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EDITORIAL

Se implinesc deja 22 de ani de cand Miloud Oukili,
clownul franco-algerian a intalnit copiii strazii din
Bucuresti. Datorita nasului sau rosu si a mingilor de
jonglerie, a reusit sa atraga aceasta categorie de
persoane neancrezatoare si marginalizata, abandonata
de institutiile publice romane. Utilizand rasul pentru a
crea un climat de incredere, Miloud a introdus diverse
elemente ale artei circului, fiindu-le mereu alaturi, chiar
si pe timpul noptii in refugiul lor, de-a lungul conductelor
de apa calda, care sunt sub oras (canale).
Copii/ tineri ai orfelinatelor, ai tristei amintiri, abandonati
sau fugiti, Miloud le-a fost alaturi, impartasindu-le
disperarea, singuratatea si frica. Reuseste sa creeze o
legatura de prietenie, de incredere, astfel punand in
scena un spectacol impreuna cu acestia. Bucuria de a fi
recunoscut de catre simpli cetateni, de a fi aplaudat,
naste in acesti copii speranta de a merge mai departe…
In 1996, Miloud a creat Fundatia Parada. Organizatie
atipica, dedicata muncii de teren (pe strazile din
Bucuresti). Parada satisface nevoile primare (alimentatie,
igiena, sanatate) ale copiilor, tinerilor, familiilor strazii din
Bucuresti. Fundatia implementeaza servicii de asistenta
sociala in regim de urgenta, de educatie si de integrare
socio-profesionala, prin intermediul
circului social.
In 2013 Fundatia Parada este singura organizatie care
intervine direct pe teren in favoarea copiilor strazii din
Bucuresti, prin intermediul serviciilor de urgenta oferite
si a proiectelor de reintegrare. Provocarea cea mai mare
este cea de a continua si de a adapta misiunile noastre la
evolutia beneficiarilor nostri, care numara in prezent
peste 100.
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COPIII STRAZII DIN BUCURESTI

Interviu cu Clémence Valin, care pregateste o teza de doctorat

in stiinte politice, Universitatea Paris 7 si Universitatea

Bucuresti, in parteneriat cu Fundatia Parada privind situatia

copiilor strazii din Bucuresti.

Care este numarul copiilor care traiesc pe strazile din

Bucuresti?

C.V : Numarul copiilor strazii din Bucuresti este estimat intre
1000 -2000, dintre care, cel putin 500 traiesc permanent pe
strada, la o populatie de 2 milioane de locuitori.
Fenomenul copiilor strazii exista in continuare in Romania, dar
caracteristicile acestuia au evoluat. De exemplu, numarul copiilor
si a nou-nascutilor in cadrul familiilor care stau in strada este in
crestere.

Care sunt cauzele acestui fenomen?  

C.V : Inițial, copiii străzii au fost rezultatul politicii pronataliste
pusa in practica de catre N. Ceaușescu, combinată cu sărăcia
extremă ai ultimilor ani ai regimului comunist.

Odata cu interzicerea avortului si accesul limitat la metodele
contraceptive , numerosi copii nedoriti, s-au nascut in familii care
nu aveau resursele necesare cresterii si ingrijirii unui copil,
lasandu-i astfel in institutiile publice de protectie sociala
suprapopulate, fiind numite din nefericire «orfelinatele
romanesti »

In haosul post-1989 un mare numar de copii institutionalizati,
maltratati , neglijati au profitat pentru a fugi si a pleca catre
Bucuresti



Astăzi, în ciuda schimbarilor politice profunde, economice, sociale
și demografice copiii străzii continuă să ajungă în capitală, dar in
numar mai mic.

Copiii și tinerii strazii trăiesc astăzi în mare parte in familii
disfuncționale, monoparentale, familii numeroase și cu o situație
economică foarte precară. Ei fug de situațiile de abuz sau de
neglijare sau ajung în stradă impreuna cu familiile lor. Proporția
copiilor din instituții a scăzut.

Cine sunt acesti copii ai strazii ?  

C.V : Este o populatie mobila si disimulata, de obicei clandestina, 
copiii strazii nu sunt o populatie omogena.  

Proportia minorilor neinsotiti, abandonati, fara un adapost si fara
resurse s-a inversat in raport cu zilierii ( care lucreaza pe strazi
ziua, iar seara reintra acasa)  acestia din urma fiind majoritari. 

