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Fundația Metropolis contribuie 
de 20 ani la construirea unei lumi 
în care oamenii zâmbesc, prin 
crearea accesului acestora la 
sănătate, educație și dezvoltare 
emoțională echilibrată.

Fundația se concentrează pe 
asistență socială pentru copiii 
vulnerabili din centrele proprii și 
partenere, pe renovarea 
spitalelor publice din bani 
privați, dar și pe susținerea 
cauzelor individuale verificate.

Lumea în care binele 
este firesc
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Pentru mine este despre moștenire. 

Asta a vrut lumea sa știe mereu: cât și ce moștenesc eu de la ai mei. Ei bine, 
Fundația Metropolis este cea mai grea moștenire pe care o primesc. Au trecut 
mai bine de 20 de ani de când părinții mei au construit de la zero un orfelinat în 
care au crescut până acum sute de copii. 

Pentru mine a fost despre moștenire și când mi-am numit fetița Smaranda, 
după mama, iar ai mei m-au privit în ochi și mi-au spus ca asta nu mă absolvă de 
munca socială pe care ei au început-o. O voi face însă în felul meu: vreau să nu 
mai fie doar despre copii defavorizați, ci și despre creșterea  standardului în 
spitalele publice și de fapt a nivelului de trai în România.

Și mai vreau să vorbesc și să vorbim despre asta. Nu pentru că nu apreciez 
discreția părinților mei, însă cred că doar vorbind cu oamenii poți pune la un loc 
resurse și idei pentru o lume în care binele este firesc.

Îmi doresc ca și copiii mei să trăiască în România și pentru asta trebuie să facem 
toți un efort pentru construirea acestei lumi. Nu cred că pot sa fac eu tot, dar pot 
sa fac îndeajuns încât să schimb mentalități. Ale celor din jurul meu, ale 
oamenilor care au posibilitatea de a ajuta, ale celori tineri, ale oamenilor puternici 
și în cele din urmă ale Statului.

Aceasta este moștenirea mea, și cea pe care am primit-o și cea pe care vreau să o 
dau mai departe.

Codin Maticiuc
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Istoric

Istoria Fundaţiei Filantropice Metropolis 
(FFM) începe odată cu activitățile de volun- 
tariat pe care o tânără englezoaică le face în 
centrele de plasament și pe străzile din jurul 
Gării de Nord. Impresionată de nevoia mare 
de sprijin pe care o recunoaște în toți copiii 
defavorizați, pe care îi întâlnește și ajunge să îi 
cunoască, decide să facă mai mult pentru ei. 
Suzanna M., cetățean englez, activa ca volun-
tar în centrele de plasament din București, 
încă din anul 1996, de la vârsta de 17 ani.

1996

Din 2000, fundația se mută într-o casă mai 
mare, în Sectorul 6, extinzându-și ușor activi-
tatea și ocupându-se de mai mulți copii.  La 
scurt timp după începerea proiectului, familia 
Maticiuc începe să se implice ca sponsor. 
Motivată de dăruirea celor din fundație, 
familia Maticiuc începe să construiască din 
fonduri proprii centrul Acasă, întreprindere 
care durează 2 ani și se finalizează cu inaugu-
rarea acestuia pe 21 decembrie 2004.

2000 Așa se lansează, în 1999, proiectul de sprijin 
prin Fundația Internațională pentru Copii - 
România (FICR), care și-a început activitatea 
în Sectorul 2 din București: într-o casă mică, în 
care erau ajutați doar 3 copii. 

1999

Începând cu anul 2005, FICR se confruntă cu 
o criză financiară, iar familia Maticiuc începe 
să se implice tot mai mult și mai activ în 
susținerea materială și financiară a fundatiei. 
Începând cu anul 2008, susținerea copiilor 
defavorizați devine obiectivul cel mai impor-
tant pentru ei și, o dată cu deschiderea 
Fundației Metropolis l (2007), familia Maticiuc 
preia toate cheltuielile FICR (din septembrie 
2008).

2007
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Echipa
Daniel Epure 
Director

Alin Manole 
Director Administrativ

Cristina Strugari
Responsabil financiar

Adriana Cismaru 
Psiholog

Mădălina Petre 
Asistent social

Mihaela Despa
Educatoare

Casiana Grădișteanu
Educatoare

Cristian Țurcanu
Lucrător social

Nastasia Ignatov
Bucătărie

Liliana Artene
Curățenie

CONSILIU DIRECTOR

Maticiuc Ion
Președinte 

Maticiuc Smaranda
Vicepreședinte

Marin Finel-Dănuț 

În prezent, Fundaţia 
Filantropică Metropolis devine 
o platformă ce oferă sprijin în 
următoarele direcții:

Prevenirea abandonului familial și 
școlar în cazul copiilor aflați în 
dificultate, abandonați sau tratați 
abuziv de părinți

Susținerea dreptului copiilor la
educație și a tinerilor în vederea 
obținerii unui loc de muncă

Renovarea spitalelor publice

Susținerea cauzelor medicale
individuale verificate

5



Centrul de Zi pentru Copii și Părinți
al Fundației Filantropice Metropolis

Centrul de zi pentru copii și părinți este un 
proiect de interes social, local, funcționează 
după orele de școală, este gratuit și acoperă 
activități de învățare și dezvoltare pentru 
copiii din grupul țintă vizat și părinții acestora. 

