
 

 

 

 

 

Povestea Bronx:  

de la CS Bronx Powerlifting Club Bacău,  

la Asociația BronxPeople  

și Centrul Familial Maria Bronx... 

 

 

 

 

 
 



I. Ce am reușit să schimbăm în comunitate 

Clubul Sportiv Bronx Powerlifting Club Bacău a luat naștere în anul 2010, diferențiindu-

se prin faptul că am ales să lucrăm și cu copii din categorii sociale defavorizate: din mediul rural, 

din familii sărace, din centre de plasament, cărora le-am oferit o șansă de integrare socială și 

profesională prin sport. De-a lungul timpului, am obținut numeroase premii și medalii la 

competiții naționale și internaționale de judo și powerlifting, iar, în prezent, numeroși foști 

sportivi de-ai clubului activează ca profesori de sport și antrenori în toată țara, mulți dintre ei 

provenind din sistemul de protecție a copilului. 

Clubul a instituit 2 campanii sociale, semnificative pentru Bacău: “ShoBox” și ,,Coșulețul 

de Paște”, prin care, de sărbători, din 2010, oferim cadouri și alimente persoanelor defavorizate, 

cu ajutorul oamenilor care cred în noi și aleg să sprijine persoanele care duc un nivel de trai 

scăzut, fiind private de șanse de integrare socială, profesională, educaționale, de dezvoltare. 

În anul 2018, am înființat Asociația Bronx People, organizație română non-

guvernamentală, apolitică și non-profit, înregistrată în Bacău, România, în conformitate cu OG 

nr. 26/2000, cu scopul de a întări și dezvolta comunitatea băcăuană, prin încurajarea oamenilor 

să creadă în comunitate, să lupte pentru a-și aduce la viață aspirațiile, prin responsabilizarea lor 

în raport cu comunitatea în care trăiesc, prin educarea lor pe plan social, moral, cultural, civic. 

Astfel, proiectele noastre s-au extins pe mai multe domenii, întrucât polimorfismul este o 

trăsătură ce ne caracterizează activitatea. 

A. În domeniul antreprenoriatului, am reușit să organizăm târgul de produse locale ,,Se 

poate și aici” (4 ediții), prin care i-am încurajat pe tinerii producători băcăuani să își promoveze 

produsele pe piața locală, în detrimentul emigrării în scopul găsirii unui loc de muncă, ceea ce a 

dus la revalorificarea tradiției, a calității autohtone, precum și la dinamizarea economiei locale. 

B. În ceea ce privește aria medicală, prin proiectul ,,Speranță pentru viață! Donează 

sânge!”, s-a crescut gradul de informare a populației băcăuane în legătură cu implicațiile și 

beneficiile donatului de sânge, mobilizând oameni să salveze vieți, care nu a rămas nebăgat în 

seamă, dovada fiind numărul în creștere de donatori: ediția I - 138 donatori, ediția a II-a - 170 

donatori, ediția a III-a - 608 donatori, ediția a IV-a - 158 donatori, ediția a V-a - 180 donatori, 

ediția a VI-a - 35 donatori, minicampanie de o zi organizată spontan în timpul pandemiei. La cea 

de-a treia ediție, proiectul s-a extins la nivel național, pe lângă Centrul de Transfuzie Sanguină 

Bacău mai fiind implicate și județe precum Cluj, Oradea, Brașov, Suceava, Sibiu și municipiul 



București, scopul lor fiind de a oferi o șansă la viață tuturor oamenilor care se află în situația de 

a-și pierde viața din cauza lipsei de sânge (copii bolnavi de leucemie, persoane trecând prin 

accidente grave etc. ). 

C. În sectorul cultural, am încercat să revalorizăm tradiția și să împărtășim tinerelor 

generații aspectele semnificative ale culturii poporului român (Festivalul Cozonacului, Festivalul 

Iei). 

D. Cel mai mult am investit în sectorul social, deorece am conștientizat că nu putem 

evolua, crește ca unitate, dacă acceptăm ca în jurul nostru să existe oameni care nu au acces la 

resurse de bază precum hrană, adăpost, educație. 

