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”BufKids” a fost gân-
dit inițial ca o replică a 
Centrului de zi ”Hercu-
les” din Costești și a fost 
construit de la zero pe un 
teren de peste 1.300 mp 
(Str. Agricultori 116 A), 
pus la dispoziție de că-
tre Primăria orașului. Cu 
sprijinul a mii de voluntari 
corporatiști și cu finanțare 
de la companii private, 
Habitat for Humanity Ro-
mânia a construit clădirea 
în perioada 2018 - 2019 și 
va construi, din primăva-
ra anului viitor, în curtea 
centrului, o cantină pen-
tru copiii care vin zi de zi 
la ”BufKids”.

Inaugurarea oficia-
lă a ”BufKids” urma să 
aibă loc pe 19 martie 
2020, însă pandemia CO-
VID-19 a făcut ca activi-
tatea să înceapă mai dis-
cret și, în primă fază, fă-
ră prezența fizică a be-
neficiarilor. ”Acest lucru 
nu ne-a împiedicat să in-
tervenim în comunita-
te și să fim alături de co-
pii prin telefon și internet, 
cu ajutorul micii noas-
tre echipe și mulțumită 
finanțării United Way Ro-
mânia și Raiffeisen Bank 
România”, ne-a explicat 
Petruța Stănescu. Aceas-
ta ne-a povestit cum  s-au 
desfășurat telefonic in-

terviurile pentru alegerea 
copiilor beneficiari, cum 
activitățile educaționale 
s-au derulat ”la distanță”, 
prin  whatsapp, cum  s-au 
organizat ședințe de 
asistență psihologică sau 
cum s-au pregătit săptă-
mânal pachetele cu ali-
mente de bază și artico-
le de igienă pentru copii și 
familiile lor.

Ce se întâmplă 
concret, la 
”BufKids”?

În această perioadă, 
respectând măsurile im-
puse pe fondul pandemi-
ei, la ”BufKids” vin, prin 
rotație, în jur de 10 co-
pii/zi, în grupuri de câ-
te doi copii/oră, care fac 
activități școlare sau se 
joacă. Când se va permite 
acest lucru, numărul copi-
ilor va crește. Centrul es-
te gândit în regim after-
school/pre-school pentru 
50 de copii cu vârste cu-
prinse între 6 și 14 ani, 
elevi la Șc. Gim. nr. 4, din 
vecinătate, și la Șc. Gim. 
nr. 3 din cartierul înveci-
nat, Flămânzeni. Sunt co-
pii ai căror familii se con-
fruntă cu o situație so-
cio-economică dificilă, dar 
își doresc să învețe pen-
tru a putea depăși pe vi-

itor sărăcia moștenită din 
generație în generație. 
”BufKids” îi ajută, ast-
fel, să nu abandoneze 
școala din cauza sărăciei 
și le crește capacitatea și 
motivația pentru învățare. 
Activitățile se modifi-
că și/sau se diversifică în 
funcție de interesele co-
piilor și de oportunitățile/
parteneriatele care apar, 
însă permanent au loc ac-
tivități educaționale, pre-
cum acordarea de spri-
jin la teme, combate rea 
 analfabetismului func   țio-
nal și dezvoltarea diver-
selor aptitudini esen țiale 
(scris, citit, limbi străi-

ne, calculator), ateliere 
de creativitate, dezvolta-
re personală sau educație 
civică, activități extra-
școlare recreative și ne-
apărat joacă, în special 
pentru copiii mici; asigu-
rarea unei mese zilnice - 
pentru început în regim 
de catering, apoi una sau 
două mese la cantina cen-
trului; asigurarea rechizi-
telor, cărților și produse-
lor de igienă și vestimen-
tare pentru copii; consili-
ere psihologică pentru co-
pii și consiliere parenta-
lă pentru părinți și servi-
cii de asistență socială de 
bază (sprijin pentru întoc-

mirea actelor de identita-
te sau a certificatelor de 
naștere) etc.

Toată lumea poate 
da o mână de 
ajutor!

Asociația Hermes se 
finanțează exclusiv din 
surse private: compa-
nii responsabile social, 
organizații mari și dona-
tori persoane fizice, care 
oferă direct asociației, in-
clusiv online, prin inter-
mediul site-ului www.aso-
ciatiahercules.ro. De ace-
ea, Petruța Stănescu și co-
lega sa, Mirela Feruglio, 

cofondatoare a Centru-
lui ”BufKids”, speră să gă-
sească sprijin în comunita-
tea locală bufteană, cen-
trul oferind numeroase 
ocazii de implicare pentru 
oameni inimoși din oraș 
– fie că este vorba de vo-
luntari care doresc să aju-
te, lucrând direct cu bene-
ficiarii (copiii), fie că este 
vorba de firme care pot 
direcționa 3,5% din im-
pozitul pe profit. ”BufKids” 
abia așteaptă să-și deschi-
dă larg porțile, și nu doar 
pentru copii, ci pentru toți 
membrii comunității loca-
le, care vor dori să contri-
buie la mai binele tuturor!

O copilărie cu mai puține lipsuri, prin grija Asociației Hercules

Petruța Stănescu, director executiv la 
Asociația Hercules, cu sediul social în 
Costești, jud. Argeș, ne-a povestit despre 
deschiderea primului și singurului Centru 
de zi pentru copiii din familii defavorizate, 
din Buciumeni, orașul Buftea.
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În Buciumeni s-a deschis Centrul de zi 
”BufKids”, pentru copiii din familii defavorizate