Venim în sprijinul beneficiarilor noștri prin 
educaţie formală, nonformală şi informală, 
activităţi recreative, socializare, informare şi 
orientare în accesarea serviciilor centrului, 
psihoeducaţie, asistenţă juridico-administra-
tivă, consiliere psihologică, sprijin pentru 
obţinerea drepturilor legale, activităţi pentru 
ameliorarea dificultăţilor de comunicare 
intrafamilială și o masă caldă, zilnic.

“La un moment dat am adus din zona 
Moldovei un băiețel pe care familia îl vânduse, 
iar Protecția copilului îl recuperase. Am aflat 
de povestea lui dintr-un ziar. Când a ajuns la 
noi nu știa nici să folosească furculița. La 
fundație și-a sărbătorit pentru prima dată 
ziua de naștere și era așa uimit de ce i se 
întâmpla că nici nu mai putea să se bucure. 
Îmi aduc aminte că spunea: „Rămân aici 
până când învăț să citesc, dar de Paște vreau 
acasă, că eu sunt catolic“. Și așa am făcut. 
L-am dus acasă în fiecare an când Paștele nu 
pica împreună la catolici și ortodocși. După 
doi ani, cânta „Fur Elise“ la pian, urmărind un 
program pe calculator. Astăzi este un adult în 
toată firea și lucrează în construcții.”

Smaranda Maticiuc
Fondator Fundația Metropolis
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700+
copii au primit o nouă șansă, prin
programele și serviciile primite. 



•  S-a redus riscul de abandon familial, prin 
implementarea planurilor de intervenție și a 
serviciilor oferite de fundație și prin implicarea 
constantă și dedicată a echipei noastre de 
profesioniști (asistent social, psiholog, 
educator, lucrător social)

•  S-a redus riscul de abandon școlar și a 
crescut gradul de conștientizare a părinților cu 
privire la importanța frecventării școlii, prin 
implementarea planurilor de consiliere a 
familiilor de către specialiștii noștri (asistent 
social, psiholog, educator).

îngrijire și hrană 
pe o periodă de 
un an, împreună 

cu familiile lor

rechizite la început
anului școlar, alături 
de frații și surorile lor

deprinderi de 
igienă dentară prin 

parteneriatul cu 
Crucea Roșie

abilități de relaționare, 
comportament social și 

comunicare

un climat mai sigur 
în familie datorită

serviciilor de consiliere 
socială și psihologică 

acordată părinților

sprijin din partea 
educatorului în 

efectuarea 
temelor școlare

control stomatologic 
și oftalmologic

30
copii

+
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Centrul de Consiliere și Sprijin pentru
Tineri în Situații de Risc

Centrul de consiliere și sprijin pentru tineri 
aflați în situații de risc – un serviciu 
rezidențial care acoperă o gamă variată de 
nevoi ale tinerilor aflați în dificultate, de la 
găzduire pe o perioadă determinată la sprijin 
material, cultural, juridic şi administrativ, 
relaţional, ocupațional, dar și servicii medicale, 
după caz. 

Proiectul vizează diminuarea şocului adapta-
tiv al tinerilor adulţi, care, după vârsta majora- 
tului rămân fără suportul instituţionalizat de 
protecţie socială și se găsesc într-o perioadă 
extrem de vulnerabilă pentru care au nevoie 
de o perioadă de tranziţie și de adaptare la 
cerinţele vieţii de adult.

Intervenția noastră – „Paşii spre indepen- 
denţă“ – urmărește dezvoltarea deprinderilor 
adecvate de viaţă adultă cu privire la: gestio- 
narea bugetului propriu, a locuinţei şi a resur- 
selor comunitare; gestionarea integrării 
socio-profesionale prin finalizarea studiilor, 
planificarea carierei, găsirea şi păstrarea unui 
loc de muncă; îngrijire personală şi conduită 
adecvată în societate, autogospodărire. 
Tinerii post-instituționalizați de pe raza Secto- 
rului 6 pot locui aici pe o perioadă de până la 5 
ani, cu obligația de a economisi în contul 
personal 50% din salariu. Obiectivul vizat este 
ca, la finalul celor 5 ani, aceștia să își poată 
depune dosarul de achiziție a unei locuințe.

