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DEZVOLTĂM
ABILITĂȚILE
COPIILOR
SPECIALI

CENTRUL DE ZI PENTRU CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU
PĂRINȚI ȘI COPII - IAȘI
Claudiu are 8 ani și își dorește să învețe, să conducă o mașină și să devină atlet. În 2016,
atunci când l-am cunoscut, prezenta dificultăți de vorbire, fiindu-i greu să se exprime și să se
concentreze la activități, însă avea o dorință enormă de a descoperi și învăța. Un copil firav,
cu o inimă mică și fragilă, dar cu ochi mari și curioși, care a început, alături de terapeutul
nostru, să pășească pe un drum presărat cu imagini, cu sunete, cu povești și multă iubire.
În cei patru ani, Claudiu a făcut progrese vizibile. El merge la școală, învață bine, s-a integrat
între colegi și are prieteni. Mama îi este alături la fiecare pas. În contextul progreselor făcute,
în prezent, Claudiu are nevoie doar de consiliere psihologică, împreună cu mama sa, pentru a
putea deveni autonom. El este, astfel, integrat în totalitate în comunitate.
Copiii cu dizabilități se confruntă cu

Programul

dificultăți diverse, precum cele de tip

dizabilități din cadrul Fundației Serviciilor Sociale

comportamental,

Bethany are scopul de a-i sprijini și asista pe copii,

dar
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Totodată,

dar și pe părinții lor, în vederea depășirii situațiilor
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dezvoltarea

corespunzătoare

a
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copiilor, autonomia în acțiuni, precum și relațiile
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2019. Dintre aceștia, doar 257 au
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copiii, cât și cu familiile acestora și comunitatea

specializate.

din care provin.

IMPACTUL PROGRAMULUI ASUPRA COPIILOR ȘI PĂRINȚILOR
Prin intermediul ședințelor de terapie și consiliere psihologică, copiii cu nevoi speciale au fost
sprijiniți de terapeuți să dobândească abilități de comunicare asertivă, să își gestioneze mult
mai bine emoțiile negative și să fie mai conștienți de propria persoană. Totodată, temerile de a
relaționa cu cei din jur au fost atenuate, copiii descoperindu-și calități și pasiuni nebănuite
prin intermediul activităților propuse.
Serviciile adresate părinților au contribuit la dezvoltarea abilităților parentale, de îngrijire și
creștere adecvată a copiilor. În lucrul cu aceștia, terapeuții noștri au pus accentul pe
dezvoltarea capacității de a face față provocărilor legate de creșterea și educarea copiilor.
În desfășurarea activităților adresate copiilor și părinților, voluntarii din cadrul programului au
jucat un rol important. Cei 17 voluntari activi s-au implicat în implementarea și desfățurarea
programului, aportul lor fiind remarcabil în special în terapiile de grup pentru cei mici.

SERVICII SOCIALE SPECIALIZATE PENTRU COPII

SERVICII SOCIALE SPECIALIZATE

Evaluarea inițială

PENTRU PENTRU PĂRINȚII

Terapii individuale: logopedie, stimulare

COPIILOR CU DIZABILITĂȚI

cognitivă și senzorială, ludoterapie, art-terapie

Consiliere socială

și dezvoltarea abilităților unei vieți

Consiliere psihologică

independente

Grupuri de suport

Terapii de grup: socializare, relaționare și

Programe de educație parentală

activități pentru dezvoltarea abilităților de viață

Activități de socializare

independentă
Activități de socializare
Consiliere psihologică oferită copiilor cu
dizabilități incluși într-o formă de învățământ

REZULTATE
49 de copiii au beneficiat de servicii de

47 de părinți au participat la activitățile

recuperare

propuse de către specialiști

103 sedințe de stimulare senzorială

85 de ședinte de consiliere socială

300 sedințe de terapie logopedică

98 ședinte de consiliere psihologică

300 sedințe de ludoterapie

6 evenimente speciale pentru copil și

127 sedințe de terapie prin artă

familie: ieșiri cu mămicile, activități

29 de sesiuni de terapie de grup

ludice cu copiii, excursie și spectacol de

17 sesiuni de terapie ocupațională

teatru, Campania „Fii și tu Moș Crăciun!”