Totodata exista copii si nou-nascuti in familiile care locuiesc pe
strada. Putem vorbi de familii constituite din ex-copii ai strazii care
au devenit adulti sau de familii in saracie extrema. Ar trebui
remarcat faptul că acest fenomen, ca și numărul copiilor
abandonați în instituțiile de stat, a cunoscut o noua crestere din
anul 2010

Etnia roma este foarte prezenta, pentru ca fara indoiala, cea mai
mare proportie de romi se afla in situatie socio-economica dificila,
dar este discutabila identificarea culturala sau etnica la sosirea in
in strada. Experienta Fundatiei Parada arata, in plus, ca
diferentierea etnica care predomina in strada: este doar o situatie
inventata.

Care sunt conditiile de trai ale copiilor strazii? 

C.V :Pe strada, copiii si tinerii care traiesc permanent in acest mediu,
dorm pe strazi, in canale, in diverse cladiri abandonate, … care de
multe ori nu au apa, electricitate si sunt insalubre.
Ei sunt foarte vulnerabili si nu au acces in mod constant la serviciile
publice care ar trebui sa fie gratuite pentru minori, precum,
sanatatea si educatia. Speranta de viata este limitata.
Un numar mare de copii/ tineri ai strazii nu au documente de
identitate sau nu au resedinta in Bucuresti, ceea ce inseamna
limitarea posibilitatii de integrare a acestora.

Lucrătorii de teren au raportat o deteriorare dramatică recenta a
condițiilor de viață, în special datorita consumului de droguri
injectabile, heroină și răspândirea bolilor transmisibile, cum ar HIV si
hepatita.

Copiii strazii obtin sprijin din partea institutiilor publie si private

(ONG-uri) ?

C.V : Conform ultimului studiu realizat de catre Salvatii Copiii
Romania, mai putin de 5% dintre copiii/ tinerii strazii au declarat ca
au avut acces la serviciile publice pe parcursul ultimului an. In
schimb, 70% au mentionat Parada, ARAS, Samu Social si Concordia,
ca singure surse de sprijin. Pe teren, aceste ONG-uri lucreaza in
complementaritate: Parada se distinge printr-o abordare integrata.

Serviciile de urgenta oferite de catre Caravana / Unitate Mobila si
Centrul de zi, implica beneficiarii in diferite programe de integrare
(circ, fotbal) si de scolarizare, desi bineanteles unele se suprapun.
Este, totodata singura organizatie care continua sa mearga pe
strada, de 20 ani, acolo unde traiesc acesti copii.
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Ofera un cadru
Punand accent pe resect si disciplina, 

datorita rigorii artei circului. Ajuta la  

reglarea , temperarea conduitelor

riscante si  a  abuzurilor emotionale

Dezvoltarea copiilor 

strazii
datorita activitatilor de circ. 

Permitandu-le sa creeze si sa joace in 

spectacole la nivel international. 

Ambitii noi, noi sperante sau pur si 

simplu dorinta de a descoperi. 

Favorizeaza integrarea, 

dezvoltarea personală și 

socială 

Lasand spatiu libertatii si creativitatii , 

totul cu foarte mare tenacitate, 

perseverenta si disciplina, circul le 

permite de a se exprima pentru a crea 

legaturi  cu societatea care multe ori il 

exclude.. 

Circul socialCircul social, utilizat ca principal instrument de educație și de sprijin social, programul artistic 
este baza pentru dezvoltarea altor activități ale fundației. El are multe virtuți, precum: 



Anul 2013 in cifre

Venituri

Venituri :  925.975 RON
cca 210.740 €

Cheltuieli

Total cheltuieli  : 1.015.337 RON

cca. 226.435 €

Campania 2%Campania 2%
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Fiecare individ poate decide să direcționeze o parte din impozit, 2%, sub formă de donații sau
contribuții la anumite organizații cu un interes general, precum Parada. În mediul economic dificil în
care funcționează astazi asociațiile, aceste donații au permis finanțarea mai multor activitățile în
2013. Procedura este rapida și gratuita. Pentru mai multe informatii va rugam contactati-ne (pagina
27 a raportului).

Cod Fiscal

980 5608

20%



Activitatile Fundatiei
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CENTRUL DE ZI 

Mai mult decat a oferi posibilitatea copiilor strazii de a beneficia

de o masa cald a si a de a se spala, centrul de zi este un spatiu

familiar, sigur, unde copiii pot fi ascultati, monitorizati

individual, putand participa la activitati recreative, creatie in 

stransa legatura cu munca sociala desfasurata.  

