatori
Mulțumim tuturor susținătorilor noștri! Și celor pe care îi cunoaștem, și celor care și-au dorit să rămână
anonimi. Sperăm să fiți alături de noi și în continuare!
Sponsorizări companii și organizații: Alex Fund, DC Invest Information, Die Johanniter, Edfico, J’ai Bistrot, J’ai Flyingping SRL, Kaufland, Lazzarini
Giuseppe SRL, Learning Kids, Media-Tique, Mont Blanc Pictures, Mordan Com, Asociația OvidiuRo, Perini Lang Holding SRL, Rizoiu & Poenaru,
Romstal, Romstal Investment SRL, UK Online Giving Foundation.
Donații in-kind și parteneri: Act for Tomorrow, Adstream Romania, Ade 93 Primitex, Agroprod Cartof, Aqua Carpatica, Asociația OvidiuRo,
Autoklass, Bookster, Conectoo, Conversion, Decathlon Romania, Deveo Studio, Editura ALL, FDSC, GTC Motorsport, Heidi Chocolate, Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean Constanţa, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dobrogea” al Județului Constanța, Meltem Textil, Mont Blanc Pictures,
New Folder, Nutricia Early Life Nutrition Romania, Office Fruit/Fruteria, Parmalat, Poliția Locală Castelu, Poliția Română, Primăria Castelu, Primitex
Concept Store, Remix Com, Rizoiu & Poenaru, Roumasport, Romstal Romania, Sedra, Sincron, Sister, Societatea Națională de Cruce Roșie România,
Școala Gimnazială Gura Șuții, Școala Gimnazială Nr. 1 Castelu, Zelist.
Donații individuale: Ada Diaconu Mureșan, Adela Cetinturk, Adelaida Florea, Adina Hamza, Adina Lică, Adina Toma, Adrian Hanc, Adriana Ioan,
Adriana Muscalu, Adriana Pitea, Adriana Simionescu, Alesia Ivan, Alex Damian, Alex Damian, Alex Haidău, Alex Manea, Alex Popescu, Alexandra
Coliban, Alexandra Matei, Alexandra Pădurariu, Alexandra Petrică, Alexandra Petrică, Alexandra Popa (Toderiță), Alexandra Samoilă, Alexandra
Ștefan, Alexandra Tănase, Alexandru Dudila, Alexandru Gheorghe, Alexandru Ițcuș, Alexandru Miron, Alexandru Pătrașcu, Alice Itu, Alin Barta, Alina
Grigorescu, Alina Iovan, Alina Seghedi, Alina Seghedi, Alina Vasilescu, Ana Calinici, Ana Istocescu, Ana Liber, Ana Maria Tonita, Ana Popa, Ana
Precup, Ana Roșculeț, Ana-Cristina Leonte, Anamaria Utoiu, Anastasia Staicu, Anca Bălăceanu, Anca Bătrîneanu, Anca Bîrsan, Anca Bodnariuk,
Anca Hoisescu, Anca Maftei, Anca Sawaya, Anca Soporan, Anda Bob, Andrada Florea, Andrea Kelemen, Andreea Alexandru, Andreea Ghinea,
Andreea Măhălean, Andreea Miron, Andreea Pipernea, Andreea Rotaru, Andreea Roxana Marian Șchiopu, Andreea Spinu, Andreea Teodor, Andrei
Burducea, Andrei Cosuleanu, Andrei Daniel Manolache, Andrei Ivanov, Andrei Panaitescu, Andrei Sîrbu, Antoneta Seghedi, Antonio Răzvan Pascaru,
Aurora Arsureanu, Bianca Cristina Irimus, Bianca Daniliuc, Bianca Petre, Bianca Toma, Bogdan Balaban, Bogdan Șuică, Camelia Bacu, Camelia
Măianu, Carmen Dragomir, Carmen Iorgulescu, Carmen Mihaiu, Cătălin Cojocaru, Cătălin Drulă, Cătălina Meiroșu, Catalina Ocheșilă, Cătalina
Papari, Cati Ecaterina, Christiane Wittmer, Ciprian Munteanu, Ciprian Necula, Clara Volintiru, Claudia Cristureanu, Constantin Tudor, Corina Drosino,
Corina Lavric, Corina Mihaela Preda-Pisc, Cornel Zainea, Cosmin Teleucă, Costel Dudău, Costin Zamfir, Cristian Ghinea, Cristian Giurgescu,
Cristian Șarpe, Cristian Țepelea, Cristiana Scânteianu, Cristina, Cristina Ciucur, Cristina Dragomirescu, Cristina Gaiță, Cristina Ioniță, Cristina
Mauna, Cristina Mihăilă, Cristina Olaru, Cristina Pintilei, Cristina Radu, Dacian Fage, Dan Croitoru, Dan Ibanescu, Dan Mateescu, Dan Mihaiu, Dan
Soporan, Dan-Ioan Gore, Dana Grădinaru, Dani Sandu, Daniel Ciupe, Daniela Grădinaru, Daniela Sabharwal, David Daniel Șuvăială, Delia Popa, Delia
Talos, Diana Anghel, Diana Babolea, Diana Fratoștițeanu, Diana Pincescu, Diana Stoica, Diana Turcu, Didina Ilaș, Doru Miloiu, Doru Stăiculescu,
