
 

Educaţie prin joc și artă
pentru copii și părinţi



      MISIUNE  ȘI  VIZIUNE
PlaYouth = mai mult timp petrecut de către părinţi și copii împreună, 
învăţarea de lucruri noi și încurajarea dezvoltării armonioase a 
relaţiei părinte - copil.

MISIUNE:
 

￫ Aducem jocul, arta și bucuria în 
educaţia și dezvoltarea copiilor prin 
organizarea de activităţi educativ-creative, 
la care participă și părinţii, într-un mediu 
primitor, călduros și vesel.

VIZIUNE:
 

￫ Construirea unei comunităţi puternice 
pentru creșterea armonioasă și formarea 
echilibrată a copiilor și a relaţiei lor cu părinţii.

￫ Schimbarea 
modului în care 
copiii descoperă 
lumea și 
pasiunile lor, 
felul în care 
interacţionează 
între ei, 
încurajându-i 
să înveţe 
lucruri noi.



VALORI

Prietenia
Suntem deschiși către celelalte persoane și construim relaţii bazate pe sprijin, 
încurajare și acceptare.
 

Integritatea
Ne implicăm cu pasiune, dragoste, sinceritate și căldură în educaţia copiilor. 
Asigurăm calitatea timpului petrecut împreună și ne pasă de copiii care vin să ne 
cunoască.
 

Respectul
Suntem buni, corecţi, manifestăm bun-simţ și toleranţă. Îi respectăm pe ceilalţi 
pentru că ne place să fim respectaţi.
 

Solidaritatea
Încurajăm o relaţie sinceră și caldă pentru că vrem să ne jucăm împreună, să 
împărtășim experienţe și să învăţăm unii de la alţii.



  În Clubul PlaYouth, copiii au posibilitatea de a 
alege ce activitate li se potrivește cel mai bine, din 
cele 15 pe care le punem la dispoziţie.
  Trainerii noștri îndrăgesc să lucreze cu oamenii 
mici și mari, au multă experienţă în domeniul pe care 
îl abordează la activităţi și se adaptează nevoilor 
fiecărui copil.
  Activităţile noastre pun accentul pe interacţiune, 
învăţare experienţială și joacă, respectând dorinţele 
copiilor.
 Dezvoltăm abilităţi precum răbdarea, 
încrederea, curiozitatea, pasiunea, bucuria și 
comunicarea.
    Încurajăm părinţii să intre în lumea copiilor lor, 
să se joace și să creeze alături de ei.
  Prin contextele de învăţare pe care le creăm, 
copiii învaţă să fie deschiși și liberi în relaţia cu 
părinţii și cu tot ce e nou.

      DE  CE  PLAYOUTH?



Părinţii au mediul în care să împartă 
din experienţe, să ţină și ei cursuri, ateliere, 
să înveţe împreună cu cei mici și să contribuie 
activ la modul în care se dezvoltă copiii. 

PlaYouth ajută părinţii să le ofere 
copiilor libertatea să creeze, să se exprime, să 
descopere talente și pasiuni, și să testeze orice 
își doresc ei. 

Copiii au posibilitatea să aleagă ce își 
doresc să facă, la ce ateliere sau cursuri să 
participe, și se pot juca în voie împreună cu alţi 
copii, pot visa și pot descoperi multe lucruri 
noi.

      DE  CE  PLAYOUTH?



LA  ÎNCEPUT

PLAYOUTH a fost fondat în martie 2015, din dragoste 
pentru educaţie, copii și părinţi fericiţi. Cele două 
fondatoare sunt Ana-Maria Mîndruţă și Ana Stănescu.
 

Suntem o gașcă de 30 de membri tineri, pasionaţi de 
educaţia copiilor. Avem același teren de joacă și ne dăm în 
același tobogan.
 
De atunci
și până în
prezent,  

am organizat peste 300 de activităţi 
 la  care  au  participat  peste  1900   de 
copii și 800 de părinţi, încurajaţi de 
pasiunea pentru educaţie și a 
impactului acesteia asupra copiilor.



ATELIERE
Vă oferim 20 de ateliere pentru copii.

CHIMIE DISTRACTIVĂ

BOARD GAMES

DO IT YOURSELF

QUILLING

STORYTELLING

YOGA

ORIGAMI

PICTURĂ SPRAY PAINTING**

BUNE MANIERE

MODELAJ
**exclusiv în aer liber!

GRAFICĂ ÎN CULORI



ATELIERE
Vă oferim 18 ateliere* pentru copii.

ASTRONOMIE

EDUCAŢIE 
FINANCIARĂ

FOTOGRAFIE

PERCUŢIE

TEATRU DE UMBRE CINECLUB

 

*Toate materialele necesare sunt incluse în preţ.

TEATRU DE 
IMPROVIZAŢIE

RESPONSABILITATE 
SOCIALĂ



PREŢURI  ATELIERE

ATELIERE (1 oră)
 

Chimie Distractivă
Do It Yourself
Origami
Board Games
Bune Maniere
Quilling
Teatru de improvizaţie 
Storytelling
Pictură
Spray Painting
Modelaj

Preţ/copil/oră    
 

35 RON         
30 RON        
25 RON         
20 RON         
20 RON        
25 RON        
20 RON        
25 RON         
25 RON          
40 RON         
25 RON            



PREŢURI  ATELIERE

ATELIERE (1 oră)
 

Astronomie
Fotografie
Teatru de Umbre
CineClub
Grafică în Culori
Percuţie
Educaţie Financiară
Responsabilitate Socială
Yoga