SUSȚINERE DIN COMUNITATE
„Arcadia – Spitale și Centre Medicale derulează constant acțiuni de responsabilitate socială
și sprijină proiecte de dezvoltare locală și regională, din dorința de a se implica în viața
comunității și a reprezenta un vector de schimbare. Împreună cu Fundația Serviciilor Sociale
Bethany, susținem cauza copiilor cu dizabilități și a tinerilor aflați în dificultate. Privim spre
viitor și punem consecvent în aplicare principiile pe care le promovăm: educație pentru
sănătate, viață activă, alimentație sănătoasă, grijă și compasiune față de semeni. În
proiectele susținute, întreaga echipă Arcadia s-a implicat total pentru a aduce zâmbetul pe
buzele copiilor, pentru a le oferi o nouă perspectivă asupra vieții și pentru a le facilita
accesul la educația formală și non-formală” - Simona Istina, Director Comercial Arcadia –
Spitale și Centre Medicale, partener al programului

ECHIPA PROGRAMULUI
Geanina HUJEI – Coordonator Centru de zi

Andreea TĂRCĂOANU – Psihopedagog

Maria Petronela TUDOSE – Asistent social

Brigitta Lucia DĂMĂTĂR – Psihopedagog
Iuliana PETROV – Psiholog

CONSTRUIM
PENTRU VIITOR

CENTRUL DE ZI PENTRU CONSILIERE ȘI SPRIJIN
PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII DIN TÂRGU FRUMOS
Rareș are 9 ani, este elev în clasa a III-a și

În prezent, Rareș are mai multă încredere în

are 4 frați: Alexandru, Ștefănel, Eduard și

el, comunică cu ușurință și cere singur
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sprijin atunci când are nevoie. În primul
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semestru din anul școlar 2019-2020, Rareș a

face ca familia să se confrunte cu multe

obținut media Foarte bine, un progres care

dificultăți. Cu toate acestea, Rareș merge

ne-a bucurat foarte mult.
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a
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poveștilor
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Programul educațional a fost creat din dorința
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practice și de viață independentă.

AJUTOR LA TEME ȘI O MASĂ CALDĂ LA PRÂNZ
În fiecare zi, după ce termină orele de la școală sau grădiniță, copiii sunt așteptați la centru
de către colegii și voluntarii noștri. Zilnic, întâlnirea cu aceștia începe prin servirea mesei,
adesea singura masă caldă pe care o primesc în decursul acelei zile.
La începutul fiecărui an școlar, dar și pe parcursul acestuia, copiii primesc rechizite,
îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igienă, pentru a ne asigura că au tot ce le trebuie
pentru școală.

ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE COMPLEMENTARE ȘI ACTIVITĂȚI DE SOCIALIZARE
În cadrul programului, copiii au parte și de activități complementare educației: activități
ludice, activități de socializare, cercuri educaționale pe teme diverse, educație plastică,
abilități practice. Toate acestea au scopul de a le consolida deprinderile de viață
independentă, dar și de a stimula creativitatea copiilor.

EDUCAȚIE PARENTALĂ
Programul include și servicii de educație parentală, consiliere și asistență pentru părinți care
se confruntă cu situații familiale dificile. Suntem alături de întreaga familie, oferindu-le
acces la informații și sfaturi care să îi ghideze în îngrijirea și creșterea armonioasă a copiilor.

REZULTATE

ECHIPA PROGRAMULUI

60 de copii participanți la activitățile centrului

Geanina HUJEI – Coordonator

138 de activități de dezvoltare a capacităților

Centru de zi

adaptative și de integrare școlară

Elena ȘTEFĂNOAIA – Asistent

39 de părinți au participat la programe de educație

social

parentală și grupuri de suport

Iuliana PETROV – Psiholog

246 de ședințe de consiliere psiho-socială pentru

15 voluntari activi

părinți și copii
4 evenimente speciale pentru copii

IMPACTUL PROGRAMULUI
Programul contribuie la reducerea riscului de abandon școlar, creșterea rezultatelor
școlare și dezvoltarea abilităților de viață independentă ale copiilor beneficiari. Programul
are un impact direct si asupra familiilor prin dezvoltarea abilităților parentale, cunoașterea
drepturilor copiilor, dar și asupra comunității prin sprijin în integrarea copiilor în școală,
însușirea cunoștințelor și consolidarea abilităților necesare lucrului la clasă – individual și
în grup. Prin intervenția complexă asupra copiilor, familiilor și a comunității, copii pot fi
menținuți în școală, pot fi ajutați să-și dezvolte abilitățile necesare învățării și să-și
descopere preocupările ce-i pot conduce spre dezvoltarea unei cariere în viitor. Prin
participarea părinților la programe de educație parentală, prin identificarea și soluționarea
proactivă a nevoilor comunității, copiii au șanse mari de a fi integrați și susținuți în
parcursul școlar.

