
                                  
 

 

Raport de activitate 2014 

 

Asociatia Community Aid Romania a fost infiintata ca organizatie non-profit in 

vederea sustinerii oricarei persoane sau comunitati care isi doreste o imbunatatire a nivelului 

de trai prin dezvoltarea capitalului uman, social si antreprenorial, totodata tinand cont de 

protejarea mediului inconjurator si exploatarea sustenabila a resurselor naturale. 

Organizatia noastra tinteste catre armonizarea legaturilor inter-umane dintre 

comunitatile dezvoltate si cele in curs de dezvoltare sau sub-dezvoltate. De asemenea, 

consideram necesara crearea unui circuit economico-social benefic tuturor prin stimuarea 

spiritului comunitar si dezvoltarea unui transfer bilateral de experienta, cunostinte si idei.  

Misiunea noastra este de a sustine communitatile in curs de dezvoltare sau sub-

dezvoltare prin proiecte de dezvoltare a cunostintelor si abilitatilor membrilor acestora. 

Pentru a realiza acest lucru ne propunem sa fim alaturi de cei ce isi doresc sa faca o 

schimbare in bine in viata lor sau a comunitatii.  

In anul 2014 asociatia Community Aid Romania s-a implicat in numeroase proiecte 

sprijinind comunitati din mai multe colturi ale tarii, prin donatii si activitati culturale si 

educative dedicate in special copiilor. 

Suntem mandri ca am obtinut un asa numar mare de reusite pentru comunitatile 

nevoiase din Romania.  

O scurta prezentare in imagini si cuvinte a proiectelor desfasurate in 2014: 

 

 

 

 

 

 



                                  
 

 

 

Martie, 2014 

La initiativa doamnei Mioara Garba-Tutu, Asociatia Community Aid Romania a sprijinit cativa 

locuitori din Municipiul Medgidia, Judetul Constanta, care au ramas fara locuinte dupa 

explozia unei buteli.  

 

 

Aprilie, 2014,  

Copiii din Centrul de Plasament Periș au avut parte de o vizita la Muzeul de Istorie Naturala 

’’Grigore Antipa’’ din Bucuresti. 

 

 



                                  
 

Aprilie, 2014 

Copiii din Centru de Plasament Periș au mers in excursie in Sinaia, unde au vizitat Castelul 

Peles, au urcat pana la cota 1400 si s-au bucurat de zapada. 

 

  

 

 



                                  
 

Aprilie, 2014 

Actiune umanitara la Spitalul Municipal din Medgidia, Judetul Constanta.  

 

Aprilie, 2014 

Iepurasul a ajuns la mai multe familii din Comuna Tortoman, Judetul Constanta. 

    

  

 



                                  
 

Aprilie, 2014 

Iepurasul a ajuns si la Centrul de Plasament din Voluntari, Judetul Ilfov. 

  

 

Aprilie, 2014 

Copiii de la Centru de Plasament Voluntari au fost invitati la piesa de teatru ’’Jocul minunat 

al vietii’’ care a avut loc la ArCuB, Bucuresti.  

  

 



                                  
 

Mai, 2014 

Donatie de carti pentru elevii din Comuna Tortoman, Judetul Constanta.  

 

Mai, 2014 

Donatie pentru Centru de Plasament SOS Satele Copiilor, Bucuresti. 

    

Iunie, 2014 

Cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, voluntarii Asociatiei Community Aid Romania au 

desfasurat o actiune umanitara in Comuna Satul Nou, Judetul Constanta.  

   

 



                                  
 

 

Iunie, 2014 

Donatie pentru Asociatia Surzilor din Romania, Bucuresti.  

   

 

Iunie, 2014 

Donatie catre Centrul de Zi ’’ Casa Sf. Iosif’’, Bucuresti.  

 

 

 

 

 



                                  
 

Iunie, 2014 

Copiii Centrului de Plasament au avut parte de o zi insorita in Parcul de Distractii Divertiland, 

Bucuresti. 

  

 

                                

 

 



                                  
 

Septembrie, 2014 

Actiune caritabila in comunele Dobroiesti si Jilava, Judetul Ilfov. 

  

 

Septembrie, 2014 

Asociatia Community Aid Romania si Camera Notarilor Publici Bucuresti au strans suma de 

7000 de RON pentru tratamentul Florentinei, care a fost diagnosticata cu o forma grava de 

cancer.  

 

 

 



                                  
 

Octombrie, 2014 

Copiii de la Centrul de Plasament Peris au avut parte de o mica vacanta in Tabara Himalaya 

din Rasnov. 

 

Decembrie, 2014 

Asociatia Community Aid Romania, la initiativa jurnalistului Adina Mutar, a donat alimente si 

obiecte de uz casnic care au ajuns in Siria in tabara de refugiati.  

  

 



                                  
 

Decembrie, 2014 

Caravana lui Mos Craciun a ajuns la 180 de familii si 210 copii din localitatile Silistea, 

Tortoman, Tepes Voda, Dropia, Pestera, Izvorul Mare si Ivrinezu din Judetul Constanta.  

 

 

 

 



                                  
 

 

 

Decembrie, 2014 

Asociatia Community Aid Romania impreuna cu Asociatia Create Yourself, in cadrul 

campaniei ’’Fii Mos Craciun Pentru o zi’’, au organizat piesa de teatru ’’Printesa, pescarul si 

balaurul’’ pentru 60 de copii si tineri beneficiari ai Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 si 

47 de copii si adulti beneficiari ai programelor Asociatiei ’’Buna ziua copii din Romania’’ 

Barlad, Judetul Vaslui.  

 

 

 

 

 



                                  
 

Decembrie, 2014 

Asociatia Community Aid Romania impreuna cu Asociatia Create Yourself, in cadrul 

campaniei ’’Fii Mos Craciun pentru o zi’’ au organizat spectacolul ’’Magia emotiilor’’ pentru 

copiii beneficiari ai Centrului de Zi, Centrului Maternal si Serviciului de tip familial din Vaslui, 

Judetul Vaslui.  

 

 

 

 

 

 



                                  
 

 

Dorim sa multumim partenerilor, voluntarilor, prietenilor, colegilor si tuturor celor care 

ne-au sprijinit sa desfasuram activitatile din 2014. 

De asemenea, dorim sa multumim Scolii Centrale Bucuresti care ne-a donat jucarii pentru 

copiii nevoiasi din Barlad si Vaslui.  

In mod special, dorim sa multumim partenerului nostru principal, Camera Notarilor Publici 

Bucuresti, care prin marinimia si generozitatea doamnei Monica Stroe am reusit sa ducem 

la bun sfarsit foarte multe proiecte. 

 

 

Parteneri: 

 

 

 

 

Asociatia Community Aid Romania 

www.communityaid.ro 

https://www.facebook.com/CommunityAidRomania  

E-mail: office@communityaid.ro 

http://www.communityaid.ro/
https://www.facebook.com/CommunityAidRomania