Deschis de luni pana vineri, 9.00-17.00 , centrul de zi este nucleul
activitatilor sociale si culturale desfasurate de catre Fundatiei. 

In 2013, aproximativ 80 de copii, tineri si familii cu copii, au beneficiat
zilnic de serviciile de urgenta si de integrare ale Centrului. Alti 100 de 

beneficiari vin in maniera punctuala, in functie de nevoile lor. 

Sprijin scolar si profesional: Pentru anumiti beneficiari: acompaniere
si monitorizare in cautarea unui loc de munca si ajutor in mentinerea
locului de munca de catre tanar; activitati de alfabetizare, sprijin in 

efectuarea obligatiilor scolare, curs de limbi straine, informari privind
situatia pietei de munca, formari, consiliere,…Evaluare si auto-

evaluare a personalitatii, inainte de a face cea mai buna orientare
posiblia. Dezvoltarea increderii in sine insusi si a aptitdinilor necesare

gasirii unui loc de munca.  

Echipa :

1 psihopedagog
1 psiholog 
1 educator 
2 formatori
12 voluntari

Sprijin social: cautarea unor chirii, obtinerea actelor de identitate, 
obtinere diverse ajutoare  sociale, pensii de handicap, acompanierea in 

diverse institutii publice..

Activitati culturale si artistice: cu sprijinul voluntarilor sunt desfasurate 

diverse activitati: dans, teatru, activitati recreative, excursii, grupuri de 

dezvoltare personala, cursuri de gastronomie, activitati sportive, etc. 10

Sprijin psihologic: evaluarea psihologica a fiecarui copil/ 
tanar. Un plan de asistenta personalizat si adaptat, pus in 

practica .   

Sprijin medical: preventie, ajutor in procurarea si administrarea tratamentului



CENTRUL EDUCATIONAL

Centrul educational in parteneriat cu Scoala nr. 95 doreste sa 

ofere copiilor si tinerilor posibilitatea scolarizarii , sau de a 

relua cursurile intrerupte, datorita abandonului scolar. 

Programul educativ este flexibil si tine cont de caracteristicile

fiecarui copil/ tanar pentru a adaptarea cat mai buna a lor la 

cursurile scoalre. 

O importanta interfata intre familie, copii si scoala, centrul

educational permite oferirea copiilor/ tinerilor un ansamblu

de cunostinte de baza pentru finalizarea scolii si gasirea unui

loc de munca. 

Centrul educational , ofera cursuri de alfabetizare, sustinere
scolara si funizarea materialului didactic. Totodata ofera sprijin

in demersurile privind obtinerea documentelor de identitate
(certificat de nastere, Carti de identitate…). Propune activitati
educative extrascolare, ofera sustinere financiare si sprijin in 

cautarea unui loc de munca. 
50 copiii si tineri din cadrul Fundatiei au participat in cadrul

programului, in anul 2013:

• 16 copii au frecventat cursurile de zi si serale ale diverselor
scoli din Bucuresti

• 7 copii au participat la Programul A doua Sansa in cadrul
Scolii nr. 95

• 27 au aprticipat la programul Centrului educational sprijin
in efectuarea temelor ateliere, excursii,a ctivitati recreative…)

• Sustinere si consiliere pentru accesul la diverse servicii
( institutii publice si private...) Centrul educational este o 

interfata intre tineri, parinti si scoala pentru sprijinirea
insertiei scolare si profesionale cat mai eficiente a 

beneficiarilor . 

Echipa

1 educator
2 profesor de engleza
1 profesor de 
informatica
1 psihopedagog
4 Voluntari
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Programul artistic

Programul artistic ofera fiecarui copil sau adolescent ocazia de 

a descoperi arta scenei , prin intermediul circului, teatrului, 

dansului, teatrului de papusi.  

Este un instrument ludic, pedagogic si informal de integrare

sociala , utilizata in cadrul centrului de zi sau prin intermediul

diverselor spectacole sau turnee artistice.  