INVESTIM ÎN
EDUCAȚIE

EDUCAȚIA - O RESPONSABILITATE A TUTUROR
Patricia este în clasa a II-a la școala din Broșteni.

Patricia

Familia ei se confruntă cu serioase probleme

implicat,

materiale și financiare. Patricia are trei frați:

cunoască multe aspecte ce țin de

Iulian, Petru și Marian. Toți cei patru copii ai

funcționarea sănătoasă în familie

familiei merg la grădinița sau la școala, însă de

și societate. Ca urmare a împlicării

multe ori vin flămânzi la școală, fără pachețel.

în activități și a atenției pe care i-

Uneori sunt îmbrăcați cu hainele părinților, mult

au acordat-o profesorii și colegii

prea mari pentru vâstele pe care aceștia le au.

noștri, Patricia a înțeles cât de

În septembrie 2019, când am cunoscut-o, fetița

important

nu știa să citească și nici nu cunoștea cifrele. Nu

Rezultatele

știa să numere, deși învățătoarea încerca prin

apară, iar acum Patricia știe să

diverse metode să o ajute în acest sens. Iulian,

citească, să facă exerciții simple la

fratele mai mare al Patriciei, obișnuia să vină la

matematică,

activitățile din programul nostru. El era, de

propoziții,

asemenea, un copil la fel de privat de cele

sentimentele și cere învățătoarei

necesare. Sora lui, Patricia, fiind martoră la

cărticele pentru a citi acasă.

acestea, și-a dorit să participe și ea la activități.

este

un

care

copil
își

este
nu
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să
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să
să

atent

își

și
să

învețe.

întârziat

să

construiască
recunoască

Abandonul școlar este prezent în 40% din școlile din mediul rural, părăsirea timpurie a școlii
fiind o problemă pregnantă în acest mediu. Această discrepanță conține și un factor spațial
important, din moment ce mare parte din familiile vulnerabile provin din cea mai săracă
regiune din România: nord-estul țării. În ultimii 2 ani, am investit resurse pentru crearea de
centre educaționale adresate copiilor vulnerabili în două zone rurale din județul Iași (comuna
Belcești și comuna Vlădeni), în care gradul de risc la excluziune și inegalitate socială este
crescut, mai ales pe fondul sărăciei înregistrate, îmbătrânirii populației, reducerii populației
școlare din prisma declinului natalității și creșterii fenomenului de migrație.

SERVICII
Dezvoltarea programului de educație „Școală

Programe de educație parentală

după școală”

Campanii

Acordare de sprijinul material și financiar

conștientizare asupra problematicii

copiilor vulnerabili

riscului de părăsire timpurie a școlii

Organizarea de activități specifice dezvoltării

Dezvoltarea profesională a cadrelor

de abilități și competențe care să faciliteze

didactice

tranziția, adaptarea și integrarea în mediul

asupra reducerii părăsirii timpurii a

școlar

școlii

de

în

informare

domenii

cu

și

impact

IMPACTUL PROGRAMULUI ASUPRA COPIILOR ȘI FAMILIILOR
Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost deschise noi orizonturi pentru 291 de
copii de diverse vârste și indirect tot atâtea familii. Prin activitățile desfășurate, mulți elevi au
reușit să își schimbe comporamentul, devenind mai politicoși, mai puțin reactivi și
introvertiți, mai deschiși la colaboarea în echipă și oferirea sprijinului celor care au nevoie.
Totodată, prin intermediul activităților, mulți copii au reusit să-și imbunătățească notele la
școală și a crescut sensibil prezența activă în cadrul orelor de curs de la clasă.

