SIGURANȚA și STIMA DE SINE ale unui copil sunt mult mai importante decât jena,
inconveniența sau ofensa ORICUI
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Kidpower Teenpower Fullpower România (prescurtat Kidpower România) este o
organizație non profit înființată în luna decembrie 2013. Kidpower România acționează sub
umbrela organizației Kidpower Teenpower Fullpower International®
Kidpower Teenpower Fullpower International® (Kidpower®) este lider mondial în ceea ce
privește implementarea deprinderilor pentru "Siguranța Oamenilor" ("People Safety"
skills).Aceste deprinderi îi ajută pe copii, adolescenți și adulți (inclusiv pe cei cu nevoi
speciale)
·să se protejeze împotriva abuzurilor și a altor forme de violență
·să își dezvolte încrederea în propria persoană
·să construiască relații sănătoase cu cei din jur

Viziunea Kidpower® este de a crea un mediu care să fie plin de grijă, respect și siguranță pentru
oameni oriunde s-ar afla.
Filozofia Kidpower®
·TOȚI oamenii merită să trăiască în siguranță. Să fii în siguranță este un drept nu un privilegiu.
·Există metode eficiente, distractive și usor de învățat pe care oricine trebuie să le învețe pentru a fi mai in
siguranță și mai încrezător.
·FIECARE persoană care învață deprinderi de siguranță personală pentru el crează o lume mai sigură
pentru cei din jurul lui.
Misiunea Kidpower
Să învățăm oamenii de toate vârstele și abilitățile cum să își folosească puterile pentru a rămâne în
siguranță, pentru a acționa cu înțelepciune și pentru a crede în ei.
Scopurile Kidpower
 Să dezvolte și să ofere programe de siguranță personală de înaltă calitate, optimiste și eficiente, pe
plan local și nu numai
 Să creeze o comunitate internațională de lideri dedicați pentru crearea de programe care să
abordeze subiecte precum siguranța personală și creșterea încrederii în propria persoană și care să
fie accesibile tuturor. Să pună bazele unei organizații de durată.

Valorile Kidpower
La Kidpower facem tot posibilul să promovăm următoarele valori:













Sinceritatea. Kidpower este dedicată pentru a crea o comunitate cinstită unde oamenii pot și vorbesc
despre cele mai dificile subiecte. Suntem implicați să fim cât mai etici în tot ceea ce facem.
Evoluția. Întotdeauna căutăm metode să ne îmbunătățim și suntem deschiși ideilor noi.
Corectitudinea. Acordurile între părți sunt corecte și menținem standarde ridicate. Suntem dedicați în
a le aplica în mod corect tuturor indiferent de gradul de implicare în cadrul organizației.
Susținerea. Încurajăm oamenii să aibă grijă de ei și să facă din sănătatea lor și a celor dragi o
prioritate.
Productivitatea. Vom fi eficienți în felul în care ne împărțim timpul nostru și al vostru.
Siguranța. Suntem dedicați în a asigura siguranța fizică și emoțională a tuturor celor implicați.
Colaborarea. Vom lucra ca o echipă unii cu ceilalți, cu susținătorii noștri și cu studenții noștri pentru a
aduce cele mai bune servicii posibile câtor mai mulți.
Proactivitate. Nu stăm și așteptăm ca altcineva să facă ce trebuie făcut – anticipăm noile provocări și
rezolvăm problemele cat de repede posibil.
Curajul. Kidpower se luptă pentru principiile sale. Nu lăsăm frica, jena sau disconfortul să ne împiedice
să ne susținem scopurile și valorile în care credem.
Veselia. Acționăm cu entuziasm, cu speranță și într-un mod pozitiv în discuțiile cu ceilalți chiar și
atunci când trebuie să stabilim limite sau când refuzăm cererea cuiva.
Aprecierea. Apreciem contribuțiile tuturor și suntem recunoscători oamenilor pentru ceea ce fac.
Inclusivitatea. Îi primim pe oameni indiferent de vârstă, cultură, religie, rasă, gen, clasă politică,
credință, naționalitate, orientare sexuală sau identitate de gen, statut marital, orice fel de dizabilitate
sau venit să impărtășească dedicarea noastră pentru integritate și siguranță pentru oricine

Mesaj de la Președintele Asociației

Dragi prieteni și susținători ai Asociației Kidpower,
Anul 2014 a fost primul an al Asociației Kidpower. A fost un an plin de
provocări dar și de reușite. Ne dezvoltăm încet dar sigur.
Cu ajutorul vostru, am reușit în anul 2014, sa organizăm multe
ateliere!
Aceste ateliere îi ajută pe copii să se simtă mai în siguranță și mai
încrezători în forțele proprii.
În cursul anului 2014 Kidpower a ținut ateliere unui număr de 130 de
copii.
Doresc să le mulțumesc tuturor persoanelor și organizațiilor care au
înțeles importanța învățării deprinderilor de Siguranța Oamenilor și
care au fost alături de noi în anul 2014. Împreună vom ajuta copiii să
crească în siguranță și să fie puternici.
Pentru anul 2015 dorim să funcționăm cu integritate, etică și
responsabilitate. Ca parte a organizației internaționale Kidpower,
condusă de director Irene Van Der Zande, împărtășim o viziune
comună de a lucra împreună pentru a crea o lume sigură și plină de
respect și grijă pentru oricine oriunde s-ar afla.