Dragoș Buzea, Dumitru Mihai Jurja, Echipa Exact, Elena Constantinescu, Elena Demeter, Elena Grigoriu, Elena Horhoianu, Elena Mituchi, Elena
Mocăniță, Elena Naidinescu, Elena Szoke, Elvin Omer, Filip Condeescu, Florentina Stanciu, Flori Voinea, Floriana Doina Ene, Florica Miron, Florin
Adrian Jula, Florin Gavrilă, Florin Radu, Florin Vișa, Florina Cozea, Florina Mantescu, Gabriel Cateliu, Gabriel Grancea, Gabriela Blanita, Gabriela
Cristian, Gabriela David, Gabriela Geană, George Dan Miron, Georgeta Bora, Georgiana Moraru (Ilaș), Georgiana Paraschiv, Horea Mustea, Ileana
Bușac, Ines Stoica, Ioana Andreea Nicolaescu, Ioana Candea, Ioana Georgiana Ungureanu, Ioana Maftei, Ioana Simona Bălăceanu, Ioana Udeanu,
Iolanda Burtea, Ion Ilie, Ion Puiu, Ionut Ilie, Ionut Ilie, Ionuț Liviu Ciulei, Ionuț Prisăcariu, Irina Holca, Irina Paval, Irmingard Kruse, Iulia Ghiță, Iulian
Constantin Angheluță, Iulian Cozma, Iulian Danescu, JaeWoo Kim, Laura Dragonu, Laura Veresciaghin, Laura Vladutu, Leslie Hawke, Liana Șerban,
Liliana Forfotă, Livia Căpățînă, Liviu Tomesc, Loredana Urzică, Lucia Stinga, Luiza Nicolae, Luminița Popeia, Mădălina Dăscălescu, Maria Gheorghiu,
Maria Zidaru, Maria-Lacrima Iuga, Marian Ene, Mariana Grădinaru, Mariana Mihaela Pop, Marilena Marițescu, Marius Bărăitaru, Marius Mierloiu,
Mihaela Alionte, Mihaela Blaga, Mihaela Gherghe, Mihaela Todoca, Mihai Benta, Mihai Dan Cîmpeanu, Mihai Gabriel Buciumeanu, Mihai Marian,
Mihai Munteanu, Mirela Toader, Miruna Constantinescu, Monica Cojognean, Monica Enache, Monica Nica, Monica Roșca, Nadia Gavrilă, Nadia
Gavrilă, Niboli Pier Andreino, Nicoleta Bitire, Nicoleta Militaru, Niculina Moldovan, Oana Ganea, Oana Soare, Oana Solomon, Octavia Roman, Otilia
Alexandr, Otilia Morcov, Paul Petrescu, Pavoni Flaviano Segala Fiorenza, Pavoni Tiziano, Petre Diaconescu, Petru Daniel Piscoi, Philip Luppens, Radu
Mihaiu, Radu Rizoiu, Raluca Baran-Candrea, Raluca Chișcu, Raluca Gaidanut, Raluca Istratescu, Raluca Marcu, Raluca Munteanu, Raluca Nicolae,
Raluca Zatropa, Raluca Zatropa, Ramona Kulcsar, Rareș Răducanu, Rareș Tudor Pop, Raul Bogariu, Răzvan Marin, Robert Ion, Robu Iuliana, Rodica
Gaidamut, Rodica Târcavu, Roxana Soare, Șerban Obreja, Silvia Bădică, Silvia Bobariu, Simina Bădică, Simina Berindean, Simina Florea, Simona
Ilaș-Kruse, Simona Serediuc, Sorina Otgon, Stefan Freytag, Ștefania Radu, Szabin Simon, Tamara Cojocaru, Tereza Tranakas, Tudor Constantin,
Valentin Iliescu, Valentin Stan, Vali Drăgănescu, Vali Mihaila, Van de Westelaken, Violeta Bahaciu, Violeta Chiriloaie, Violeta Vijulie, Viviana Megyeri,
Vlad Constantinescu, Vladimir Tiu.
Voluntari & echipă: Ada Filip, Adina Gabriela Catană, Adrian Băcneanu, Aisun Salim, Alexandra Silvia Marcu, Alexandru Miron, Alina Nițu, Alina
Seghedi, Anna Katharina Scheidereiter, Andra Cărbunaru, Andra Bucur, Andy Perieteanu, Anghelina Târna, Bogdan Alexandru, Bobby Andrei,
Camelia Damian, Carmen Mihaiu, Cătălin Cristuțiu, Community Aid Romania, Corina Uglea, Cornel Paraschiv, Cristian Tatar, Cristina Dan, Cristina
Pătroescu, Daiana Elena Ciobanu, Dana Grădinaru, Daniel Vrăbioiu, Delia Ioana Bălăbănescu, Edvin Gemambet, Florin Mija, Florin Olteanu, Gabriel
Cateliu, Georgiana Ilaș, Ioana Ungureanu, Iolanda Burtea, Ionela Racu, Ionuț Ilie, Irina Florea, Iuliana Manolache, Johannes Kruse, Liviana Tănase,
Lucia Grădișteanu, Maria-Cristina Oprea, Mariana Pop, Maria Maxim, Marius Maica, Marius Panduru, Nadia Gavrilă, Oana Catargiu, Oana Ganea,
Onur Salim, Radu Jude, Radu Lupăescu, Radu Uglea, Robert Caragea, Robert Tărpescu, Silvia Alexandra Marcu, Simona Ilaș-Kruse, Sonia Băcescu,
Strempel & Brimberg & Schreiber, Ștefania Ion, Vildan Üstündaǧ.

foto: Georgiana Ilaș
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