Prin proiecte precum: 

❖ ,,Gătim pentru oamenii străzii”;  

❖ ,,Coșulețul de Paște”; 

❖ “ShoeBox”; 

❖ ,,Un mărțișor cald”; 

❖ amenajarea unui container ISU pentru Prefectura Bacău; 

❖ campanie de informare și distribuție de materiale de protecție în contextul 

epidemiologic; 

❖ distribuție lunară de alimente, în parteneriat cu Banca Locală Pentru Alimente 

Roman, către 5 orfelinate din județul Bacău (Onești, Oituz, Barați, Hârja, Șerbănești), 2 centre de 

bătrâni (Măgura, Hârja) și familii fără posibilități, 

mobilizăm periodic oameni pentru a se implica activ în ridicarea nivelului de trai al 

persoanelor sărace, fără adăpost, cu mulți copii, sau copii din centre de stat, care trăiesc într-un 

mediu rece și sărac în resurse. Este important să ne dezvoltăm un simț comun de întrajutorare, de 

omenie, de deschidere: o comunitate unită, care ajută este mult mai puternică și poate schimba 

mai multe, iar beneficiarii acțiunilor noastre vor deveni ei înșiși persoane capabile să lupte pentru 

drepturile și pentru combaterea situațiilor de vulnerabilitate socială. 

 

II. Familia pe care am reușit să o înființăm la Centrul Familial Maria Bronx 

În anul 2019, antrenorul de judo Daniel Zodian a decis să transforme casa pe care o avea 

în construcție într-un orfelinat... cunoscut drept Centrul Familial Maria Bronx, o casă diferită, 

plină de visuri, energie, zâmbete, multă pasiune și încăpățânare... 



 Prin Centrul Familial Maria Bronx, Asociația Bronx People a preluat 12 copii din 

sistemul de plasament băcăuan, care practică judo, pentru a-i ajuta să-și depășească problemele 

generate de lipsa sprijinului familiei naturale și pentru a le facilita construirea unui viitor în care 

să nu se simtă limitați de mediul din care provin, ci în care să lupte pentru a-și aduce visurile la 

viață, afirmându-se prin sport. De asemenea, la centru mai locuiesc și tineri care au fost obligați 

să părăsească sistemul de stat la împlinirea vârstei de 18 ani, copii din familii fără posibilități, și 

ne vizitează periodic copii din centrele de stat, care participă la programele noastre, ajungând la 

un număr de 19 copii. Centrul Familial Maria Bronx a devenit și va rămâne casa lor, unde vor 

găsi mereu sprijin, indiferent de ceea ce le rezervă viața. 

De când s-au mutat la centru, copiii au avut parte de un program diversificat, care să le 

acopere nevoile privind educația, socializarea, dezvoltarea psiho-emoțională și sportivă. 

Copiii se implică în treburile casnice, învățând să gătească, să coacă pâine și prăjituri, 

tâmplărie, grădinărit, fiind adevărate exemple pentru alți copii prin pasiunea și dăruirea cu care 

se implică în ceea ce înseamnă ,,acasă”. Luând în considerare rezultatele obținute la competițiile 

de judo, precum și pe cele școlare, se remarcă o reală evoluție a copiilor pe cele două planuri. 

Foarte important, pe lângă rezultatele notabile în materie de sport, s-a remarcat și creșterea 

nivelului școlar, dezvoltarea abilităților de comunicare, de exprimare și de socializare, dezoltarea 

unei game variate de pasiuni, dorința de autodepășire, de explorare.  

Diaconu Animona, Dragomir Laura și Dragomir Bianca s-au făcut remarcate la 

competițiile de judo, prin hotărârea cu care intră pe saltea, curajul, asumarea, munca constantă pe 

care o depun, fiind bursiere MOL în cadrul Programului de Promovare a Talentelor pentru 

Performanță Sportivă. 