Tinerii – foștii copii îngrijiți în Centrul „Acasă“ – 
beneficiază de servicii privind integrarea în 
societate. În prezent locuiesc în centru 18 
tineri.
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•  8 dintre aceștia și-au finalizat studiile liceale 
prin programul de pregătire la materiile la 
care se susțin examene pentru promovarea 
exameneului de Bacalaureat (Matematică, 
Limba și Literatura Româna, Fizică, Biologie, 
Istorie etc.)

•  Toți sunt acum angajați cu contract legal de 
muncă

îngrijire, apă, 
hrană, odihnă, 
îmbrăcăminte, 

internet

un mediu stabil și 
echilibrat

au învățat să își 
facă un CV, să se 
prezinte în fața 
unui potențial 

angajator, să își 
pună în valoare 

calitățile 

deprinderi de viață
independentă cu

scopul de a se bucura
de autonomie, fără
a mai fi nevoie de

servicii sociale

abilități de
gestionare

și gospodărire
a locuinței

servicii de asistență 
socială, informare, 

consiliere psihologică, 
vocațională
și juridică

competențe de 
management

financiar

26
tineri

+
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Raport financiar 2019
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VENITURI RON

TOTAL VENITURI 3,350,677

Venituri din subvenții restante aferente perioadei august - decembrie  2018

Venituri din subvenții DGASPC S6 Centrul Acasă ianuarie - august 2019

Venituri din subvenții DGASPC S6 Centrul de zi ianuarie - august 2019

Venituri din subvenții DGASPC S6 Centrul de consiliere și sprijin pentru Tineri Ianuarie - august 2019

Venituri din alocații de plasament

Venituri persoane fizice

Venituri din sponsorizări în bunuri și servicii

Venituri persoane juridice 

Venituri parteneri straini Norvegia - Stiftelsen Europa I Fokus 

Alte venituri (dobanzi, diferențe curs valutar, etc) 

975,826

666,285

126,668

56,226

92,400

155,737

350,000

803,693

103,000

20,842

CHELTUIELI RON

TOTAL CHELTUIELI 2,284,680

+1,065,997

Salarii

Utilități (ianuarie-aprilie 2020)

Hrană

Îngrijire și asistență

Cheltuieli administrative (taxe, impozite, comisioane bancare, consumabile de birou, piese de schimb, 
reparații auto, servicii, legalizări, poștă, curier, asigurări, reparații și modernizări, alte cheltuieli)

Diverse donații și sponsorizări (Implicarea in comunitate, acordarea de pachete cu alimente, 
sprijin educațional, etc

 

907,262

113,629

344,663

111,810

469,574

337,742

803,693 975,826

666,285

907,262

344,663

469,574

337,742

Venituri 2019 Cheltuieli 2019



Implicarea ta contează.
Contribuie la construcția unei lumi noi în care 
binele este firesc.

Centrul social multifuncțional pentru 
copii și tineri 

RON: RO07 CECE B318 30RO N386 5747

USD: RO87 CECE B318 B8US D420 5408

EUR: RO21 CECE B318 C1EU R420 5402

Conturi Spitale Publice din Bani Privați

RON: RO05 CECE B000 30RO N067 5601

USD: RO33 CECE B000 B8US D067 5799

EUR: RO35 CECE B000 C1EU R067 5927

DONEAZĂ LUNAR 
PRIN SMS (în curând)

2 Euro/lună prin SMS

DONEAZĂ PRIN CARD
Contribuie printr-o 

donație unică sau lunară 
de pe cardul de debit sau 

de credit

DĂRUIEȘTE-ȚI ZIUA
Donează-ți ziua de naștere 
pentru a ajuta copiii vulner-
abili sau a renova un spital

REDIRECȚIONEAZĂ 3,5%
Persoanele fizice și 

PFA-urile pot dona 3,5% 
din impozitul pe venit

REDIRECȚIONEAZĂ 20%
Companiile pot dona 20% 
din impozitul pe profit / 

venit

DĂRUIEȘTE-ȚI TIMPUL
Devino voluntar sau 

participă la evenimentele 
noastre

3,5% 20%
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www.fundatiametropolis.ro/doneaza

https://www.fundatiametropolis.ro/doneaza/


Parteneri
Instituții

Companii și firme

Asociații și fundații

Parteneri sănătate
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 Fundația Filantropică Metropolis

Strada Drumul Săbăreni, Nr 47-53, București, 
Sector 6, cod poștal 61362

contact@fundatiametropolis.ro

+40-021-220.69.85  /  +40-021-220.68.07

www.fundatiametropolis.ro


