Asociaţia Grow and Know
RAPORT ACTIVITATE 2020

Vă mulțumim că ne-ați susținut pe parcursul primul an de
activitate Grow and Know.
Împreună am reușit să deschidem 14 Centre de Științe la
grădinițe din județul Brașov și Prahova, am adus bucuria unui
cadou de Crăciun la 115 copii din satul Slon, Prahova și 13
elevi din Slon și Cerașu au primit un smart Phone care să îi
ajute să continue școală în online.
Copiii de la sate au nevoie însă de o susținere constanta, iar
în acest an am văzut și multe medii marginalizate în care
copiilor abia dacă li se îndeplinesc nevoile de baza. Am
văzut în 2020 că doar împreună putem reuși, așa că avem
nevoie de susținerea voastră și pe mai departe, pentru a
putea implementa în 2021 proiecte care să contribuie la
educația modernă a copiilor de la sate.
Anul 2021 sa ne aducă tuturor
bucurie și curajul de a nu mai sta
deoparte!
Cu drag!
Aura, co-fondator Grow and Know

2020 pentru Grow and Know, rezumat in cifre:
Distributie Beneficiari


438 beneficiari



5 proiecte



46841.13 lei buget total



225 donatori individuali



9 sponsori corporate



87 voluntari



~62000 reach organic
Social Media



~7200 interactiuni
Social Media

12%

9%

79%

Distributie Surse de finantare

Prescolari/Cl. Primare

El. Gimnaziu/ Liceeni

Tip Cheltuieli

35%

Adulti
65%

19%

Donatori Individuali

81%

Cheltuieli Administrative

Cheltuieli Proiecte

Granturi/ Sponsorizari

Centrul de Stiinte Grow and Know

Proiectul de căpătai al Grow and Know a pornit de la o nevoie
specifica identificata în satul Slon, care apare însă în multe
grădinițe din mediul rural: lipsa materialelor didactice pentru
activități. Astfel, în 2020 am inaugurat 11 Centre, în grădinițe din
județul Prahova și Brașov, donând materiale noi-nouțe, în valoare
totala de 16954 Ron, cu 231 beneficiari. Proiectul este în curs de
desfășurare, dorim să ajungem la 20 de centre inaugurate, pe
parcursul anului 2021.
Detalii proiect: https://growandknow.ro/proiecte/centrul-de-stiinte-grow-and-know/

Brasov Heroes- Centrul de Stiinte Grow and Know

Majoritatea Centrelor de Științe au fost inaugurate prin
proiectul înscris la Brașov Heroes 2020, cu sprijinul
neașteptat din partea comunității: 4 ambasadori, 105
donatori și 59 de alergători fiind motoarele care au
alimentat succesul proiectului. Au fost deja inaugurate 8
centre, 3 sunt în curs de implementare și urmează să
avem și o supriza pentru educatorii implicați în proiect.
Detalii proiect: https://brasovheroes.fundatiacomunitarabrasov.ro/proiect.php?pid=7

100 for Grow and Know

2020 a fost un an foarte diferit fata de cum ne așteptam. Atunci când am
pornit la drum cu Grow and Know ne-am dorit să punem bazele unei
comunități de oameni care nu stau deoparte, cu care să ne întâlnim, să-i
mobilizam pentru a pune in mișcare proiectele și inițiativele noastre. Chiar
daca la distanta, răspunsul voluntarilor, beneficiarilor și susținătorilor noștri a fost
peste așteptări. 2021 vă aduce o schimbare în modul în care gestionam acest
club, o să migram la o versiune îmbunătățită, adaptata contextului în care
operam și cu o platforma mai moderna.
Detalii proiect: https://growandknow.ro/proiecte/100-for-grow-and-know-4/

Grow for Nature

Al doilea proiect al Asociaţiei Grow and Know este Grow for Nature, adresat
unui grup de 25 de beneficiari, elevi ai Colegiului de Stiinte ale Naturii Emil
Racovita Brasov, un program de educatie non-formala, cu durata de 6 luni,
finanţat prin “Fondul pentru un viitor mai bun in comunitati”, cu sprijinul Lidl
România, susținut de Federația Fundaţiilor Comunitare din România și
implementat la nivel local de Fundaţia Comunitară Brașov.
Chiar dacă ne-am adaptat la mediul online pentru acest proiect, elevii neau oferit feedback pozitiv până acum și abia așteptam să începem
explorarea, la pas, in natură!
Detalii proiect: https://growandknow.ro/grow-for-nature/

Scrisori pentru Moş Crăciun

Am plecat la drum în campania Scrisori pentru Moș Crăciun cu
ideea de a avea 25 de beneficiari, din Slon, ajungând în final,
pe baza răspunsului extraordinar pe care l-am primit de la
donatorii noștri, la 115 beneficiari care au primit un cadou de la
Moș Crăciun. 66 de donatori s-au implicat, unii împreună cu
prietenii lor, pentru a raspunde scrisorilor adresate Moșului și au
făcut posibila campania noastră. Bucuria copiilor la care au
ajuns cadourile li se datorează.
Detalii proiect: https://growandknow.ro/scrisori-pentru-mos-craciun-3/

Sprijin pentru scoala online

Cu sprijinul Spre Nord am donat 13 terminale smartphone unor elevi ai
Scolii Generale Slon, pentru a putea participa la cursurile susținute
online în aceasta perioada. Se estimează că ~44% din copiii din
mediul rural au dificultăți în participarea la scoală online și în
contextual incertitudinii care persista, vă fi cu siguranță o zonă pe
care ne vom concentra atenția și resursele și în 2021.
Detalii proiect: https://growandknow.ro/sprijin-pentru-scoala-online/

Statistici Social media











~62000 reach organic
Social Media
~7200 interactiuni Social
Media
22597 reach- utilizatori unici
61 postari pe Facebook, 16
pe Instagram si 14 pe
LinkedIn.
Audienta majoritar
feminina, aproape in
totalitate din populatia
activa
Au interactionat cu paginile
noastre utilizatori din 12 tari
Postarile din Campania
Scrisori pentru Mos Craciun
au fost in top la reach

A fost 2020, urmează 2021
2020 a fost cu siguranță peste așteptările noastre inițiale, chiar daca și noi am fost
afectați de situația globala. Am pornit cu pasi mici și am reușit să atingem viețile a
peste 430 de beneficiari, prin 5 proiecte distincte.

În 2021 ne vom concentra pe:


Finalizarea fazei curente a proiectul Centrul de Științe Grow and Know



Un proiect asemănător pentru clasele de învățământ primar



Un program de formare pentru educatori/învățători



Finalizarea proiectului Grow for Nature și scalarea lui pe final de 2021



Un program de asistenta sociala pentru copiii din medii/familii defavorizate.

Vă mulțumim pentru 2020! Vom
continua misiunea Grow & Know și
în 2021. Vino alaturi de noi!

www.growandknow.ro
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