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01. Mesajul Pre[edintelui Onorific
al Funda]iei Vodafone România
pot cere, telefonic, părerea
unui specialist) sau Otoscreen
(screening auditiv pentru nounăscuţi în maternităţi din patru
judeţe). Nici învăţătura n-a fost
ignorată, de la ajutorul la lecţiile
de zi cu zi cu copiii de la Fundaţia
Chance for Life sau Asociaţia
Sfântul Stelian, la tinerele talente
strălucite, sprijinite alături de
Fundaţia Principesa Margareta.

Vara trecută, în Eleganta Sală
de la Hilton Athenée Palace, am
avut impresia că s-a întors timpul
înapoi, în vremurile normale de
dinainte de Război. Lume bună
(inclusiv bună la inimă) şi mai ales
fapte bune, sub egida celor 15 ani
ai Fundaţiei Vodafone. Pe ecran
s-au derulat imagini din ceea
ce se reuşise până atunci, zeci
de proiecte minunate, care au
schimbat destinele celor mai mici
sau mai mari.

Nici seniorii n-au fost uitaţi:
alături de Asociaţia Caritas din
Alba-Iulia, pentru bătrânii singuri
acasă şi neajutoraţi sau în lupta
contra temutului Alzheimer, la
propunerea celor de la Spitalul
Colentina. Ori pentru toate
vârstele: Controlin, un ajutor
de nepreţuit pentru suferinzii
de diabet sau noul Centru de
instruire de la Târgu Mureş,
pentru personalul care intervine
în situaţii de urgenţă.

De atunci am văzut cu ochii
mei cum proiectele devin
realitate, de la cele din Spitale,
cum e cazul la Marie Curie,
unde am şi avut norocul unui
personaj ca de roman, un medic
care a ţinut şi a reuşit să ducă o
secţie esenţială pentru terapia
intensivă a nou-născuţilor, undeva
în secolul viitor, ca dotare şi
implicare: Doctorul Cătălin
Cîrstoveanu, care şi-a adeverit
visul chiar de Sfântul Stelian,
protectorul pruncilor.

Şi din nou copiii cu Peditelul de la Cluj (non-stop, părinţii
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Dar poate că momentul cel
mai frumos al acestor luni a
fost întâlnirea cu voluntarii de
profesie, care s-au dovedit atât de
pasionaţi de ceea ce fac sau şi-ar
dori să facă, încât mi-am dorit
şi sper să se şi realizeze de data
asta visul meu de a-i reuni într-un
film în care să se afle, de la un
maestru al documentarului, ce
oameni minunaţi avem, care ştiu
să facă binele şi să-l arunce în apă,
cum zicea bunica mea, să nu se
laude cu el, şi tocmai de aceea ar
trebui cunoscuţi.
Irina-Margareta
Nistor
Preşedinte onorific
Fundaţia Vodafone România

Mesajul Pre[edintelui Onorific al Funda]iei Vodafone România

02. Consiliul de Administra]ie
al Funda]iei Vodafone România
Fundația Vodafone România are un Consiliu de Administrație format
atât din angajați Vodafone România, cât și din parteneri externi. Membrii
Consiliului de Administrație activează pro bono, luând decizii privind
strategia anuală, obiectivele și direcțiile de implicare ale Fundației, alegând
proiectele finanțate și contribuind la îndeplinirea misiunii Fundației.

Membrii Consiliului de Administraţie

IRINA-MARGARETA
NISTOR
Este Preşedintele onorific al
Fundaţiei Vodafone România.

CONDELINA
KILIKIDIS
Este Membru în Consiliul de
Administraţie al Fundaţiei
Vodafone România.

FLORINA TĂNASE
Ocupă funcţia de Director
Legal and External Affairs în
cadrul Vodafone România
şi este Membru în Consiliul
de Administraţie al Fundaţiei
Vodafone România.

MARTIN HARRIS
Este Ambasadorul Marii
Britanii la Bucureşti şi este
Membru în Consiliul de
Administraţie al Fundaţiei
Vodafone România.

LIDIA SOLOMON
Ocupă poziţia de Director
Corporate Communication
în cadrul Vodafone România
şi este Membru în Consiliul
de Administraţie al Fundaţiei
Vodafone România.

ANA ALEXE
Ocupă poziţia de Director
Customer Operations în
cadrul Vodafone România
şi este Membru în Consiliul
de Administraţie al Fundaţiei
Vodafone România.

MARKUS LAUSE
Ocupă poziţia de Director
Enterprise Business Unit în
cadrul Vodafone România
şi este Membru în Consiliul
de Administraţie al Fundaţiei
Vodafone România.

ANGELA GALEŢA
Ocupă poziţia de Director
Fundaţia Vodafone România
şi este Membru în Consiliul
de Administraţie al Fundaţiei
Vodafone România.

Consiliul de Administra]ie al Funda]iei Vodafone România
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03. Funda]ia Vodafone
în România
Misiune
Prin proiectele în care se
implică, Fundaţia Vodafone România
îşi propune să răspundă cât mai
bine nevoilor comunităţii şi să
îmbunătăţească viaţa oamenilor
din România. Aceasta reprezintă
misiunea asumată şi urmărită
cu consecvenţă în cei 15 ani de
existenţă.

Fundaţia Grupului
Vodafone
Fundaţia Vodafone Group s-a
format în iunie 2002 din nevoia de a
unifica eforturile filialelor Vodafone de
pretutindeni sub umbrela unei singure
organizaţii caritabile.
La baza activităţii Fundaţiei
Vodafone Group stă convingerea că
tehnologia inovatoare a comunicaţiilor
mobile poate mobiliza schimbarea
socială şi îmbunătăţi viaţa oamenilor.

Fundaţia Vodafone
România
Fundaţia Vodafone România este
o organizaţie non-guvernamentală
cu statut caritabil, distinctă şi
independentă de operaţiunile
comerciale ale companiei Vodafone.
Activitatea Fundaţiei este finanţată de
către Vodafone România S.A., printr-un
buget anual, la care se adaugă donaţii
din partea Fundaţiei Grupului Vodafone
şi din alte surse (donaţii lunare
salariale, contribuţii 2% şi altele).

Programe
Fundaţia oferă ajutor celor
bolnavi, celor cu nevoi speciale
şi celor dezavantajaţi economic,
social, medical, în special copiilor
şi bătrânilor. În cei 15 ani de
activitate, s-au finanţat peste 700
de programe în beneficiul copiilor,
bătrânilor, persoanelor defavorizate,
cu dizabilităţi şi al victimelor
calamităţilor naturale.
De la înfiinţare şi până în prezent,
s-au investit peste 15 milioane de Euro
în proiectele desfăşurate de peste 600
de organizaţii non-guvernamentale
pentru peste 200.000 de beneficiari.