REZULTATE
179

copii

au

beneficiat

de

activitățile

programului „Școală după Școală” și de o
117 copii au participat la sesiuni de consiliere
dezvoltarea

10 copii antepreșcolari participanți la
atelierele de lucru unu la unu copil-

masă caldă la prânz
pentru

30 de copii au fost în prima lor tabără

abilităților

de

viață

independentă
106 elevi au beneficiat de sprijin material
pentru îmbunătățirea condițiilor de trai

părinte
87 de părinți au primit servicii de
consiliere
66

de

profesori

au

participat

formarea profesională

ECHIPA PROGRAMULUI
Diana Maria PĂIUȘ – Manager proiect
Elena Petronela ȘERBAN - Expert identificare, selecție și monitorizare grup țintă
Beatrice Elena DARIE - Expert coordonator implementare tehnică
Elena Isabela ONICHE - Expert acordare/monitorizare subvenții
Roxana Elena MIHAI - Expert dezvoltare abilități de viață
Ionela PINTILIE - Expert educație parentală
Adelina Elena TÎRNOVANU - Expert implementare campanii de conștientizare

la

CREDEM ÎN
TINERI

START – PROGRAMUL DE BURSE PENTRU EDUCAȚIA
TINERILOR DIN MEDIUL RURAL
Ștefania este unul dintre acei copii care a

Numai apropierea examenului de

cunoscut brusc cum este când toată viața ta și a

Bacalaureat a putut să o desprindă

mamei încape într-o geantă. Ea fece parte din

de

Programul START încă din clasa a VII-a, când,

îndreptate spre pregătirea pentru

timidă și senină, împinsă, pe de o parte, de setea

admiterea la Facultatea de Medicină

de cunoaștere, de autodepășire, iar, pe de altă

și Farmacie din Iași.

noi,

eforturile

sale

fiind

parte, de dificultățile financiare resimțite, si-a
pus încrederea și speranța în noi, după cum ne

„Am format o conexiune cu oameni

povestește chiar ea: „Programul START mi-a

care mi-au oferit siguranța că tot

oferit șansa de a evolua atât la școală, cât și în

ceea ce îmi doresc poate deveni

plan social.”

realitate prin educație, perseverență
si dedicare”, este mărturia Ștefaniei,

Ștefania este mai mult decât un bursier de

care ne demonstrează încă o dată că

excelență, ea a devenit chiar parte din echipa

oportunitățile

noastră, s-a strecurat în culise și s-a implicat cot

deschid

la cot cu noi, fiind un real ajutor. Este prima

cadrul

bursieră care a beneficiat și de un program de

chiar și după finalizarea celor patru

internship în cadrul Fundației noastre.

ani de liceu.

și

pentru
acestui

ușile
tinerii

program

care

se

noștri

în

continuă

Programul START a luat naștere în

În septembrie 2019, programul a fost regândit în

anul

prin

acord cu nevoile și interesele tinerilor, părinților și

de

donatorilor, din dorința de a maximiza accesul

2014,

două

conturându-se

direcții

majore

intervenție care au constat în:

tinerilor la oportunități și contexte variate de

Burse educaționale lunare în

dezvoltare personală și profesională. Astfel, cu

valoare de 300 de lei/lună, timp

sprijinul actorilor principali ai programului, am

de 9 luni, acordate tinerilor de

conturat o serie de activități atractive și cu

liceu care au rezultate școlare

caracter inovativ.

bune

Anual, aproximativ 50 de tineri din mediul rural cu

(media

la

final

de

an

școlar peste 8.50) și care se

performanță

confruntă

studiile în Iași primesc burse pe toată perioada

cu

dificultăți

financiare

liceului

Implementarea
structurat
competențe

de

unui

program

formare

pentru

o

școlară

prin

ridicată

intermediul

și

care

programului

urmează
START.

START este mai mult decât un program de burse,

de

este un program complex, care, prin contextele

viață

inedite pe care le propune tinerilor, stimulează

independentă adresat elevilor

pasiunea

selectați în cadrul programului.

performanță școlară.

pentru

învățare,

leadership

și

„Acum trei ani, nici nu credeam că voi întâlni persoane ca voi. Deși îmi era frică să încerc
experiențe noi, m-ați încurajat și ați crezut mereu în mine. Timpul a trecut și încet, încet,
visele au devenit realitate: am intrat la un liceu bun, am învățat să programez, am învățat să
fiu eu însumi.”
Vlăduț-Marian B.
„Programul START mi-a oferit șansa de a evolua atât la școală, cât și în plan social. Aici am
creat legături cu oameni care mi-au oferit siguranța că tot ceea ce îmi doresc poat deveni
realitate prin educație, perseverență și dedicare.”
Ștefania M.