Preţ/copil/oră    
 

35 RON         
25 RON        
30 RON         
20 RON         
30 RON        
55 RON        
35 RON        

         30 RON

         30 RON



  ALTE  ACTIVITĂŢI  PLAYOUTH

1. Tabere de Vară și de Iarnă, cu tematici personalizate, în afara Bucureștiului
 

2. Excursii tematice de 1 zi sau 2 zile, în București sau în afara Bucureștiului
 

3. Petreceri Alternative pentru zile de naștere
 

4. Petreceri tematice 
(Halloween, Tradiţii de Sf. Andrei, Moș Nicolae, Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie)



             EVENIMENTE  LA  CARE  AM  PARTICIPAT
 Ateliere tematice, alături de Totul Despre Mame
 Ateliere în cadrul evenimentelor organizate de Pap Tot – Storytelling și Origami
 Ateliere creative pentru copiii de la HOSPICE - Casa Speranţei
 Ateliere pentru Policy Center for Roma and Minorities – Origami, Necesitatea întrebărilor
 Ateliere pentru Asociaţia „Ana și copiii” - Bune maniere, Origami
 Ateliere de creaţie, joacă și origami în cadrul evenimentului de 1 Iunie, organizat de 

Itsy Bitsy, în 2016, în 2017 și în 2018
 ZAPA Petrecere (Itsy Bitsy) - Ultima petrecere din vacanţa 2018

https://www.facebook.com/pg/totuldespremame/photos/?tab=album&album_id=1009344929155227
https://www.facebook.com/pg/Paptot/photos/?tab=album&album_id=891657734303138
https://www.facebook.com/pg/playouth.ro/photos/?tab=album&album_id=1756946521217828
https://www.facebook.com/pg/playouth.ro/photos/?tab=album&album_id=1937886206457191
https://www.facebook.com/pg/radioitsybitsy/photos/?tab=album&album_id=1939372342780412
https://www.facebook.com/pg/radioitsybitsy/photos/?tab=album&album_id=2094275660623412


             EVENIMENTE  LA  CARE  AM  PARTICIPAT
  

 Ateliere pentru Summer Camp, organizat de Stejarii Country Club - Storytelling, Origami, 
CineClub, Pictură și Grafică, Brain Games

 Ateliere de Origami în cadrul evenimentelor organizate de Social Moms
 Atelier de Origami - Cocori din hârtie, în cadrul Summer Well, organizat de Roddia și Jacob's
 Atelier de Origami - Moriști din hârtie, în cadrul Street Food Festival, organizat de McCann 

PR și Engie
 Ateliere de Origami, Teatru, Improvizaţie și Creativitate prin culori, în cadrul evenimentelor 

dedicate copiilor din centrele de plasament, organizate de Conan PR și Globalworth

https://www.facebook.com/pg/EvenimenteleSocialMoms/photos/?tab=album&album_id=709603302558231


CINE  NE  RECOMANDĂ?

În primul rând, părinţii care au participat la activităţile noastre.

   „Dacă ar fi să descriu într-un cuvânt PlaYouth, acesta ar fi, 
fără doar și poate, suflet.  
   Fetele de la PlaYouth dăruiesc cu generozitate părţi din 
sufletul lor fiecărui copil și părinte care ajung să participe la 
atelierele și cursurile organizate de ele. 
   În fapt, PlaYouth reușește să amintească părinţilor, atât de 
preocupaţi de viaţa cotidiană, că trebuie să își facă timp 
pentru copiii lor, că cel mai important pentru sufletele mici pe 
care le cresc este prezenţa lor, este acel timp de calitate 
petrecut împreună, este acea „coborâre" la nivelul lor. 
   PlaYouth a reușit cumva să găsească traineri ce ies din 
tipare, deschiși și neîncorsetaţi, care ajung cu ușurinţă la 
sufletele copiilor cu care lucrează.  
   Succes, PlaYouth! Și la cât mai mulţi ani...împreună!”
 

Gabriela B., mămica lui Matthew, 10 ani



„Majoritatea liderilor cu care lucrez sunt părinţi. Și 
lor, ca și vouă vă recomand din toată inima PlaYouth 
ca pe un loc în care copiii au cele mai multe șanse să 
se dezvolte și să pună bazele unei vieţi adulte de 
succes! 

Din perspectiva mea, PlaYouth este exact ceea ce un 
părinte, care nu a uitat să înveţe și să se joace, le 
poate oferi copiilor săi.”

Mihai Stănescu, Executive Coach

      CINE  NE  MAI  RECOMANDĂ?



CU  CINE  AM  COLABORAT

Școli din București:
 Școala Gimnazială Nr. 5, Step by Step
 Școala Gimanzială Nr. 145
 Școala Gimnazială I. Ghe. Duca
 Școala Gimnazială Nr. 147
 Școala Gimnazială Nr. 150
 Școala Gimanzială Nr. 165
 Școala Gimnazială Herăstrău
 Școala Gimnazială Nr. 81
 Școala Pia Brăteanu
 Școala Privată Aletheea
 Liceul Teoretic Ștefan Odobleja
 Liceul Teoretic Nicolae Iorga
 Școala Româno-Finlandeză nr. 59

Grădiniţe și Afterschools din București:
 Mariposa Kids
 Grădiniţa Emel
 Echo Kids



HAI  SĂ  FACEM  CUNOȘTINŢĂ !

Gabriela MANDA
 

 

+40 755 655 566
gabriela.manda@playouth.ro

Susţinem educaţia din România și contribuim la
dezvoltarea copiilor și a părinţilor, dar și a relaţiei dintre ei.

  

Te invităm la o întâlnire cu noi!

www.playouth.ro