Activitatile programului se concentreaza pe dezvoltarea creativitatii si a 
stimei/ increderii de sine. Pe parcursul turneelor , tinerii prezinta

sapectacolul lor in cadrul diverselor festivaluri, evenimente organizate
de diverse institutii, institutii de ocrotire sociala si spitale. Cu diverse 

compentente in sfera artelor scenei, cativa tineri fac animatie, ateliere
de circ in cadrul scolilor franceze, americane si engleze din Bucuresti, 

pe parcursul evenimentelor culturale sau in cadrul
centrelor de animatie.  

Spectacolele sunt o veritabila oportunitate pentru tineri, de a intalni
persoane cu orizonturi diferite sau de a descoperi sau de a re-descoperi
viata armonioasa din sanul familiei, deoarece cazarea de face in familii

care doresc sa ii gazduiasca.    

Parada , in colaborare cu trupa Teatrului Magro – Italia si cu sprijinul
financiar al Asociatiei alta Mane prezinta inca din anul 2012 un nou
spectacol Parada – IS, in regia lui Flavio Cortelazzi. Este un spectacol

experimental care combina teatrul si arta circului. Acesta este un mesaj
pentru toti tinerii strazii. Turnee si specatacole

Spectacole in Romania

Turnee in Italia

Turnee in Franta 

Urmare a unui stagiu de formare efectuat in anul 
2012 prin intermediul programului « De la rue au 

ciel,  l’art comme perspective de 

croissance » finantat de catre BNP Paribas si Alta 
Mane, 6 tineri ai strazii s-au perfectionat in arta 

circului  si in pedagogie pentru a deveni profesori de 
circ. 

In 2013 , cei 6 tineri formati in arta circului, au putut sustine diverse 
cursuri pentru diversi de copii (bolnavi, defavorizati, italieni, francezi si 

americani)
12



EDUCATIE PRIN SPORT :   
Inter Campus

Inca din anul 1997, Iter Campus realizeaza proiecte de cooperare

flexibile si pe termen lung peste in lume. Obiectivul este cel de a 

utiliza fotbalul ca si instrument educativ pentru a oferi copiilor

defavorizati , cu varste intre 6 si 13 ani, dreptul de ajuca. 

Inceput in mai 2012, Inter Campus a dezvoltat activitati sportive 

si recreative in stransa legatura cu dezvoltarea sociala si  

integrarea a 60 de copii ai strazii.

Cu doar 2 antrenamente pe zi, acest program este un punct
interesant de intalnire cu beneficiarii care nu doresc sa apeleze la 
alte servicii ale Fundatiei Parada. Dupa chiar doua saptamani s-a 

observat o imbunatatire a comportamentului copiilor in 
colectivitate si o prezenta regulata a copiilor la scoala. 

Acesti copii cu varste cuprinse intre 6 si 13 ani sunt beneficiari ai 
serviciilor oferite pe strada, de catre Fundatia Parada, iar altii, a 

serviciilor oferite de Centrul de primire Pinocchio, Sf. Marcelino si                   
Sf. Stefan.  

Pentru a putea beneficia de acest program sportiv, copiii au 
inceput sa frecventeze scoala, tinerii consumatori de droguri au 

apelat la diverse centre de plasament pentru a fi integrati in cadrul
acestora. 

In 2013, copiii au participat la meciuri amicale cu alte echipe din
Bucuresti si Ilfov.. 

Tot programul este suportat de catre InterCampus
(http://intercampus.inter.it) , fapt care permite finantarea formarii

perioadice a antrenorilor, tricouri, echipamente sportive pentru
copii.  

Dorim sa multumim Liceului « Mircea Eliade » si scolii de foptbal
"F.C. Danilescu“ pentru oportunitatea pe care ne-au oferit-o de a 

ne desfasura antrenamentele nostre pe ternul lor de fotbal. 
Multmim mult si Institutului National de Cercetare pentru Sport, 

care ne-a fost de nenumarate ori parteneri la diverse evenimente. 

Echipa

2 antrenori
1 secund
antrenori
1 voluntar SEV
1 coordonator
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CARAVANA/UNITATEA MOBILA 

Parada este singurul organism din Bucuresti, 

impreuna cu Samu Social care intra in contact 

direct cu copiii, tinerii si familiile care traiesc pe 

strada. Centrul mobil de asistenta socio-medicala 

pe timpul noptii, Caravana duce pe strazile capitalei 

putina sustinere morala, medicala si alimentara. 