REZULTATE
34.400 de euro dedicați burselor și

90 de aplicații evaluate

serviciilor acordate

40 de activități de dezvoltare personală

51 de bursieri

19 donatori corporate și individuali

ECHIPA PROGRAMULUI
Ionela PINTILIE – Coordonator Programe Educaționale
Lia-Maria GRIGORAȘ – Specialist Programe Educaționale
Roxana-Elena MIHAI - Psiholog

GENEROZITATE ȘI
RESPONSABILITATE

BALUL DE LA CASTEL
- EDIȚIA AVIII-A Balul de La Castel este cel mai important

La

cea

de-a

eveniment filantropic din regiunea Moldovei și

evenimentului au fost Amalia Enache

are loc în fiecare an la Iași în beneficiul copiilor

și

și tinerilor în dificultate asistați de Fundația

„Aquafeeria”, invitații la eveniment s-

Serviciilor Sociale Bethany. Prin fondurile pe

au lăsat purtați spre adâncurile unei

care le mobilizează și numărul impresionant de

seri dedicate generozității, inspirată

companii pe care le aduce aproape de cauza sa,

din imensitatea lumii oceanice.

evenimentul filantropic Balul de La Castel a

Direcția 5 a urcat pe scena Balului de

devenit un exemplu de inițiativă prin care

La Castel, încântându-și publicul cu un

comunitatea poate crește prin generozitate și

show

spirit civic. An de an, în cadrul evenimentului,

spectacolul oferit de galeria artiștilor

peste 80 de companii și aproximativ 350 de

care au înțeles cauza noastră și au

persoane aleg să investească în viitorul copiilor

donat lucrările lor spre a fi licitate în

și tinerilor în dificultate.

beneficiul copiilor.

Pavel

VIII-a

Bartoș.

aparte,

care

ediție,
Sub

a

gazdele
tematica

completat

În cadrul Balului de la Castel, arta se întâlnește cu generozitatea, iar invitații s-au putut
alătura cauzei susținute de Fundația Bethany prin intermediul licitației caritabile.
Mulțumim artiștilor, companiilor și sportivilor care au donat cu generozitate lucrări de artă
de excepție, obiecte de colecție, creații și accesorii vestimentare, experiențe memorabile,
toate au făcut parte din licitație, momentul cheie a evenimentului!
Alexandros Pintilii Karciucas
Liviu Sandulache
Miruna Cojanu
Irina Jijian Pascariu
Vladinsky
Paul Hitter
Ștefan Câlția
Alina Moroșanu, Coeur de Nuit
Ana Maria Popescu (Brânză)

Musette
Teilor
Irina Schrotter
Sofia
Augustin Watches
Papucei
Croazieră de Vis
Smiley Camper

CO-ORGANIZATORI:
REZULTATE
350 de invitați
80 companii partenere
120.000 de euro mobilizați în sprijinul proiectelor pentru copii

SWIMATHON
Unul

dintre

evenimente
căruia

cele

mai

importante

Swimathon are scopul de a atrage fonduri

locale

prin

intermediul

pentru

sunt

sprijinite

organizațiile

cauze

din

comunitatea

locală,

organizată sub forma unei competiții de

neguvernamentale este Swimathon, unul

înot.

dintre

marca

implicare pentru fiecare individ, instituție,

Fundația Comunitară Iași (FCI), ajuns, în

organizație sau companie care dorește să

2019, la cea de-a opta ediție. Fundația

facă

Bethany participă încă de la început la

noastre. Inițiativa se adresează deopotrivă

Swimathon alături de parteneri locali,

ONG-urilor,

fiind o resursă benefică de atragere de

înotătorilor amatori dar și ieșenilor care

fonduri pentru proiectele sale.

vor să susțină proiecte dragi lor.