Pentru a îndeplini acest deziderat,
Fundaţia Vodafone Group investeşte
continuu în cele 28 de ţări în care
Vodafone operează, prin intermediul
fundaţiilor locale. Fundaţia Vodafone
România este membră a Fundaţiei
Grupului Vodafone.
Mai multe detalii despre activitatea
Fundaţiei Vodafone Group găsiţi pe
site-ul: www.fundatia-vodafone.ro
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Finanţare pentru organizaţii
Fundaţia Vodafone România
Fundaţia Vodafone România
susţine programe pe întreg
susţine şi dezvoltă programe care: teritoriul ţării, cu niveluri
diferite de finanţare. Pentru ca
» Folosesc tehnologia mobilă în
proiectele finanţate să fie cât
beneficiul comunităţilor
mai concentrate şi eficiente cu
» Contribuie la dezvoltarea
putinţă, iar ajutorul financiar
sistemului medical şi oferă
oferit să aducă o schimbare reală
acces la servicii medicale
şi să aibă impact pe termen lung,
pentru categorii defavorizate
alegerea proiectelor se face prin
runde de finanţare deschise,
» Susţin educaţia copiilor
iar criteriile de finanţare pot fi
defavorizaţi sau cu nevoi
consultate pe site-ul fundaţiei,
speciale
www.fundatia-vodafone.ro, sau
» Previn abandonul familial şi
în regulamentul rundelor de
şcolar
finanţare.
» Oferă servicii sociale pentru
categorii defavorizate
Mai multe informaţii:
» Creează şanse egale pentru
copiii şi tinerii cu nevoi speciale www.fundatia-vodafone.ro
» Oferă ajutor în situaţii de
urgenţă şi calamităţi naturale
» Implică activităţi de voluntariat
ale angajaţilor companiei,
pentru beneficiarii Fundaţiei

www.facebook.com/
FundatiaVodafone
www.fundatiavodafone-blog.ro
www.voluntardeprofesie.ro

Funda]ia Vodafone în România
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Anul 2013 pentru Fundaţia Vodafone România

15 ani de fapte bune
În 2013, Fundaţia a aniversat 15 ani
alături de comunitate şi de organizaţiile
non-guvernamentale din România.
Aniversarea de 15 ani a culminat
cu finalizarea a două proiecte foarte
importante din domeniul sănătăţii:
» Construcţia celei mai moderne
secţii de terapie intensivă
pentru nou-născuţi, la Spitalul
Marie Curie din Bucureşti, cu o
investiţie de 1.350.000 de Euro;
» Renovarea Centrului de
pregătire pentru medicii şi
asistenţii medicali din medicina
de urgenţă, la Târgu Mureş, în
valoare de 270.000 de Euro.
Premii
La Gala Oameni pentru Oameni
2013, Fundaţia Vodafone România a
obţinut "Premiul de excelenţă pentru
sprijinul constant al comunităţii."
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04.
Mobile for Good
Tehnologia schimbă lumea în bine!
În 2012, cu sprijinul Fundaţiei Vodafone Group, Fundaţia a lansat
cel mai amplu program din România care foloseşte tehnologia mobilă
pentru a mobiliza schimbarea socială şi a îmbunătăţi viaţa oamenilor.
Cu o investiţie iniţială de 500.000 de Euro din partea Fundaţiei
şi beneficiind de accesul la reţeaua şi serviciile Vodafone, programul
Mobile for Good a debutat cu proiecte care au venit în sprijinul a trei
categorii de beneficiari: persoane care au diabet de tip I sau II, bătrâni
care au nevoie de îngrijire medicală la domiciliu şi sportivi cu dizabilităţi
intelectuale.
În 2013 a fost dublat numărul beneficiarilor din proiectele lansate
în anul precedent şi, în plus, au fost incluse alte două proiecte noi: soluţia
de telemedicină 4G în noua secţie de terapie intensivă nou-născuţi din
Spitalul Marie Curie din Bucureşti şi un call-center pediatric în judeţul
Cluj pentru părinţii care au nevoie de sfaturi medicale pentru copiii lor.
Suma investită de Fundaţia Vodafone România pentru cele 5 proiecte
este de 500.000 de euro.

Tehnologia ajută vârsta a treia
• Partener: Asociaţia Caritas Alba-Iulia Asistență Medicală și Socială
• Proiect: Singur acasă cu Mobile
• Beneficiari: 500 de bătrâni asistați la domiciliu
• Localizare: judeţele Alba, Covasna, Harghita, Hunedoara, Iași și Mureș
• Website: www.caritas-ab.ro
• Scopul proiectului: monitorizarea stării de sănătate a bătrânilor asistați la
domiciliu
2012 a fost Anul European al
Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii
între Generaţii. Asociaţia Caritas
Alba-Iulia a plasat tema europeană
ca o prioritate a activităţilor
sale din acel an, cu atât mai mult
cu cât persoanele în vârstă din
România se confruntă cu o serie
de probleme de natură socială,
economică şi de sănătate. Izolarea,
sentimentul de inutilitate, lipsa
informaţiilor, veniturile scăzute
după pensionare, boala, lipsa de
întrajutorare sunt cel mai adesea
coordonatele vârstnicilor din ţara
noastră.
Persoanele în vârstă îngrijite de
Asociaţia Caritas sunt vizitate în

mod curent la domiciliu, pentru a
li se monitoriza starea de sănătate.
Problema era, însă, că de multe ori
vizita se realiza la mult timp după
ce vârstnicii trecuseră printr-o
situaţie de urgenţă, pentru că
nu aveau cum să ia legătura cu
asistenţii sociali.
Proiectul realizat de Asociaţia
Caritas Alba-Iulia se adresează
unui număr de 500 de bătrâni din
judeţele Alba, Covasna, Harghita,
Hunedoara şi Mureş, persoane cu
vârste cuprinse între 60 şi 90 de
ani, ajutate în viaţa de zi cu zi de
către asistenţii Caritas.
În acelaşi timp, proiectul are şi o

componentă adresată asistenţilor
Asociaţiei Caritas Alba-Iulia care
aveau nevoie de o modalitate
practică, performantă şi rapidă
de gestionare a programărilor
vizitelor la domiciliu şi de stocare a
datelor ce ţin de istoricul medical
al fiecărui beneficiar.
Date fiind cele 2 categorii de
public, respectiv bătrânii asistaţi
la domiciliu şi asistenţii Caritas,
soluţia Mobile for Good a venit pe
două paliere:
» 500 de vârstnici au primit câte
un telefon cu buton de panică
pentru a fi utilizate în situaţii de
urgenţă
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» 380 de asistenţi Caritas au
primit telefoane Vodafone
Smart II prin intermediul cărora
sunt înştiinţaţi atunci când
beneficiarii îi alertează, pentru
a putea interveni cu rapiditate.
De asemenea, ei au acces şi la
o aplicaţie mobilă prin care pot
realiza programarea vizitelor la
domiciliu şi pot nota observaţiile
specifice după fiecare vizită (ora,
locul, numele, serviciile acordate
beneficiarilor).