Echipa: 

1 coordonator        
1 asistent social 
1 lucrator social
1 sofer 

De trei ori pe saptamana , incepand cu orele 20 pana la 
miezul noptii , Caravana parcurge strazile capitalei pentru a 
intalni in mod regulat 14 gruprui diferite , compuse din nou-

nascuti, copii, tineri si familii, insumand un total de 447 
persoane. 

Aceasta abordare permite crearea unei legaturi intre strada si 
serviciile sociale ale fundatiei, de aidentifica si monitoriza 

grupurile de persoane ale strazii, si imbunatatirea situatiei lor, 
dezvoltand o retea de interventie pe strada mai adaptata 

nevoilor. 

Programul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri

• Informare si consiliere privind probleme sociale si psihologice 
si de acompaniere medicala. 
• 18 adaposturi temporare 

• Distributia de seringi ( 9740) si de prezervative (2070).
• 62 Obtinere/ reinoire acte de identitate

Mai multe personalitati politice, echipe de televiziune, 
diverse organizatii romane si straine , au vizitat acest 

proiect , pentru cunoaste  si a intelege mai bine realitatea 
copiiilor/ tinerilor strazi cat si munca de teren pe care o 

efectueaza colegii nostri:  Ambasadori ai Italiei  si ai Frantei 
in Romania, D-na Secretar de Stat Denisa Patrascu, D-na 

Director pentru incluziune sociala, reprezentanti ai 
DGASPC, etc…
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PROFILUL BENEFICIARILOR   
SERVICIULUI CARAVANA

63%

varsta Sex Etnie

Ex-copiii strazii Scolarizarea 
minorilor

Profilul celor 447 de beneficiari ai serviciilor de urgenta
oferite de catre fundatia Parada. Discutam in special
despre familiile intalnite pe parcursul interventiei in
strada si de familiile incluse intr-un program de sprijin
material/ financiar.
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SUSTINEREA COPIILOR NOU-NASCUTI 
DIN STRADA

52
Numarul de 
nou-nascuti 
sustinuti in 

2013

Fenomenul nu este nou, dar se agraveaza si se 

perpetueaza. De fapt, copiii strazii ai anilor 1990 au 

crescut si si-au intemeiat familii in strada. In plus, 

situatia socio-economica in Romania, din anul 2012  a 

contribuit la aducerea si a altor familii intregi pe 

strada.    

Acesti nou-nascuti cu varste cuprinse intre 0-3 ani, 
numiti « a doua generatie de copiii ai strazii » 

necunoscand altceva decat asfaltul.  
Parada sustine tinerii adulti si tinerii parinti care traiesc 
in extrema saracie, acestia isi cresc  bebelusi in cele mai 

grele conditii posibile. Vorbim in special de familii 
monoparentale.   

La initiativa unei voluntare, Géraldine Prigent, Parada a 
dezvoltat un program in anul 2011 un program de 

sustinere a nou-nascutilor care traiesc in strada. Este 
posibil sa sustineti un nou-nascut, facand o donatie de 

100 Lei/ lunar in cadrul fundatiei. 

Acest program, permite Fundatiei Parada de a furniza 
mamelor toate produsele de igiena necesare (scutece, 

servetele umede si sapun) haine si incaltaminte 
adaptate nevoilor.  Laptele praf care este oferit cu 

sprijinul firmei Nestlé.
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VOLUNTARIAT SI STAGII

Primirea voluntarilor romani si  straini, in mod regulat, pemite

asigurarea ansamblului de servicii propuse de catre Parada cu

dinamism solidar , bazat pe schimb, pe respect  si placere. 

In acest cadr se dezvolta noi activiti artistice, sprotive si culturale, 

oferind tinerilor/ copiilor care frecventeaza progremele nostra, 

posibilitatea de a se distra, a se simti bine si a descoperi noi

experiente. 

Lucrand intr-un mediu profesionist, stagiarii sprijina echipa

fundatiei pe parcursul monitorizarii si dezvoltarii noilor proiecte si 

servicii, in timp ce se formeaza in domeniul lor de compententa.  

