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Context
„Natura ne aseamănă, educația ne 
deosebește”, spunea Confucius. 
Cum ar fi, însă, dacă am schimba
perspectiva și am căuta ca educația
să fie cea care ne apropie?

Această inițiativă își propune să găsească soluții pentru
trei aspecte care vulnerabilizează societatea noastră în
această perioadă: 

- pe de-o parte, nevoia de a stimula interesul copiilor
noștri pentru educație, oferindu-le acces la activități
alternative de calitate, pe perioada izolării, continuând în
mediul online acțiunile din cadrul programului
#lecturEXPLORAM, început în 2019;

- pe de altă parte, nevoia de prevenire a analfabetismului
funcțional, fenomen care alarmează România, cu un 
procent de aproape 45% dintre elevi afectați de acest
flagel; #STOPanalfabetismfunctional

- nu în ultimul rând, nevoia de a oferi sprijinul
nostru necondiționat celor care luptă în câmp
deschis cu virusul și fac tot posibilul să ne salveze
viețile. #STOPcovid19 

https://www.facebook.com/events/989863911450392/


Este știut faptul că cititul relaxează și ajută copiii să doarmă mai bine, 

ceea ce implicit conduce și la o stare de sănătate fizică și psihică mai

bună, reducând efectul diverselor anxietăți ce pot apărea într-un 

asemenea context și sprijinind activitatea sistemului imunitar. Nu există

efectele secundare ale lumii digitale. Am ales în mod special această

formă de redare a lecturilor noastre, audio, în detrimentul video-urilor, 

pentru a lăsa loc de acțiune imaginației fiecărui copil de a-și crea filmul

în ritmul propriu și a nu-i obosi foarte tare. Știm sigur că în România încă

se mai citește, iar o poveste bună poate fi de multe ori chiar

vindecătoare pentru cei aflați în suferință! Înregistrările vor fi publicate, 

păstrând anonimatul persoanelor contributoare, doar cu scopul

diseminării mesajului campaniei.

Această campanie are ca focus principal 
copiii și familiile acestora, internați spitale, 
precum și cadrele medicale care vin în
ajutorul nostru, al tuturor. Necesarul de 
materiale completat pentru asigurarea
măsurilor de complianță situației de urgență
epidemiologică traversată de România prin
eforturile noastre comune va fi verificat și
aprobat, din perspectiva conformității
parametrilor de calitate, cu cadrele medicale
înainte de achiziție. 
Ascultarea lecturilor este gratuită, iar
selectarea poveștilor, citirea și decodarea
mesajelor va fi realizată pro bono de cele
două asociații. În mod cert, vom găsi doritori
să se implice în această campanie și printre
voi, fie și doar prin diseminarea mesajului
campaniei către prietenii voștri.

Focusul 
principal 
al campaniei



Desfășurarea 
campaniei 

Zilnic, timp de 2 luni, până pe 1 iunie, de Ziua
Internațională a Copilului, vom oferi câte o poveste
înregistrată, în lectura membrilor asociațiilor
noastre, ale prietenilor sau bunicilor noștri, precum
și a tuturor celor care vor să preia și să dea mai
departe #leapsapepovesti. 
Lecturile vor fi însoțite de întrebări care vor facilita
copiilor înțelegerea textului citit și, totodată, vor
contribui la îmbunătățirea vocabularului. 
Cu toții vom putea contribui la strângerea de fonduri
pentru a oferi cadrelor medicale materialele de 
protecție necesare pentru a ne îngriji copiii în
condiții de siguranță. 
Faptele bune se adună și se multiplică cu ajutorul
nostru, al tuturor… fie și doar prin diseminarea mai 
departe a mesajului campaniei.



Pașii campaniei
umanitare

 PREIA #leapsapepovesti și trimite-ne 
o înregistrare audio a unei povești 
clasice pentru copii/

 DONEAZĂ în contul #ESSU orice sumă 
începând cu 10 lei/

 viralizează #leapsapepovesti - INVITĂ
PRIETENII să participe, în orice formă
doresc să ajute, DIRECT DIN PAGINA 
EVENIMENTULUI FB: Leapșa pe 
povești.

#STOPcovid19 
#STOPanalfabetismfunctional! Leapșa! 