Mobile for Good
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Tehnologie pentru sportivi mai sănătoși
• Partener: Fundaţia Special Olympics România
• Proiect: Atleți Sănătoși
• Beneficiari: 100 de tineri cu dizabilități intelectuale
• Localizare: național
• Website: www.specialolympics.ro
• Scopul proiectului: monitorizarea stării de sănătate a tinerilor cu dizabilități
intelectuale
În cadrul fiecărei competiţii Special
Olympics, sportivii cu dizabilităţi
intelectuale sunt consultaţi gratuit şi
primesc recomandări medicale din
partea medicilor. Numeroase afecţiuni
cu un grad ridicat de severitate erau
descoperite pentru prima dată la
aceste evaluări, însă recomandările
medicale erau scrise pe formulare
de hârtie sau transmise verbal şi, de
cele mai multe ori, se pierdeau. În
consecinţă, sportivii nu ajungeau să fie
consultaţi de către medici specialişti.
Prin programul Mobile for Good,
100 de sportivi sunt monitorizaţi
de către voluntarii Special Olympics
România prin intermediul unei
aplicaţii mobile. În plus, voluntarii de
la Special Olympics folosesc tablete
Vodafone pentru a introduce în
aplicaţia mobilă informaţiile despre
starea de sănătate a sportivilor
şi, astfel, sunt completate fişele
electronice ale acestora. Sportivii
sunt înştiinţaţi telefonic, prin SMS, în
legatură cu recomandările pe care
trebuie să le urmeze.
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Tehnologia ține diabetul sub control
• Partener: Asociația React
• Proiect: Controlin
• Beneficiari: 500 de persoane care suferă de diabet de tip I sau II și 500 de
persoane cu probleme cardiovasculare
• Localizare: național
• Website: www.controlin.ro
• Scopul proiectului: monitorizarea stării de sănătate a bolnavilor de diabet
Diabetul afectează mai mult
de 30 de milioane de oameni
în întreaga lume. În România,
sunt în prezent 787.185 pacienţi
diagnosticaţi cu diabet (creştere
cu 6% faţă de anul trecut), care
sunt în grija a mai puţin de 500
de medici diabetologi, ceea ce
înseamnă mai mult de 1.500
de pacienţi per medic (sursa:
Ministerul Sănătăţii, Programul
Naţional de Diabet). În afară
de aceşti pacienţi diagnosticaţi,
specialiştii estimează că în
România mai sunt alţi 200.000
nediagnosticaţi.
Scopul proiectului Controlin
este acela de a oferi servicii
medicale specializate pentru
tratarea eficientă a diabetului
şi a afecţiunilor cardiovasculare
pentru 5000 de pacienţi. 500
de diabetici au primit gratuit
kit-ul Controlin care conţine un
glucometru de ultimă generaţie
cu bluetooth încorporat,
consumabile pentru un an de zile
şi acces la o aplicaţie mobilă care
stochează valorile glicemiei.
Aplicaţia Controlin colectează,
transmite şi interpretează
automat nivelul glicemiei
pacienţilor diabetici, ajutându-l
astfel să îşi urmărească mai bine
glicemia şi să îşi adapteze stilul de
viaţă în contextul bolii.

Mobile for Good
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Aplicaţia poate fi descărcată
gratuit de pe site-ul controlin.ro cu
ajutorul unui cod unic pe care îl
primesc cei selectaţi în program.
Cei 500 de participanţi au fost aleşi
ca urmare a înscrierii pe site şi a
selecţiei realizate de către o comisie
formată din medici diabetologi,
nutriţionişti şi reprezentanţi ai
Asociaţiei React.
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Tehnologia ajută copiii
• Partener: Asociația Inima Copiilor
• Proiect: Soluție de telemedicină pentru nou-născuţi
• Beneficiari: copiii internați în secția de terapie intensivă a Spitalului Marie
Curie
• Localizare: București
• Website: www.inimacopiilor.ro
• Scopul proiectului: monitorizarea copiilor din secția de terapie intensivă
nou-născuți a Spitalului Marie Curie
În cazul de faţă, programul
Mobile for Good a constat
în implementarea unei soluţii
de telemedicină care permite
transmiterea de imagini video şi
date, pentru urmărirea semnelor
vitale ale pacienţilor şi accesul
la datele medicale de la distanţă.
A fost creată o infrastructură
informaţională pentru medicii din
secţia de terapie intensivă, care au
posibilitatea de a vizualiza de la
distanţă, în detaliu, ce se întamplă
cu un pacient cu afecţiuni grave,
internat în secţia de terapie
intensivă. Astfel, medicul îşi
poate aduce imediat, în timp real,
aportul său experimentat pentru
tratarea pacientului. Acest tip de
management medical contribuie
la îmbunătăţirea comunicării
dintre medicii Spitalului Marie
Curie, precum şi dintre aceştia şi
medicii din unităţi medicale din
străinătate.
Comunicarea dintre medici este
esenţială pentru găsirea unor noi
tratamente. Specialişti din alte ţări
au încercat în nenumărate rânduri
să împărtăşească experienţa lor
cu cei din România – de multe ori,
medicii români trimit radiografii
scanate, încercând în acest fel să se
consulte cu colegii lor din alte ţări.
Tehnologia mobilă poate face acest
proces mult mai simplu şi mai sigur
pentru medici şi pacienţii lor.

Mobile for Good
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Tehnologie pentru părinți și copii
• Partener: Fundația Părinți din România
• Proiect: PEDITEL 1791
• Beneficiari: copiii și părinții din județul Cluj care au nevoie de sfaturi
medicale
• Localizare: Cluj-Napoca, județul Cluj
• Website: www.peditel.ro
• Scopul proiectului: sfaturi medicale telefonice pentru părinții din
Cluj-Napoca
În Cluj-Napoca funcţionează doar
2 centre de permanenţă ale medicilor
de familie. Mulţi părinţi se prezintă
cu copiii în serviciile de gardă din
Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU)
şi clinicile de pediatrie, iar acestea
acordă câte 80 -110 consultaţii
pe zi, dintre care 90% sunt cazuri
patologice care ar putea fi rezolvate
de către medicii de familie. Un număr
semnificativ de aparţinători vin în
UPU pentru ajustarea dozelor de
medicamente prescrise anterior sau
doar pentru a adresa întrebări legate
de evoluţia bolii la un copil aflat
deja sub tratament. De asemenea,
un număr considerabil de părinţi
sună la UPU pentru a întreba despre
medicaţie sau semnificaţia unor
semne/simptome survenite în evoluţia
bolii. Aceste lucruri conduc la supraaglomerarea camerelor de gardă UPU
şi pediatrie, la prelungirea timpului
de aşteptare pentru pacienţi şi la
suprasolicitarea personalului din UPU
şi camerele de gardă.

PEDITEL 1791 este un număr
distinct, diferit de serviciul de
urgenţă naţional 112. În cazul unei
urgenţe majore, care poate pune
viaţa copilului în pericol, părinţii
trebuie să sune la 112. Serviciul
PEDITEL 1791 oferă consiliere
medicală, prin care părintele este

îndrumat cu privire la modalităţile
prin care poate să diminueze şi să
monitorizeze simptomele copilului,
în situaţii precum febră, frisoane,
plâns neîncetat, astm, tuse, vărsături
sau orice alte situaţii similare în care
părintele are nevoie imediată de
sfatul medicului.