Activitati realizate:

• Activitati sportive: Fotbal, ping-pong, mersul cu bicicleta….
• Activitati culturale si artistice: vizite la muzee, teatru, cinema, 
ateliere de muzica, ateliere de lucru manual, ateliere de magie, 

ateliere de circ…
• Excursii: festivaluri…

• Activitati educative: sprijin in efectuarea temelor,  cursuri de limbi
straine …

• Sprijin oferit pentru diverse dmersuri la institutii publice (spitale, 
politie, tribunal, primarie…)…

Echipa

1 coordator de voluntari
17 voluntari constanti
6 voluntari ocazionali
1 stagiar Educator Specializat
2 stagiari Managementul 
Proiectelor 

Initiative de voluntariat 2013

50 familii franceze care au furnizat mai mult de 80 
de sandwisch in fiecare seara copiii/ tinerilor/ 

familiilor din strada si pachete alimentare. 
Punct de colectare pentru donatii de la comunitatea 

expatriatilor  (haine, jucarii..)

« Dragostea in cutie »: operatiunea coletelor de Craciun pentru copiii 
strazii (300 de pachete in 2012 si 250 in 2013 ) 

Vanzare carti de bucatarie  - profitul in favoarea Paradei   17



2013

Vizita lui Bachtal Apsa

Organizare ateliere cu 
beneficiarii Fundatiei Parada de 
catre un grup de artisti din 
Republica Ceha, foarte 
cunoscuti, Bachtal Apsa.Canta 
muzica tiganeasca

Evenimente 2013

Februarie 30

Vizita asociatiei Italiene 

Telephono Azzuro si a 

gardienilor din 

penitenciarele italiene. 

Au venit la Parada, timp de 
o saptamana, au donat 
medicamente, seringi, 
imbracaminte si alimente.

Iunie13

Vizita – Cirque du soleil

Tinerii/ copiii din cadrul 
Fundatiei Parada si din cadrul 
Asociatiei Hogares Esperanza 
au avut sansa sa participe la 
atelierele organizate de catre 
Cirque du Soleil

Vizita lui Fred Fogerti 

Celebrul magician francez a 
petrecut cateva zile in cadrul 
Fundatiei Parada. Cu aceasta 
ocazie Fred a avut ocazia sa 
invete si sa arate din tainele 
magiei tuturor

Ziua portilor deschise la 

centrul de zi. 

Educatorii si voluntarii au 
organizat cu ocazia acestui 
eveniment, diferite activitati 
pentru numeroasele 
persoane care au participat 
la diverse activitati propuse

Sarbatorirea a XX-a 

aniversare a UFE (Uniunea 

francofonilor in strainatate). 

Pe parcursul acestei seri de 
gala, tinerii din cadrul 
Fundatiei Parada au prezentat 
un spectacol. A fost 
organizata si o tombola. 

Conferinta Dynamo 

International. Cu ocazia 
organizarii unui seminar, 
avand ca tema, munca de 
strada in Bruxelles. Comisia 
Europeana si Comisia 
regionala au organizat 
aceasta conferinta. 70 de 
operatori sociali au fost 
prezenti. 

Vizita lui Arno Huibers, 

un clown si actor
olandez celebru in 
lumea intreaga. 
El a intalnit copiii si 
tinerii 
fundatiei,organizand 
ateliere

Septembrie 10

Noiembrie 7

Noiembrie 27

Septembrie 3

August

29

Noiembrie20 Noiembrie27

Vizita lucratorilor sociali 

olandezi

Au participat la diverse vizite 
pe strada cu Serviciul Caravana 
si au facut o donatie financiara 
Fundatiei Parada. 
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Proiecte Europene

Proiecte Finantatori Perioada
desfasurarii

Costul
total

Parteneri

SRAP

Prevenirea consumului de 

droguri în rândul 

comunităților de romi și 

sinti.

CIRCUS 

TRANSFORMATION

Stabilirea unui cadru

european de compentente

pentru o noua profesie de 

formator in circ social

DICTAT

Cooperare culturala pentru

realizarea unei piese de 

teatru privind sensibilizarea

opiniei publice asupra

ultimelor dictaturi

europene.