Cociangă Paula, Oprea Nicoleta, Oprea Denisa, Dragomir Denisa și Furdu Andreea au 

rezultate școlare foarte bune, în ciuda problemelor cu care au venit (Nicoleta și Denisa au emise 

certificate CES, Denisa a fost integrată în sistemul de învățământ târziu, Andreea are nanism 

hipofizar), obținând burse de performanță școlară. Denisa Oprea coace cea mai bună pâine, iar 

Denisa Dragomir, cele mai savuroase tarte cu fructe. Este extraordinară pasiunea cu care fetele 

pregătesc masa pentru cei din familie, se simte diferit, se simte dragostea pe care o pun în ceea ce 

fac. Și toți copiii fac asta. Masa e ceva sfânt pentru noi, e momentul în care ne rupem de timp și 

ne bucurăm unii de alții, de ceea ce avem. 



Ionela a reușit să obțină note foarte bune la evaluarea națională. Are grijă ca toți copiii să 

își facă temele, le explică ce nu înțeleg, e o soră mai mare, răbdătoare și responsabilă față de toți.  

Marian și Robert sunt foarte pricepuți la tâmplărie, au ridicat împreună cu cei mari o sală 

de judo în aer liber, dar și foișoare.  Marian e și foarte talentat la desen. Grafian e cel mai mic 

dintre toți, dar n-am văzut copil care să țină mai mult la familie decât el; mereu insistă ca tot ceea 

ce primește să fie împărțit cu cei 18 frați pe care îi are la Centrul Familial Maria Bronx. 

Mărioara are 21 de ani și a reușit să intre la Facultatea de Educație Fizică și Sport, după 

ce anul trecut a picat bacalaureatul la istorie. E prima din familia ei care e admisă la o formă de 

învățământ superior. Visează să devină antrenoare de judo, în prezent antrenându-le pe fetele de 

la Centrul Familial Maria Bronx pentru competiții. 

 

III.  Proiecte în derulare 

1. Satul Meșteșugăresc al Copiilor 

Complexul social, educațional, cultural și medical va cuprinde: 

 

A. Casa Meșteșugărească 

Casa meșteșugărească va fi locuită de 5-8 copii/tineri plecați din orfelinat sau din familii 

sărace, dar se vor organiza și ateliere împreună cu voluntari specializați, atât pentru copiii care 

vor locui aici, cât și pentru copiii din alte familii care vor dori să-și dezvolte abilitățile practice. 

Atelierele vor fi: 

·         atelier de lemn și tâmplărie; 

·         atelier de pictură; 

·         atelier de povești; 

·         atelier de croitorie; 

·         atelier de muzică. 

Casa meșteșugărească va oferi, astfel: 

·         un cămin sigur pentru copii orfani și din familii fără posibilități; 

·         ateliere prin care copiii să deprindă tainele unor arte tradiționale; 

·         muzee în care vor fi expuse lucrările copiilor (la subsol), amenajate labirinturi, 

jocuri de istorie și mitologie. 

 



B. Căsuța de poveste 

- două case pentru mame cu copii, dar și camere pentru oaspeți, și un paraclis 

pentru copii, un loc de poveste și rugăciune, în care copiii vor învăța pildele biblice, dar și istoria 

poporului român. 

Vom oferi, astfel, adăpost tinerelor care nu au pe nimeni alături, nu au o casă, un loc de 

muncă și care prezintă riscul de a-și pierde copiii, din cauza faptului că nu dispun de resursele 

necesare pentru a-i crește și educa. Mamele vor locui împreună cu copiii lor, care vor fi integrați 

în toate activitățile desfășurate în cadrul ,,Satului meșteșugăresc al copiilor”. De asemenea, 

femeile vor primi o ocupație, luând parte la activitățile casnice din casa meșteșugărească, în 

îngrijirea copiilor de aici, dar și în desfășurarea atelierelor. Li se va oferi și șansa de a-și continua 

studiile, dacă vor dori acest lucru. 

Paraclisul va fi un loc de întâlnire, de rugăciune, de comuniune, de discuție, de 

cunoaștere reciprocă. Pereții interiori vor fi pictați de copiii de la Centrul Familial Maria Bronx, 

orfelinatul deschis de asociația noastră. La subsol, va exista o bucătărie dotată, în care se va găti 

pentru câte 40 de copii care vor lua masa în sala de mese amenajată tot aici. 