În acest context, un call-center
pentru oferirea de informaţii
telefonice părinţilor reduce
semnificativ numărul de solicitări
pentru camera de gardă şi îi ajută
pe părinţi să obţină informaţiile
de care au nevoie chiar de acasă.
Serviciul, denumit PEDITEL, este
disponibil la numărul scurt 1791,
24/7, la Spitalul de Urgenţă pentru
Copii Cluj-Napoca, venind în ajutorul
părinţilor care au nevoie de sfatul sau
îndrumarea medicului pediatru sau de
urgenţă.
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05.
Programe

pentru SĂNĂTATE

Viaţa fiecărui om este preţioasă şi nu poate fi pusă în balanţă cu nimic
altceva. Din fericire, şi în România există oameni care se dedică salvării,
îngrijirii şi susţinerii celor care au nevoie de ajutor, pentru ca, oricare ar
fi problema, să treacă prin momentele grele cu demnitate şi respect faţă
de propria persoană. Fundaţia Vodafone România este alături de cei care
ajută, investind în fiecare an în programe pentru sănătate.
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Cea mai modernă secţie de terapie intensivă
nou-născuţi din Sud-Estul Europei
• Partener: Asociaţia Inima Copiilor
• Proiect: Construcţia unei noi secţii de terapie intensivă nou-născuţi
• Beneficiari: nou-născuţii care sunt trataţi la spitalul Marie Curie
• Localizare: Bucureşti
• Website: www.inimacopiilor.ro
• Scopul proiectului: extinderea secţiei de terapie intensivă actuală, pentru
a oferi mai multor copii şansa de a primi îngrijiri medicale corespunzătoare
care s-a implicat, în parteneriat cu
Asociaţia "Inima Copiilor", pentru
a construi, în doar 16 luni, un nou
corp de clădire pe 4 niveluri, cu
o capacitate de 27 de paturi şi o
suprafaţă totală de 1.600 m2.

Înainte de noiembrie 2013,
medicii de la secţia de terapie
intensivă de la spitalul Marie
Curie reuşeau să trateze, anual,
aproximativ 200 de nou-născuţi
sau copii născuţi prematur cu boli,
malformaţii sau traumatisme. Însă,
având o capacitate de 11 paturi
şi o suprafaţă de 190 m2 pentru
secţia de terapie intensivă, spitalul
se afla în situaţia de a refuza tot
atâţia copii de la internare, ceea ce,
în multe cazuri, însemna lipsa unei
şanse la viaţă.
Din fericire, din noiembrie 2013,
spitalul Marie Curie şi-a extins
posibilităţile de a salva vieţi, odată
cu cea mai modernă secţie de
terapie intensivă nou-născuţi din
sud-estul Europei. Iar acest lucru
a fost posibil şi cu ajutorul unei
investiţii de 1.350.000 de Euro din
partea Fundaţiei Vodafone România,
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Noua secţie de terapie intensivă
nou-născuţi dispune acum de
încăperi individuale pentru fiecare
pacient, dotate cu gaze medicale,
climatizare şi monitorizare
individuală, spaţii speciale pentru
părinţi, dar şi de un spaţiu de
pregătire pentru medici, spaţii
pentru personalul medical, pentru
consilierea psihologică a părinţilor,
precum şi săli de consultaţie.
Totodată, special pentru
noua secţie, Fundaţia Vodafone
România a dezvoltat o soluţie
de telemedicină care permite
transmiterea de imagini video şi
parametri medicali, în timp real,
pentru urmărirea semnelor vitale
ale pacienţilor.

Secția de terapie intensivă
nou-născuți de la Spitalul
Marie Curie avea și are în
continuare cele mai bune
rezultate și cea mai mică rată
de mortalitate neo-natală din
țară, apropiindu-se de media
din centrele europene de
prestigiu. Înainte, reușeam
să tratăm, anual, aproximativ
200 de nou-născuți sau
copii născuți prematur
cu boli, malformații sau
traumatisme diverse. Însă din
cauza lipsei de spațiu, eram
nevoiți să refuzăm tot atâția
copii de la internare, ceea
ce pentru mulți însemna
lipsa unei șanse la viață. De
aceea, extinderea Secției de
terapie intensivă nou-născuți
era absolut necesară. Am
reușit, cu ajutorul Fundației
Vodafone România și a
celor de la Asociația Inima
Copiilor, să construim cea
mai modernă secție din SudEstul Europei și sunt foarte
mândru de această realizare,
unică în România.
—Dr. Cătălin Cîrstoveanu,
Șeful Secției de terapie
intensivă nou-născuți a
Spitalului de Copii Marie Curie
din București.

Programe pentru s`n`tate

Am prins exact perioada de
închidere a secției vechi cu
tot mutatul prin secția de
cardio-chirurgie, ca mai apoi
să trecem prin pediatrie,
respectiv anestezie terapie
intensivă.
Să găsești devotamentul
personalului medical și
îmbunătățirea continuă a
aparaturilor și condițiilor
pentru o bună desfășurare
a activităților medicale este
greu de crezut, dar asta se
întâmplă aici în noua secție
de terapie nou-născuți de la
Marie Curie.
Noi vă mulțumim și cred că
nu exagerez cu nimic când
spun că dacă nu ajungeam
aici, Erica nu mai era acum
în brațele mele.
Tot respectul cuvenit vouă,
celor care ne-ați ajutat și
sprijinit să ajungem aici.
—Mihaela, mama Ericăi, 1 an
și 1 lună

Programe pentru s`n`tate
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Un centru de formare mai performant,
pentru salvatori mai pregătiți
• Partener: Fundația pentru SMURD
• Proiect: Reabilitarea centrului de formare pentru intervenții în
situații de urgență
• Beneficiari: peste 1.000 de persoane instruite anual pentru situații
de urgență și toți aceia pe care îi vor salva
• Localizare: Târgu-Mureș, județ Mureș
• Website: www.fundatiapentrusmurd.ro
• Scopul proiectului: crearea unui centru modern de instruire pentru
personalul medical, de comandă și control, care intervine în situații
de urgență

Vodafone este alături de
Fundaţia pentru SMURD de peste
10 ani, în proiectele care au ca
scop salvarea de vieţi omeneşti, în
situaţii de urgenţă. În 2013 Fundaţia
Vodafone România a sprijinit
reabilitarea unui centru de formare
de care personalul medical din
întreaga ţară are mare nevoie.

practice, iar numărul celor care
vor beneficia de această pregătire
specializată depăşeşte 1.000 de
persoane pe an. Costurile totale
pentru construcţie şi dotare
se ridică la 1.293.000 Euro, iar
investiţia din partea Fundaţiei
Vodafone România s-a ridicat la
270.000 de Euro. Centrul este
dotat cu un sistem avansat de
simulare virtuală în caz de dezastre,
la cele mai înalte standarde
europene, cu ajutorul căruia
personalul de intervenţie din
diferite instituţii va fi pregătit cu
situaţii reale, incluzând cutremure,

accidente de tren, accidente
aviatice etc.
Centrul Naţional de Formare
în Asistenţă Medicală de Urgenţă
în Coordonarea Accidentelor cu
Multiple Victime este unul dintre
cele mai moderne centre de
instruire din Europa Centrală şi de
Est, pentru personalul medical de
comandă şi control care intervine în
situaţii de urgenţă.