Fundația Bethany a participat și în anul

REZULTATE

2019

principalele

la

Swimathon

companii,

care

s-au

proiecte

și

a

mobilizat

alăturat

noastre:

5

cauzei

Evenimentul

valuri

7.600

lei

în

oferă

beneficiul

grupurilor

mobilizați

cadrul

de

comunității

de

inițiativă,

pentru

Centrul

educațional din Târgu Frumos
28.000 lei mobilizați pentru Programul

Alten

de

Focality

dizabilități

Mambu

1.400 lei mobilizați pentru Programul

Veo Worldwide Services

START

SoftVision

recuperare

pentru

copii

cu

FII ȘI TU MOȘ CRĂCIUN!
- EDIȚIA A V-A An de an, în apropierea Crăciunului, copiii din

„Fii și tu Moș Crăciun!” este deopotrivă

satele din jurul Iașiului aștern pe hârtie

despre recunoștința de a primi cadoul

dorințele lor, în speranța că Moș Crăciun le va

așteptat și despre curajul de a împacheta

citi scrisorile și va ajunge și la ei. Cu ajutorul

în el o parte din sine. Anual, 2.500 de

școlilor

scrisorile

oameni din aproximativ 50 de companii

copiilor ajung la noi și, pentru fiecare dintre

aleg să își asume rolul spiridușilor, mulți

ele, ne străduim să găsim oameni generoși

dintre aceștia fiind alături de inițiativa

care să le îndeplinească dorințele.

fundației și în edițiile trecute.

din

aceste

comunități,

REZULTATE
peste 2.500 de copii care au primit cadoul visat
peste 45 de comunități rurale
2.500 de oameni din peste 50 de companii, dar și oameni din țară și din străinătate, care
și-au dorit să ofere un cadou unui copil

DATE FINANCIARE

Cu fiecare program pe care îl implementăm pentru copiii aflați în dificultate, suntem cu
un pas mai aproape de a schimba în bine comunitatea în care trăim. Rezultatele obținute
în anul 2019 se datorează oamenilor și companiilor care ne sunt constant alături,
înțelegând importanța continuității și stabilității programelor noastre.

PARTENERI CORPORATE

H&M

Accenture

Irina Anti Make-up Artist

Alex Iacobescu Photography

Kosarom

Alexandru Saru Photography

Lear Corporation România

Amazon Development Center Iași

LEVI9 IT Services

ARCADIA – Spitale și Centre Medicale

Mambu

Arcadis

Maxcode

Baroque

Migdalin

Basware

Mobexpert

Beenear

Mobile Expense

Bitdefender

Ness Digital Engineering

Bucovina

Oodrive

Bytex

Optymyze

Caracteristic

Photo Magic – photo agency

Cegeka

QEstetic

CEZ România

Rovani Com

CGM

Saria Decorațiuni

CODE932

SCC

Codeless

Signant Health

Coeur de Nuit

Simba Invest

Continental Automotive

Softvision Cognizant

Covisian

Sunshine by Alexandra Feraru

Creative Bar Events

Teilor

Croazieră de Vis

Thinslices

Cuptorul Moldovencei

Tricorp

Dames

Tucano Caffee

DCA Evolution

Tymbark

Delphi Technologies

UBIS

Dentesse

Vasea Onel Films

Digital Science

Vast&Visibility

Edurom

VEO Woldwide Services

Festivo Band

Vetro Solutions

Fluentis

Volvo

Focality

Webhelp

Galeria Artep

Wink Public Multimedia

Gemini CAD Systems

Wise.travel

Green Spa

Zepter

PERSOANE PUBLICE CARE NE-AU FOST ALĂTURI

PARTENERI MEDIA

Pavel Bartoș

Curierul de Iași

Amalia Enache

Happy Media

Ana Maria Popescu

iasifun.ro

Augustin Matei

Iași TV Life

Alexandros Pintilii Karciuca

inoras.ro

Liviu Sandulache

Magic FM

Miruna Cojanu

Radio Iași

Irina Jijian Pascariu

Revista FPM

Vladinsky

WINK Public Multimedia

Paul Hitter

Ziarul de Iași

Ștefan Câlția

PARTENERI INSTITUȚIONALI
Primăria Municipiului Iași

Școala Gimnazială „Garabet Ibraileanu"

DGASPC Iași

Liceul Teoretic „Ion Neculce”

DAS Iași

Biblioteca Orășenească Târgu Frumos

Școala Gimnazială „Ion Simionescu”

Școala Gimnazială Liteni

Primăria Târgu Frumos

Liceul Tehnologic Vlădeni

Școala Gimnazială „Ion Creanga”

WWW.BETHANY.RO
FACEBOOK.COM/FUNDATIABETHANY
INSTAGRAM.COM/FUNDATIA.BETHANY
IASI@BETHANY.RO

