
O FAMILIE PE VIAȚĂ
Asigurăm rezidență, asistență psiho-
socială, educație non-formală și socializare 
în cadrul locuințelor protejate de tip 
familial, în două locații din județul Suceava 
(Casa Sfânta Maria, Vadu Moldovei și Casa 
Elisabeta, Cacica) pentru 20 de tineri adulți 
cu dizabilități.

SPRIJIN PENTRU VIAȚĂ 
INDEPENDANTĂ
Asigurăm servicii integrate și suport 
psiho-social și educațional pentru tineri 
care părăsesc sistemul de protecție și 
tineri vulnerabili din comunitate care se 
pregătesc pentru viața independentă. 
Capacitatea programului este de 80 de 
tineri, iar în anul 2020, 135 de tineri au 
beneficiat de servicii în cadrul a două 
centre de tranzit, unul în Popești Leordeni, 
Județul Ilfov și unul în Satu Mare.

TERAPIE & RECUPERARE
Asigurăm servicii de terapie și recuperare, 
gratuit, în cadrul a trei Centre de Zi, unul în 
Popești Leordeni (Județul Ilfov) și două în 
județul Suceava (Suceava și Fălticeni), 
pentru 240 de copii și tinericu dizabilități 
care provin din familii vulnerabile 
psihosocial și financiar. În cadrul acestui 
program sprijinim și părinții în continuarea 
procesului terapeutic acasă.

COMBATEREA SĂRĂCIEI PRIN 
EDUCAȚIE
Asigurăm sprijin educațional școala după 
școală, educație non-formală, sprijin psiho-
social și material, activități de incluziune 
socială pentru copii defavorizați și/sau 
marginalizați și membrii familiilor lor care 
locuiesc în Baia, Bogata, Basarabi si Bahna 
Arini, județul Suceava. Capacitatea 
programului este de 300 copii și 450 membri 
ai familiilor lor.

O FAMILIE PENTRU CEI FĂRĂ

Asigurăm rezidență, asistență psiho-
socială, educație non-formală și 
socializare în casă de tip familial, Casa 
Sfântul Nicolae, în Suceava, pentru 15 copii 
și tineriproveniți din sistemul de protecție, 
lipsiți de sprijin și îngrijire parentală și 
familială.

Programele Fundației FARA
Fundația FARA a fost fondată în anul 1991 cu misiunea de a transforma viața celor mai vulnerabili și defavorizați copii, tineri și
familii care trăiesc în comunități sărace din România. Numele Fundației FARA atrage atenția asupra dificultăților cu care aceștia
se confruntă, fără familie, fără dragoste parentală fără resurse și suport, fără șanse egale la educație și oportunități, fără
speranță și încredere, fără zâmbete.



Evaluarea organizațională și a 
programelor
Un instantaneu al rezultatelor cheie
Decembrie 2020

120
Beneficiari, personal
și părți interesate au
furnizat părerea lor

Satisfacția generală

14 parteneri & 
colaboratori

68 staff din linia 
întâi și management

38 beneficiari

100%
DINTRE 
BENEFICIARII 
PARTICIPANȚI 
SUNT 
SATISFĂCUȚI 
CU SERVICIILE 
FARA

”Toți oamenii de la FARA din
România și Marea Britanie
sunt minunați. Ei sunt familia
noastră. Un mare mulțumesc
tuturor! Merită multe STELE. ”

Ce face bine FARA?
RESPONSABILITATE

PENTRU BENEFICIARI
Servicii de calitate 
integrate , 
dedicate nevoilor 
și înclinațiilor 
copiilor și tinerilor
Programe centrate 
pe nevoile copiilor 
și tinerilor
Staff dedicat
Respectarea 
confidențialității

GRIJĂ
Beneficiarii 

participanți afirmă 
că personalul 

angajat politicos și 
grijuliu

COLABORATORII & 
PARTENERII spun că 
programele FARA vin ca 
răspuns la nevoile ce nu 
sunt acoperite de către 
Sistemul de Stat

ÎMBUNĂTĂȚIREA STRUCTURII ORGANIZAȚIONALE
Întărirea vocii beneficiarilor.
Dezvoltarea programului de voluntariat.
Diversificarea serviciilor pentru Prevenirea și Combaterea 
sărăciei, incluziune socială, reducerea inechităților și egalitate de 
șanse.
Creșterea accesului la oportunități de educație continuă pentru 
personalul angajat. 
Dezvoltarea unor programe de training pentru transfer de know-
how și întărirea activităților de advocay.

ÎNCURAJAREA COMUNICĂRII CREȘTEREA, 
SINERIGIILOR ÎNTRE PROGRAME, DIFERITE 
ZONE ORGANIZAȚIONALE ȘI RESURSE 
COMUNITARE
Creșterea adaptabilității la dinamica contextului 
actual. Abordarea pas-cu-pas pentru creșterea 
sustenabilității și calității serviciilor.

30 de ani de

10 000
de vieți transformate
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