Centrul are o suprafaţă totală
de 500 m2 şi va găzdui anual
peste 50 de cursuri de formare,
sesiuni de pregătire teoretice şi
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Centrul de formare
inaugurat astăzi este
una dintre cele mai
importante realizări
din ultimii ani în ceea
ce priveşte pregătirea
personalului pentru a
face faţă intervenţiilor
în situaţii de urgenţă.
Centrul permite
instruirea şi simularea
în situaţiile medicale de
urgenţă, precum şi în
coordonarea intervenţiilor
de urgenţă la nivel
înalt. Dotarea centrului
include simulatoare
medicale complexe,
mediu de simulare real
cum ar fi strada şi maşina
demontabilă în vederea
simulării descarcerării, o
cabină a unei ambulanţe,
o cameră de resuscitare
şi altele. În centru se află
şi un simulator virtual
achiziţionat prin fonduri
structurale şi care permite
crearea unor situaţii foarte
complexe cât mai aproape
de realitate.
—Raed Arafat, Preşedintele
Consiliului Director,
Fundaţia pentru SMURD
şi Secretar de stat în
Ministerul Afacerilor
Interne

Programe pentru s`n`tate
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Îngrijire și sprijin special pentru cei cu boli incurabile
• Partener: Fundaţia Hospice Casa Speranţei
• Proiect: Îngrijim Împreună
• Beneficiari: 2.300 de pacienţi adulţi și copii cu boli incurabile, dar și familiile
acestora
• Localizare: București, Brașov, Bacău și Oradea
• Website: www.hospice.ro
• Scopul proiectului: dezvoltarea și menţinerea serviciilor de sprijin pentru
pacienţii suferind de boli incurabile și familiile acestora
cu boli cronice progresive.
Această colaborare s-a manifestat
pe mai multe planuri: sprijin
financiar, acţiuni de voluntariat ale
angajaţilor companiei, suport şi
materiale promoţionale în cadrul
evenimentelor educaţionale,
oferirea de pachete pentru familii.

Colaborarea cu Fundaţia
Hospice Casa Speranţei a început
ca un proiect pilot în 4 locuri, care
pe parcursul a 7 ani a devenit un
parteneriat menit să contribuie
la alinarea suferinţei pacienţilor
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Speranţei Braşov cu un număr
de 1.763 intervenţii pentru 79 de
pacienţi adulţi.

Pe parcursul anului 2013, copiii
şi adulţii cu boli incurabile, îngrijiţi
în cele patru centre implicate în
proiect, au beneficiat de 19.254 de
vizite la domiciliu. De asemenea,
Centrul de zi pentru copii îşi
desfăşoară activitatea în cadrul
Hospice Casa Speranţei Braşov cu
un număr de 922 intervenţii pentru
35 de copii pacienţi, iar Centrul
de zi pentru adulţi îşi desfăşoară
activitatea în cadrul Hospice Casa

Pe lângă îngrijirea paleativă, s-au
organizat vizite la instituţiile de
cultură şi artă, ateliere de creaţie,
serbări, grup de suport cu tematică
diversă, conferinţe de familie, club
de vacanţă, activităţi recreative,
tabără de vară, toate acestea
însumând 121 de întâlniri în cele 4
locuri, cu participarea a 1.976 de
beneficiari. În preajma sărbătorilor
de Paşte, împreună cu voluntarii
Hospice, 15 voluntari Vodafone
România au distribuit pacienţilor
138 de pachete cu alimente. Toate
acestea pentru ca pacienţii cu boli
incurabile să aibă parte de atenţia şi
îngrijirea de care au nevoie.
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Alături de cei mai curajoși copii
• Partener: Asociaţia Little People România
• Proiect: De la diagnostic la supravieţuire
• Beneficiari: 150 de copii internaţi în secţiile de oncopediatrie de la Spitalului
Clinic pentru Copii Maria Sklodowska Curie și Institutul Clinic Fundeni
• Localizare: București
• Website: www.littlepeople.ro
• Scopul proiectului: îmbunătăţirea stării pacienţilor prin asistarea lor și a
familiei acestora pe perioada spitalizării
Proiectul oferă suport
psihosocial în secţiile oncopediatrice
ale Institutului Clinic Fundeni şi
Spitalului de Urgenţă pentru Copii
M.S. Curie. Pe parcursul a 12 luni
au fost implementate tehnici şi
activităţi specifice bazate pe terapie
prin artă, cu instrumente sanitare,
videoterapie şi ludoterapie, cu
scopul de a reduce la minimum
starea negativă creată de experienţa
din spital. Iar mascota programului,
"Leul Curajos", i-a însoţit şi anul
acesta pe copii.

Nu ştiu cum să îi spun
copilului meu de ce îi
cade părul sau de ce nu se
simte bine. Va mulţumesc
că sunteţi aici şi îl ajutaţi.
—Mama lui G. (12 ani)

Proiectul contribuie la creşterea
ratei de supravieţuire în rândul
copiilor şi tinerilor bolnavi de
cancer, întrucât prin intermediul
activităţilor de sprijin, aceştia
s-au dovedit a fi mai cooperanţi
la tratament, iar aparţinătorii au
înţeles importanţa parcurgerii
corecte a tuturor etapelor
procesului de vindecare.
40 de angajaţi Vodafone au
participat ca voluntari şi au avut
ocazia să îi conducă în tărâmul
magic al cărţilor şi al poveştilor
cu supereroi pe pacienţii bolnavi
de cancer, iar apoi să realizeze
alături de ei activităţi specifice sau
dedicate unor ocazii speciale, cu
scopul de a-i învăţa despre curaj,
emoţii, prietenie, maniere, un stil
de viaţă sănătos.
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Dacă aţi şti cum vă
aşteaptă în fiecare zi!
Noi tocmai ne-am
mutat de pe secţia din
Timişoara în Bucureşti
şi a însemnat mult să
vă găsim şi aici. Copilul
meu ştia despre Leul
Curajos, îi cunoştea pe
voluntari şi se bucura
de fiecare activitate.
Este o uşurare să vă
găsim în fiecare spital.
—Mama lui E. (11 ani)
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06.
ProgramE DE
VOLUNTARIAT