 

C. Casa ,,Mama și copilul” 

- locuință pentru mămici cu copii, care se găsesc în dificultate și care au nevoie de 

sprijin pentru a-și crește copiii într-un mediu sănătos, ce va conține și un cabinet medical, 

necesar atât pentru copiii și mămicile care vor locui în căsuțele noastre, cât și pentru întreaga 

comunitate.  

Pentru a ne putea dezvolta ca societate, trebuie să veghem asupra tuturor membrilor săi și 

asupra dezvoltării lor. 

Încă de la înființarea noastră ca asociație, am ales să investim în copiii orfani, o categorie 

socială vulnerabilă, predispusă la comportamente sociale negative, cum ar fi abandonul școlar, 

delicvența juvenilă, teribilismul, oferindu-le o șansă spre un viitor mai bun prin practicarea unui 

sport de performanță, a unei forme de artă, a educației de calitate și prin deprinderea abilităților 

practice de viață. De asmenea, tinerii au nevoie de ajutorul nostru pentru a-și face un rost în 

societate și pentru a contribui activ la dezvoltarea sa. 

Prin programele noastre, creștem oameni puternici, solidari, muncitori, demni și hotărâți, 

pentru care mediul din care provin nu mai are importanță, ci visurile și planurile pe care și le fac 



pentru viitor, un viitor în care vor lupta pentru valorile și credințele în care noi alegem să îi 

formăm. 

Am crescut, creștem și vrem să creștem, prin proiectele pe care le demarăm, copii care 

muncesc, care visează, care prețuiesc spiritualitatea, trecutul, istoria, folclorul și tradițiile  

neamului, artele și meșteșugurile, elemente care, până la urmă, ne definesc rădăcinile și asigură 

supraviețuirea noastră în timp. 

Prin ,,Satul meșteșugăresc al copiilor”, vom aduna laolaltă copii de pretutindeni și mame 

fără sprijin, cărora le vom oferi îndrumare, încredere și grijă, îi vom încuraja să creeze: sculptând 

în lemn, murdărindu-și mâinile de culori, așternându-și gândurile pe foaie, cosând după motive 

tradiționale, trăind prin muzică, să își asume responsabilități, să susțină și să dezvolte lucrurile în 

care cred. 

 

2. Cantină socială 

În parteneriat cu Primăria Bacău, vom deschide, în perioada care urmează, o cantină 

socială în orașul Bacău, dorindu-ne ca, zilnic, să putem oferi o masă caldă unui număr de 250 de 

persoane, bătrâni singuri, familii cu posibilități reduse, oameni ai străzii, elevi și sportivi. În 

fiecare an, din 2017, organizăm campanii precum ,,Gătim pentru oamenii străzii”, ,,Un mărțișor 

cald” etc., prin care ne mobilizăm pentru a găti și a distribui o masă caldă celor care au nevoie. 

De asemenea, împreună cu Banca Locală Pentru Alimente Roman, distribuim alimente la peste 

200 de copii din centre de plasament și familii sărace din județul Bacău, astfel încât cunoaștem 

cât de mult înseamnă implicarea noastră pentru categoriile sociale defavorizate prin oferirea unei 

mese calde. 

 

3. Competiții sportive 

În perioada 3-5 decembrie 2021, am organizat 2 competiții sportive în Bacău, la Sala de 

Atletism, Cometiția Internațională ,,Judo fără bariere” Ediția I Bacău și Bench Press Trophy 

Ediția I Bacău. Prin organizarea competițiilor de judo și powerlifting, susținem copii din medii 

defavorizate și tineri cu dizabilități să practice un sport olimpic, judoul, și unul paralimpic, 

powerliftingul (proba de împins din culcat), ajutându-i să se integreze social și să-și creeze un 

viitor prin forțele proprii. Câștigarea de medalii la Jocurile Olimpice și la Jocurile Paralimpice le 



garantează sportivilor indemnizații sportive, rente viagere, burse de studiu, călătorii etc., prin 

care vor reuși să ducă o viață independentă. 