Relații 
contractuale

Atât donatorul (persoană fizică sau 
juridică), cât și asociațiile promotoare 
ale campaniei umanitare acceptă că 
între părți se nasc relații contractuale 
în baza unui contract de donație 
având ca obiect suma care face 
obiectul donației. Contractele de 
donație se completează cu 
prevederile prezentului regulament.



Asociația pentru Educație în Științe Socio-
Umane
CIF: 41125338
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 

25108/A/2019
IBAN: RO51INGB0000999910093425
Moneda: RON
Detalii tranzacție: STOP COVID-19 

Detalii efectuare 
plată donații

Donează în contul 
ESSU



Asociația pentru Educație în Științe Socio-Umane
(ESSU) a pornit ca o inițiativă de a contribui la 
creșterea adaptabilității generațiilor actuale de 
elevi la cererile viitoare ale pieței muncii.

“Înainte de a fi membri fondatori ai

ESSU, suntem mame și ne dorim

un mediu educațional sustenabil

pentru copiii noștri și comunitatea

din care ei fac parte. Credem că

numai dezvoltându-se într-o 

comunitate sănătoasă, copiii noștri

vor avea șansa să devină adulți
echilibrați.“

Cine este
ESSU?



Care este 
domeniul 
principal de 
activitate al 
ESSU?

www.essu.ro

Literație

Gândire critică

Creativitate

Rezolvare de probleme complexe

Limbi străine 

Educație non-formală axată pe 
dezvoltarea de competențe



Unde ne 
găsiți?

Bd. Dacia nr. 68 ap. 2 sector 
1 București
0745093959
ong.essu@gmail.com
www.essu.ro
Fb: Asociația pentru 
Educație în Științe Socio-
Umane

http://www.5spre10.ro/


Asociația Lira Projects este o organizație non-guvernamentală 
care își propune acțiunea concretă spre rezolvarea problemelor
de interes comunitar şi de dezvoltare a resurselor umane
(copii, tineri, adulţi), prin elaborarea, organizarea, punerea în
aplicare şi finanţarea de programe specifice, consultanţă, 
formare, elaborare de programe educaţionale, coaching şi
mentoring pentru structuri asociative, persoane fizice, 
persoane juridice de drept public si privat, sectorul de afaceri, 
instituţii de învăţământ (ciclul preșcolar, primar, gimnazial, 
liceeal, universitar şi postuniversitar, masterat, doctorat).

Încă din 2016, ne-am propus

să unim părinții curajoși, 

informați și conștienți într-o 

comunitate cu puncte de 

interes, acțiuni și proiecte în

domeniul educației. Una din 

direcțiile prioritare ale 

asociației o constituie

promovarea educației pentru

sănătate prin intermediul
programului: Viață sănătoasă.

Cine este
Lira Projects?



Care este sfera 
de influență a 
activităților 
Lira Projects?

www.podulluisfredelus.ro

Educație și 

conștientizare 

(conferințe/ 

workshopuri)

Consultanță și 

management de 

proiect

Viață 

sănătoasă 

Artă și 

activități 

recreative



Str. Drumul Sării nr. 84 sector 
6 București
0755115536 
podulluisfredelus@gmail.com
www.podulluisfredelus.ro
Fb: Podul lui Sfredelus

Unde ne 
găsiți?

http://www.podulluisfredelus.ro/


Această campanie este inițiată de Asociatia pentru Educatie in Stiinte Socio-
Umane, în cadrul programului lecturEXPLORAM, și de Asociația Lira Projects, 

prin proiectul Podul lui Sfredelus - Povesti de jucat si jocuri de povestit, 
startul fiind deja dat cu 100 de combinezoane specifice și alte materiale de 

protecție donate Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Grigore
Alexandrescu din București . 

Știți câte fapte bune se pot face prin contribuția noastră comună? Haideți să
le numărăm împreună și să menținem România sănătoasă!

Beneficiar

https://www.facebook.com/Asociatia-pentru-Educatie-in-Stiinte-Socio-Umane-100807774604599/?eid=ARBwo6V-g-V7lH1E9e-p6fWmCnw-p2gF9v_pjkqq-_Tg8CWtbNaYVRQpxt02emPyrZvnLBPxnUbHOfTq
https://www.facebook.com/podulluisfredelus/?eid=ARC4W8IJzLEX-ims4MO04xesvnqFKOIqgxZLW8kkRNgn7SMS2Ekd6xtScs-IXRKlaweRjJ-pReuuphYM