EVS PROJECT

Structura gazda de  

primire/trimitere

Voluntari SEV

Program de actiune 

comunitara in 

domeniul sanatatii 

publice

Iulie2010

-

Iulie 2013

Primaria Orasului Bologna, Societa Dolce, 

Forum  European pentru Securitate Urbana, 

Fundatia Secretariado Gitano, Hors la Rue, 

HESED, Consiliul public Rom Kupate, RIC 

Novo Mesto, Universitatea de Trnava, Primaria 

OrasuluiVenetia

71 260€

Programul 

Leonardo da Vinci

Septembrie 

2012

Septembrie 

2014

5 800€

Circus Elleboug, Le plus petit cirque du 

monde, Caravan, Belfast community 

circus, Scoala de circ din Bruxelles, 

Zaltimbanq – Scoala de circ din 

Luxembourg, Sorin Sirkus Tampere

Programul 

Leonardo da Vinci

Iulie2012

Decembrie

2013
59 450€

Teatro Magro, MCK Betchatow, 

Agifodent

Uniunea 

Europeana

Octobrie 

2013

Octobrie 

2014

19
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Noi proiecte in viitor…

Programul « De la rue au ciel » BNP Baribas si Alta Mane
Programul a debutat in anul 2012, scopul acestuia fiind cel de formare profesionala  a unei echipe de 6 tineri din cadrul Fudatiei 
Parada , vizand astfel, crearea unei Academii de Arta Sociala. Acestia vor dobandi competentele necesare in circ si in pedagogie
pentru a putea  lucra in acest domeniu de activitate. Poroiectul s-a oprit in anul 2013, a fost reluat in anul 2014. 

« La rue n’est pas une fatalité »  Accor
Proiectul are drept scop cresterea posibilitatilor de integrare a tinerilor defavorizati  pe piata muncii, oferindu-le instrumentele si 
competentele necesare , in baza unui program de sprijin personalizat  (evaluare, orientare, consiliere in formare profesionala, 
acompaniere pe piata muncii, monitorizare…)
Proiectul  dispune, si de un alt aspect foarte important, si anume, sensibilizarea potentialilor angajatori, mass-mediei, 
institutiilor publice decizionale, dar si populatiei in sens larg  ( angajati ai hotelurile Grupului ACCOR…) privind aceasta problematica.  

Academia de circ

Refuzand sa se inscrie intr-o logica a asistentei , Fundatia Parada propune diverse activitati  tinerilor, pentru dobandirea diverselor 
instrumente , permitandu-le sa  se dezvolte in mod concret si viabil, pentru dobandirea  unei independente reale , vizand construirea 
lor si a unui viitor socio-profesional.  Acest proiect ambitios , doreste infiintarea unei scoli de circ la Bucuresti, permintand totodata sa 
ofere locuri de munca fostilor beneficiari care au participat la programul artistic desfasurat de catre Fundatia Parada, si, formarea 
noilor tineri in arta circului sub atenta supraveghere a profesionistilor. 

Centrul rezidential
Proiectul unui centru rezidential  de reintegrare sociala ramane o componenta esentiala in centrul preocuparilor noastre. Acesta este 
conceput pentru a gazdui atat noaptea cat si ziua, 15-20 de persoane cu varste cuprinse intre 15-25 ani  pentru a le oferi un mod de 
viata. Intr-adevar pentrua putea merge la munca sau la scoala, este indispensabil  de a dispune de aceasta stabilitate a locuintei  si de a 
beneficia de a 3 mese pe zi. In contextul unei integrari  pe lunga durata, este necesar  sa scoatem acesti tineri  din strada pentru a avea 
o interventie  sociala eficace. S-a  inchiriat o locatie in anul 2013, la cativa km in partea de nord a bucurestiului. Fundatia Parada este in 
asteptarea finantarilor pentru a debuta activitatile. 
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Actorii Fundatiei
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ADMINISTRATIV 

Presedinte: Francesco ALOISIO
Director executiv: Ionut JUGUREANU
Responsabil financiar : Liana SPIRIDON
Expert contabil: Andrei DINULESCU
Coordonator proiecte europene : Silvia CELANI
Asistent proiect: Alina BONTU

CENTRUL DE ZI

Psiholog/ responsabil program de insertie profesionala: 
Claudia PETRE
Psihopedagog/responsabil centrul educational : Mirela  HAITA
Personal de intretinere: Ioana CIOTANGA, Viorica RADUCAN

educator : Sergio DALLA CA DI DIO

PROGRAM  ARTISTIC

Coordinator artistic : Marian MILEA
Formator artistic : Flori BUDURUSI

CARAVANA

Asistenti sociali : Adina STEFAN, Iuliana DOBRESCU
Logistician: Marian FRATILA

Echipa
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PARTENERI IN EUROPA

In Franta

Asociatia ¾ Monde
Asociatia Bonne Aventure

In Italia

Asociatia Parada Italia

PARTENERI IN EUROPA

In Franta

Asociatia ¾ Monde
Asociatia Bonne Aventure

In Italia

Asociatia Parada Italia

RETEAUA INTERNATIONALA IN EUROPA

Coordoneaza atelierul roman al Retelei Dynamo  International, reteaua
lucratorilor sociali de strada. Memebra din anul 2012. 