Prin susținerea competițiilor, care vor fi organizate anual, alegem să ne implicăm direct 

în combaterea situațiilor de vulnerabilitate socială, transformând destine. CS Bronx Powerlifting 

Club Bacău va asigura antrenamente gratuite pentru copiii din medii defavorizate la judo și 

pentru tinerii cu dizabilități la powerlifting. De asemenea, vom forma o componentă paralimpică 

în Bacău, pe care o vom antrena gratuit pentru a participa la Jocurile Paralimpice. 

 

IV. Necesități  

1. Financiar  

A. Pentru Centrul Familial Maria Bronx 

- fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere pentru sezonul rece (aprox. 25.000 

lei); 

- echipamente de powerlifting (dres pentru genuflexiuni, dres pentru împins din culcat, 

cămașă de împins, pantofi pentru powerlifting) pentru copiii și tinerii de la Centrul Familial 

Maria Bronx, care practică powerlifting, participând la competiții: Laura, Ionela, Denisa, 

Andreea, Cosmin, Katerina, Mărioara, Gabriela, Daniela, Robert; 

- 14 kimonouri pentru cei 7 copii care practică judo la nivel de performanță, unul 

albastru, pentru antrenamente, și unul alb, pentru competiții (Animona, Laura, Bianca, Paula, 

Katerina, Nicoleta, Denisa); 

- haine și încălțări de iarnă pentru cei 19 copii și tineri care locuiesc la Centrul Familial 

Maria Bronx. 

 

B. Pentru Satul Meșteșugăresc al Copiilor 

a. Pentru Casa Meșteșugărească: 23.000 € pentru manoperă și 44.000 € pentru materialele 

de construcție; 

b. Pentru Căsuța de Poveste 

Pentru Paraclis: 10.000 € pentru manoperă și 38.000  € pentru materialele de construcție; 

Pentru cele două case pentru mame: 2 x 10.000 € pentru manoperă  și 2 x 28.000  € 

pentru materiale de construcție. 



c. Pentru Casa ,,Mama și copilul”: 23.000 € pentru manoperă și 44.000 € pentru 

materialele de construcție. 

 

C. Pentru cantina socială 

- pentru restaurare / amenajare spațiu: 15.000 €; 

- pentru achiziționarea de echipamente de bucătărie: 30.000 €. 

 

2. Resursă umană 

În tot ceea ce facem, avem nevoie de oameni care să ne fie alături prin: 

- ajutor la teme pentru copii, activități recreative cu copiii de la Centrul Familial Maria 

Bronx; 

- ajutor la construcții, instalații, amenajări. 

 

3. Alimente 

Pentru că susținem și alte orfelinate, centre de bătrâni și familii sărace, mereu alimentele 

ajung la persoane care au adevărată nevoie. 

 

4. Transport 

În prezent, deținem un microbuz cu 9 locuri, cu care nu putem transporta toți copiii de la 

orfelinat la școală, la antrenamente și la competiții.  

 

V. Pentru donații 

Datele asociației: 

Asociația Bronx People 

CUI 39102367 

Sediu: Str. Miron Costin, nr. 3, sc. A, ap. 19, Bacău, jud. Bacău 

 

Conturi: 

◇ deschis la Patria Bank: RO87CARP004001243861RO02 (RON) sau 

RO44CARP004001243861EU02 (EURO); 

◇ deschis la BRD: RO40RNCB0531166083430001 (RON); 



◇ Revolut: RO19 BREL 0005 5041 3855 0100 (transferuri naționale) / LT72 3250 0410 

2795 2682, BIC REVOLT21 (transferuri internaționale), Iftimescu Gabriela, 0759021146; 

◇ PayPal: 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=D73LF3L34U8DG&fbclid=IwAR0KwOd6a

G8GPGLwsuAWRaSIH2mvy8DlIbWxvZj9QphPqdsiwYCziBc6I2U. 

 

VI. Pagini Social Media 

Facebook: 

https://www.facebook.com/bronx.people 

https://www.facebook.com/bronxmaria 

https://www.facebook.com/xtermbronx 

https://www.facebook.com/satulmestesugarescalcopiilor 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/centrul-familial-maria-bronx-928328184/. 
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