—voluntar de profesie—
Voluntar de Profesie este un program iniţiat în anul 2002 de către Fundaţia
Vodafone Group, la nivel mondial, sub numele de World of Difference. Programul
se adresează celor care şi-au dorit dintotdeauna să lucreze într-o organizaţie
non-profit, dar nu au avut ocazia deoarece desfăşurau un alt tip de activitate. Prin
intermediul World of Difference, participanţii au posibilitatea de a-şi lua o pauză
plătită de la activitatea lor obişnuită, timp în care să se dedice unei cauze pe
care ei o aleg. Până astăzi, peste 2.100 de voluntari din 22 de ţări s-au implicat în
proiecte dezvoltate de ONG-uri din toată lumea.
În România, Programul Voluntar de Profesie a fost lansat în 2010. Prin acest
program, voluntarii au posibilitatea de a se dedica profesional, timp de 6 luni, unei
cauze dintre cele susţinute de Fundaţia Vodafone România: sănătate, educaţie,
prevenirea abandonului şcolar şi familial, voluntariat, servicii sociale pentru copii şi
tineri cu nevoi speciale sau pentru vârstnici.
Primele cinci ediţii ale acestui program au însemnat, în România: 28.600 ore
de voluntariat, 65 de proiecte, de care au beneficiat 15.000 de persoane aflate în
grija ONG-urilor.
Pentru a cincea oară, o mână de voluntari au pornit la drum plini de speranţă
şi ambiţie şi au descoperit, după şase luni de program, că sunt mai puternici decât
şi-au imaginat, că există rezolvări concrete acolo unde este pasiune şi că peste tot
în jur sunt şi alţii gata să ajute şi să ofere speranţă.
Iar pentru că, atunci când cultivi o sămânţă în pământ bun, aceasta dă roade,
spiritul voluntariatului s-a înrădăcinat atât de puternic în sufletul participanţilor,
încât o parte dintre cei care au participat în această ediţie vor continua munca de
voluntariat, pentru că a devenit pentru ei un mod de a trăi viaţa.
Dar ce înseamnă să fii voluntar, să îţi asumi că vei dărui fără să aştepţi nimic în
schimb şi că vei face acest lucru cu pasiune şi implicare totală? Cum trebuie să fii
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AmaliaTerceanu merge
până la capăt – Fundaţia
Principesa Margareta a României

Ionuţ Vuta dăruieşte cu
bucurie – Fundaţia Sfântul Sava
Ionuţ spune că cea mai mare
calitate a unui voluntar trebuie să
fie bucuria şi cu acest crez a plecat
la drum atunci când şi-a propus să
renoveze Campusul pentru Copii al
Fundaţiei Sfântul Sava din localitatea
Bisoca, judeţul Buzău.
Ce a realizat ajutând cu bucurie?
A readus la viaţă Campusul unde vin
anual 1.500 de copii, de la broşura de
prezentare şi până la pereţii clădirii.
A fost schimbată tâmplăria, camerele
au fost zugrăvite din nou, au fost
modernizate grupurile sanitare, a
fost refăcută hidroizolaţia terasei,
mobilierul a fost înlocuit şi s-a realizat
termoizolaţia etajului. Şi pentru că
binele atrage bine, Ionuţ a reuşit să
implice 35 de voluntari în activităţile de
renovare.

Programe de voluntariat

Amalia s-a implicat în
activităţile de comunicare şi de
strângere de fonduri ale Fundaţiei
Principesa Margareta, aducând
o contribuţie reală în creşterea
posibilităţilor de ajutorare
ale acesteia. Iată o parte din
proiectele sale: implementarea
campaniei 2%, realizarea unui
proiect în valoare de 26.000 de
euro prin intermediul căruia 20
de tineri din centre de plasament
sau medii defavorizate au primit
cursuri de calificare, instruire şi
posibilitatea angajării într-o mare
companie din domeniul IT&C.

Maria Culescu ajută cu
mult curaj – Asociaţia M.A.M.E.
Maria a avut curajul de a se
implica într-o luptă foarte delicată,
propunându-şi înfiinţarea unui centru
destinat copiilor bolnavi de cancer,
leucemie şi alte boli grave, care să
furnizeze servicii de recuperare şi
suport pentru 50 de copii diagnosticaţi
cu afecţiuni medicale grave. În
acest scop, a derulat o campanie
de strângere de fonduri, reuşind să
strângă 29.500 euro, astfel: 14.500 euro
prin campania 20%; 8.500 euro prin
evenimente; 5.000 euro în campania de
SMS; 1.500 euro prin alte metode.

Anca Lazăr ajută cu
zâmbetul pe buze –
Fundaţia pentru Dezvoltarea
Popoarelor
Anca este fericită atunci când
face un copil să zâmbească. Aşa
că a lucrat, în timpul programului
Voluntar de Profesie, pentru
copii cu risc de abandon şcolar,
beneficiari ai Fundaţiei pentru
Dezvoltarea Popoarelor. Iată
câteva dintre rezultatele cu care a
adus zâmbetele pe feţele copiilor:
o sponsorizare în valoare
de 10.000 de lei, obţinerea a
3.500 de lei din valorificarea
produselor realizate de copiii şi
i-a fost promisă o sponsorizare
de echipamente, mai precis o
imprimantă laser.
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Anca Ivancea nu se
fereşte să se implice –
Asociaţia Habitat for Humanity

Anca a lucrat în cadrul
proiectului Big Build, din satul
Vizureşti, judeţul Dâmboviţa,
ajutând o comunitate de 1.400
de oameni, din care peste
240 de elevi, să trăiască mai
bine, prin renovarea grădiniţei,
dispensarului şi a unei părţi din
şcoală, precum şi prin construirea
unui centru comunitar pentru
activităţi educaţionale, artistice şi
culturale.

Alexandra Râureanu
îşi pune ambiţia să
facă bine – Asociaţia Română
Împotriva Leucemiei
Alexandra a avut un obiectiv
extrem de ambiţios: acela de a
strânge 200.000 de euro pentru
achiziţionarea unui flowcitometru
nou, aparat vital pentru
diagnosticarea corectă şi rapidă
a cancerului de sânge pentru
Secţia de Hematologie a Spitalului
Universitar. De acest aparat ar
beneficia aproximativ 10.000 de
copii bolnavi de cancer de sânge.
În timpul celor 6 luni de
voluntariat de profesie, Alexandra
Raluca Buzea face din
Ciprian Timofte
a strâns 73.000 de euro, reuşind
fiecare proiect o faptă
dăruieşte educaţie –
şi o renegociere importantă a
bună – Fundaţia Vodafone
Asociaţia Audiosofia
costului aparatului şi o modalitate
România
Ciprian a avut un obiectiv
avantajoasă de plată, astfel încât
În timpul celor 6 luni de
pe cât de delicat, pe atât de
aparatul să poată fi achiziţionat
voluntariat de profesie, Raluca
atât de ambiţios: instruirea
curând.
şi-a asumat responsabilităţi
copiilor hipoacuzici cu potenţial
de comunicare şi project
ridicat, în vederea îmbunătăţirii
situaţiei lor şcolare, dar şi pentru management. A făcut acest lucru
identificarea celor cu potenţial de implicându-se activ în organizarea
evenimentelor Scrisori către Moş
a deveni olimpici. Iar rezultatele
Crăciun şi Târg de Crăciun.
îl răsplătesc pentru răbdarea şi
Şi pentru că voluntariatul
grija cu care a acţionat şi cu care
este o stare de spirit care merită
s-a implicat: copiii nu numai că
au devenit mai buni la învăţătură, împărtăşită, Raluca a gestionat
comunicarea online a proiectelor
dar patru dintre ei s-au înscris la
Olimpiada de Matematică, iar unul Fundaţiei, pe blogului Fundaţiei,
blogului proiectului Voluntar de
dintre ei s-a calificat la faza pe
sector. Trei dintre copiii înscrişi la Profesie, Facebook şi Youtube.
gimnaziu au terminat semestrul I
cu media 10 la matematică.
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Dan Brad face bine cu
artă – Asociaţia Catharsis

Pictorul Dan Brad a uimit
multă lume atunci când şi-a propus
să-i înveţe să picteze pe copiii cu
dizabilităţi severe de vedere din
cadrul Centrului de zi Rază de lumină
Braşov. Dincolo de prejudecăţi, există
egalitate de şanse, dacă există voinţă
şi interes, dragoste şi respect pentru
semeni. Iar proiectul său a dovedit
acest lucru, pentru că Dan a reuşit,
cu răbdare şi dragoste, să organizeze
două expoziţii judeţene cu picturile
elevilor săi, dar şi o licitaţie în cadrul
unui eveniment organizat la Palatul
Parlamentului.