Membra a retelei Caravan, care include scoli de circ social. 

RETEAUA INTERNATIONALA IN ROMANIA

Membra a FONPC ( Federatia ONG-urilor pentru protectia copilului ) inca din
anul 2002, federatie care include mai mult de 100 de asociatii membre care 
lucreaza in domeniul protectiei copilului in Romania

Membra a RHRN (Romanian Harm Reduction Network) din anul 2002, 
include asociatii care lupta pentru reducerea riscurilor asociate consumului
de droguri.
Membra a CCIFER (Camera de Comert, Industrie Franceza in Romania)

Membra CIAO (Comitatul Asociatiilor Italiene in Romania)

RETEAUA INTERNATIONALA IN EUROPA

Coordoneaza atelierul roman al Retelei Dynamo  International, reteaua
lucratorilor sociali de strada. Memebra din anul 2012. 

Membra a retelei Caravan, care include scoli de circ social. 

RETEAUA INTERNATIONALA IN ROMANIA

Membra a FONPC ( Federatia ONG-urilor pentru protectia copilului ) inca din
anul 2002, federatie care include mai mult de 100 de asociatii membre care 
lucreaza in domeniul protectiei copilului in Romania

Membra a RHRN (Romanian Harm Reduction Network) din anul 2002, 
include asociatii care lupta pentru reducerea riscurilor asociate consumului
de droguri.
Membra a CCIFER (Camera de Comert, Industrie Franceza in Romania)

Membra CIAO (Comitatul Asociatiilor Italiene in Romania)

Reteaua noastra de parteneri
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Multumim :

Partenerilor  publici:

CCIFER (Camera de Comert si Industrie Francezan in 
Romania)
SCAC Ambasadei Frantei in Romania
Ambasada Italiei in Romania
DGASMB (Directia Generala de Asistenta Sociala si a 
Municipiului Bucuresti)
Camera de Comert Italiana in Romania

Parteneri privati:

Fundatia Accor
Fundatia Air France
Fundatia BNP Paribas
Fndatia Acvatot & le Groupe Acvatot
Fundatia Inter Campus
Hotel Hilton
Hotel Accor: Novotel, Pullman, Ibis
Apa Nova
Nestlé Romania
BRD – Groupe Société Générale
Fortis Bank
AMGEN Romania
Scoala Italiana Aldo Moro din Bucuresti
Scoala franceza Anna de Noailles 
Scoala Americana din Bucuresti (AISB)
Cirque du Soleil
Federatia VIP
ENEL
Ilgrano fine food
Grupul GIS
Decathlon

Partenerii nostri asociativi:

Casiopeea
Fundatia PARADA Italia
Asociatia ¾ Monde
Asociatia La Bonne Étoile
Fundatia Alta Mane
Asociatia Valentina Romania
Samu Social Bucuresti

Partenerii nostri in 2013
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Sa ne cunoasteti mai bine…

PA-RA-DA,
un film de Marco Pontecorvo.

In anul 2008 regizorul italian s-a inspirat din istoria lui 
Miloud OUKILI, acest clown franco algerian, care a 
efectuat Serviciul Civil la Bucuresti, unde a intalnit 

copiii si tinerii strazii si a decis sa puna bazele 
Fundatiei Parada. 

Film de fictiune, marturiseste fapte reale, avand ca si 
actori, copii reali ai strazii din anii 2009. 

Filmul a primit Premiul de la Mostra in cadrul 
Festivalului de film de la Venetia.  

Il puteti gasi pe DVD comandandu-l pe internet. 
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Contact

Fundatia PARADA

Str Bucur 23
Sector 4, CP 040292
Bucuresti, ROMANIA

Tel: +40-021-331 17 99
Mobil:+40-072 315 3693

E-Mail: birou@paradaromania.ro
Site: www.paradaromania.ro

Cod fiscal : 950 5608

Ionut JUGUREANU-Director executiv

i.jugureanu@paradaromania.ro

Franco ALOISIO - Presedinte

franco@apelngo.ro
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