Olguța Iordache

Activități desfășurate în anul 2014
Ateliere






Ianuarie –Atelier Kidpower de Siguranța Oamenilor la Clubul Boreal din București
Martie - Atelier Kidpower de Siguranța Oamenilor la Centrul Educațional Diana din Popești Leordeni
Aprilie - Atelier Kidpower de Siguranța Oamenilor la Școala nr 79 din București în Săptămâna
“Școala Altfel”
Iunie - Atelier Kidpower de Siguranța Oamenilor la Grădinița Watoto din București
Iulie - Atelier Kidpower de Siguranța Oamenilor pentru copiii între 3-5 ani și părinții lor în colaborare
cu Fundația Crucea Alba din București

Un număr de 130 de copii din București au beneficiat de aceste ateliere.

Activități de Diseminare





Aprilie - Târgul Inițiativelor Inovatoare privind rolul femeii în societatea europeană modernă, Rin
Grand Hotel, București
Iulie - Targul Work at Home Moms la Școala Waldorf, București
Septembrie - Targul Baby Expo, Ediția de Toamnă, Sala Polivalentă, București
Septembrie - Festivalul de Parenting în colaborare cu Fundația Crucea Albă, Sala Palatului, București

MĂRTURII ÎN 2014
Mesaj de la Ana Măiță, Președinte "Fundația Crucea Albă"
"Căutam de mult atât un atelier pentru copilul meu în care să învețe simplu și eficient cum să se mențină în siguranță în relațiile
cu oamenii și cum să se descurce în situații cu potențial de risc. Noi părinții nu realizăm de multe ori cât de necesare sunt astfel
de abilitătț concrete din viața unui copil, de la vârstele cele mai mici. Trăim cu iluzia că noi suntem în permanență alaturi de ei
și că vom fi multă vreme așa - eu am preferat să accept faptul că nu pot fi lângă copilul meu în permanență dar în schimb pot
să îl învăț cum să se descurce și singur în contexte problematice. Atelierul Kidpower este foarte prietenos și eficient, are un
format clar și consecvent iar eu una am de gând să merg de mai multe ori cu copiii pentru ca ei să dobândească și să fixeze
aceste abilități de siguranță personală în relațiile cu oamenii. Recomand cu insistență acest atelier tuturor părinților care vor
copii responsabili, descurcăreți și siguri pe ei în orice situație."

Mesaj de la Diana Paula Timiș, director Centrul Educațional Diana, Popești Leordeni
"Am participat cu mare entuziasm la atelierul Kidpower de siguranță personală pentru copiii preșcolari și școlari. Informațiile
dobândite sunt foarte utile copiilor și sunt transmise într-un mod atractiv, prin implicarea celor mici în diverse jocuri. Atât din
punct de vedere emoțional, cât și fizic toți copilașii sunt pregătiți să fie în deplină siguranță cu ei și cu ceilalți. Este un atelier cu
informații utile, transmise prin diverse jocuri și îi implică direct pe toți participanții. La finalul atelierului, fiecare copilaș a primit
în dar o cărticică plină cu informații pe care au luat-o acasă, putând discuta împreuna cu părinții. Îi multumim doamnei
Iordache pentru implicare!"

Mesaj de la Aniela Casetti, director Clubul Boreal
"În data de 20 ianuarie 2014 la clubul nostru s-a desfașurat Atelierul Kidpower de siguranță personală pentru copiii preșcolari
(3-6 ani) si școlari (6-10 ani). Informatiile dobandite in cadrul atelierului sunt foarte utile copiilor si sunt transmise intr-un mod
atractiv, prin implicarea participantilor in jocuri. Ii pregatesc pe copii sa fie in siguranta, din punct de vedere emotional si fizic,
atat cu ei cat si cu ceilalti. Cartile daruite de organizator au fost primite cu mult entuziasm si zile la rand copiii au colorat si
discutat cu educatoarea pe baza imaginilor, despre siguranta lor. Atelierul Kidpower este foarte potrivit copiilor prescolari si
scolari, pentru insusirea acestor informatii si deprinderi."

CUM TE POȚI IMPLICA
DONEAZĂ
Orice contribuție, oricât de mică, contează foarte mult.

REDIRECȚIONEAZĂ 2% DIN IMPOZIT
Dacă ai avut venituri impozabile anul trecut înseamnă că ești eligibil pentru a direcționa 2% din impozit către
Asociație, cu nici un cost din partea ta.

DEVINO VOLUNTAR
Fii voluntar și vei ajuta la crearea unei lumi sigure și pline de respect pentru oricine oriunde s-ar afla dar vei învăța
și multe lucruri frumoase, importante și interesante.

MULTUMIRI
Mulțumim tuturor partenerilor noștri care prin toate mijloacele formale și informale ne-au ajutat să creăm împreună
o lume sigură și plină de respect și grijă pentru oricine oriunde s-ar afla.