Raluca Muntean ajută
din tot sufletul – Asociaţia
SM Speromax Alba

Raluca s-a implicat într-un proiect
de ajutorare a 150 persoane afectate
de Scleroză Multiplă în judeţul Alba.
A fost voluntarul bun la toate, care
pentru aceşti oameni înseamnă totul:
i-a vizitat pe cei care nu se puteau
deplasa, i-a consiliat, i-a informat, i-a
ajutat cu treburile administrative, a
colectat fonduri pentru ei, a organizat
grupuri de suport, dar şi activităţi de
socializare. Activitatea Ralucăi a fost
apreciată, la nivel naţional, ea câştigând
Premiul pentru Asistentul Social din
domeniul persoanelor cu dizabilităţi,
acordat de către Colegiul Naţional al
Asistenţilor Sociali din România.

Mihaela Butnaru ajută
cu grijă – Asociaţia Socola Iaşi

Mihaela a avut curajul să îşi
asume un obiectiv deloc uşor:
îmbunătăţirea stării psihice şi
fizice a persoanelor cu Alzheimer
din cadrul secţiei de demenţă a
spitalului de psihiatrie Socola,
având în grija sa 20 de pacienţi.
Implicându-se cu răbdare şi
empatie, Mihaela a reuşit să facă
o diferenţă în bine: pacienţii care
au participat la activităţi respiră
mai bine, au un echilibru mai
bun, se mobilizează mai uşor
în activităţile lor, iar buna lor
dispoziţia lor a crescut.
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Laura CAtArig face
voluntariat cu simŢ
practic – Asociaţia Rază de Soare Iernut
Misiunea Laurei a fost aceea de a
oferi lecţii practice despre economie
persoanelor cu handicap fizic şi psihic,
asistate în cadrul Asociaţiei Rază de
Soare Iernut, ajutându-le, astfel, să-şi poată
controla mult mai bine viaţa în cadrul
comunităţii locale. Acest lucru a însemnat
asimilarea de cunoştinţe de bază legate de
bani, facturi, plăţi, cheltuieli, venituri etc.

Laszlo Bodor dăruieşte
speranţă – Hospice Casa Speranţei
Laszlo a lucrat pentru una dintre
cele mai cunoscute organizaţii nonprofit din România, Hospice Casa
Speranţei, iar obiectivul său a fost
atragerea de noi donatori, companii
şi persoane fizice, prin campanii de
fundraising şi consolidarea relaţiei cu
toţi susţinătorii fundaţiei printr-un
program de Customer Relationship
Management. Rezultatele muncii sale au
ajutat cei aproximativ 2.600 de bolnavi
incurabili îngrijiţi anual de Hospice.
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Adrian Ailincăi pune
îndemânarea la lucru –
Fundaţia de Sprijin Comunitar

Adrian a avut ca proiect înfiinţarea
a două cluburi noi pentru copii aflaţi
în grija Fundaţiei de Sprijin Comunitar:
unul de gastronomie şi un altul de
prelucrare a lemnului.
Cei 60 de copii care au participat la
clubul de gastronomie au învăţat de la
Adrian numeroase reţete de patiserie şi
cofetărie, iar cei 15 băieţi din clubul de
prelucrare a lemnului au învăţat să facă
diverse obiecte decorative, ornamente
de brad sau jucării simple din lemn.
"Sunt convins că experienţele trăite
în proiect îmi vor fi de un real folos în
viitor, indiferent de drumul pe care mi-l
voi alege în viaţă", a spus Adrian.

Jean-Baptiste
OdobeStianu ajută
cu gândul la viitor –
Fundaţia Terre des hommes

Jean-Baptiste a coordonat un
proiect prin care copiii au fost
încurajaţi să se gândeasca la viitor
şi să experimenteze, pentru o zi,
diverse meserii, pentru a-şi da
seama ce anume le-ar plăcea să
facă.
Astfel, prin "Ziua Ştafetei –
Copiii şi tinerii preiau decizia",
organizată cu ocazia Zilei
Internaţionale a Drepturilor
Copilului, 2.428 de tineri, cu
vârste între 12 şi 18 ani, din 38
de judeţe, au explorat peste 86
de meserii, cu ajutorul a 171 de
coordonatori, 2.041 de însoţitori
şi 1.032 de mentori.

Cătălin Petrescu face
din muzică un ajutor –
Asociaţia Centrul de Performanţă
"Before&After School Conil"

Cătălin este "omul care aduce
sunetul", pentru că i-a învăţat pe
copiii din cadrul Centrului de
Performanţă "Before&After School
Conil" să se apropie de muzică şi
să cânte la diverse instrumente
muzicale. Sarcina sa a fost cu atât
mai dificilă cu cât o parte dintre
copii sunt cu nevoi speciale.
Datorită efortului său s-a
născut o trupa muzicală cu profil
rock, care include atât copii şi
adolescenţi cu diagnostic din
spectrul autist şi ADHD, cât şi
copii fără deficienţe, talentaţi la
instrumente muzicale, precum
tobe sau chitară.
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Gabriel Bâclea ajută
cu pricepere – Asociaţia
Diaconia Ajutor Internaţional
Gabriel şi-a asumat
responsabilitatea de a se îngriji de
viitorul a 20 de tineri cu vârste
cuprinse între 16-26 ani, care au
renunţat la şcoală şi care şi-au
dorit să se angajeze.
Iată cum descrie el situaţia
acestor tineri: "O parte dintre
ei nu aveau nici măcar buletin
sau certificat de naştere. Le-am
pregătit dosarele şi ulterior le-am
făcut o evaluare, să ne dăm seama
ce meserii li s-ar potrivi. Am mers
cu ei la interviuri şi i-am ajutat să
se prezinte", a spus Gabriel.
Implicarea lui Gabriel a dat
roade: şapte dintre tinerii pe
care i-a consiliat au reuşit să
se angajeze, iar în prezent cinci
dintre ei încă lucrează. Alţi cinci
tineri sunt programaţi pentru
interviuri cu potenţiali angajatori.

Programe de voluntariat

06.
ProgramE DE
VOLUNTARIAT

—Portret de voluntar—
Voluntariatul este un fel de a fi. Nu poţi să fii doar puţin, sau doar din
când în când. De aceea, cu ajutorul angajaţilor de la Vodafone România,
fundaţia desfăşoară acţiuni de voluntariat pe tot parcursul anului.
Exemplul personal este unul dintre cele mai bune daruri pe care un
om le poate face. Ajutorul este un alt dar, la fel de important, iar atunci
când le punem pe amândouă împreună, descoperim voluntarul – omul
care ajută şi care inspiră prin gestul său. Iată de ce merită să cunoaştem
măcar o parte dintre cei care au făcut fapte bune.
2013 a însemnat:
» 19 evenimente de voluntariat
» 853 de voluntari
» 6.450 ore de voluntariat în care colegii din Vodafone România:
– au construit case
		
– au strâns, cărat, sortat şi aranjat cadourile pentru
serbarea de Crăciun
		
– au citit poveşti copiilor
		
– au împărţit pachete de Paşte bătrânilor singuri
		
– au jucat tenis pentru bolnavii cu boli incurabile
		
– au înotat alături de tinerii utilizatori de scaun rulant

Programul "Voluntar de profesie" in 2013
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Build for tomorrow: 4 case construite de oamenii de la
Vodafone pentru oamenii din localitatea Cristian
• Partener: Asociația Diaconia Ajutor Internațional
• Proiect: Build for tomorrow, ediția a II-a
• Beneficiari: 4 familii nevoiașe care aveau nevoie de o locuință
• Localizare: Cristian, judeţul Brașov
• Website: www.diaconia.info
• Scopul proiectului: construcția de locuințe pentru familii nevoiașe

Pentru familia Bulgaru, căminul este
preţios şi pentru ca cele două fetiţe să
crească într-un mediu sigur şi echilibrat.
Iar acum, şi-au construit în sfârşit
locuinţa de care aveau atâta nevoie.

În familia Neacşiu, toată lumea
creşte şi învaţă: atât cei doi copii,
cât şi părinţii care, deşi au avut
de depăşit obstacole, îşi continuă
studiile. Noua casă le oferă căminul
unde toţi cei patru se pot dezvolta,
bucurându-se de cei dragi, dar şi de
spaţiu şi linişte.

Nu ne vine să credem că
am primit această şansă, de
a avea propria căsuţă, unde
putem să ne creştem copiii
cât mai sănătos. Suntem
foarte recunoscători şi
vă mulţumim din inimă
pentru tot ceea ce faceţi
pentru noi.
—Familia Neacşiu

Cu ajutorul lui
Dumnezeu, visul nostru
a devenit realitate!
Mulţumim din suflet
voluntarilor Fundaţiei
Vodafone România
pentru efortul pe care îl
fac pentru noi.
—Familia Bulgaru
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Programe de voluntariat

Soţii Lazăr nu precupeţesc nici
un efort când vine vorba despre cei
trei copii şi tocmai de aceea, faptul că
trebuia să se mute odată cu venirea
pe lume a copiilor a fost o problemă
greu de îndurat şi, aparent, fără
soluţii. Însă, din 2013, cei doi părinţi
împreună cu copiii lor se pot bucura
de stabilitate în propria locuinţă.

Este o şansă nesperată
pentru noi, ne-am rugat
împreună cu copiii pentru o
casă a noastră. Dumnezeu
lucrează prin oameni,
ca aceştia să se pună la
dispoziţia Lui, ceea ce
fac voluntarii Vodafone.
Mulţumim mult pentru
ajutorul pe care ni-l
acordaţi!
—Familia Lazăr

Programe de voluntariat

Deşi sunt împreună de 10 ani,
soţii Stan nu au avut o locuinţă
a lor până anul trecut, când
au beneficiat de programul de
construcţie de case sociale al
fundaţiei. Iar situaţia nu a fost
deloc uşoară, mai ales că, în urmă
cu doi ani, s-a născut şi primul
copil. Din 2013 însă, cei trei
pot lăsa în urmă grija locuinţei,
gospodărindu-se în propria casă,
aşa cum simt ei mai bine.
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Scrisori către Moş Crăciun
Pentru că nu toţi copiii au un Moş al lor, Fundaţia Vodafone România, cu
sprijinul colegilor de la Vodafone România, are grijă ca Moş Crăciun să
existe şi pentru copiii nevoiaşi.
Un caiet de matematică, un stilou, un ghiozdan verde, o carte de colorat
cu prinţese, un telefon, un suc şi sănătate pentru toţi oamenii - sunt doar
câteva dintre dorinţele pe care le-au avut cei 333 de copii beneficiari în
2013 ai programului "Scrisori către Moş Crăciun".

Prin intermediul aplicaţiei
"Scrisori către Moş Crăciun",
voluntarii au ales câte o scrisoare,
au cumpărat cadourile cerute de
copii şi le-au trimis la sediul fundaţiei.
Copiii au primit cadourile în cadrul
unui eveniment special organizat în
15 decembrie la Sala Radio. Aici, cei
care au făcut cadouri şi cei care le-au
primit au avut şansa să se cunoască.
Copiii care s-au bucurat de
cadouri fac parte din 12 centre
de zi şi centre sociale finanţate de
Fundaţia Vodafone România sau
sunt copii cu probleme grave de
sănătate. Pentru ei, Crăciunul ar fi
trecut ca oricare altă zi - fără brad,
fără luminiţe, fără cozonac, fără
portocale - şi, de multe ori, într-un
loc care nu e "acasă". Cu ajutorul
voluntarilor şi al fundaţiei s-au
bucurat de această sărbătoare aşa
cum merită orice copil.
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Cum este 
să fii Moş
Crăciun
"Participarea ca voluntar la
serbarea de Crăciun mi-a oferit ceva
ce rar mai am ocazia să întâlnesc
în viaţa de zi cu zi. Bucuria sinceră
a unor copii de a lua parte la un
spectacol şi la deschiderea cadourilor,
lucru care pentru cei mai mulţi copii a
devenit o normalitate şi o obişnuinţă.
Timpul petrecut cu ei la acea acţiune
m-a făcut să realizez că fiecare dintre
noi poate contribui la bucuria celor
din jur şi că uneori e plăcut să avem
timp să ne bucurăm şi de micile
plăceri ale vieţii. A fost o activitate la
care mă gândesc mereu cu drag, pe
care aş repeta-o oricând."
– Cristina, voluntar în proiectul "Scrisori
către Moş Crăciun
"Pentru mine, participarea
la eveniment a fost extrem de
emoţionantă, ceva făcut din suflet
pentru alte suflete, mai ales că mie
îmi plac foarte mult copiii şi zâmbetul

lor îmi provoacă o stare de bine. Şi,
în plus, mi-am dat seama că inocenţa
copiilor este mai presus de orice
problemă - chiar dacă toţi cei cu
care am interacţionat eu (SOS Satele
Copiilor) erau conştienţi de situaţia
lor socială, s-au bucurat din suflet
de concert şi de cadourile primite.
De asemenea, m-a impresionat şi
implicarea supraveghetorilor de la
centre, se observă că pentru ei este
mai mult decât un loc de muncă.
Concluzia mea a fost că voi face pe
cât posibil să particip la cât mai multe
asemenea evenimente."
– Daniela, voluntar în proiectul "Scrisori
către Moş Crăciun"

Înotători cu 
motivaţie
"A fost o experienţă intensă, care
mi-a permis să înţeleg că efortul în echipă
şi încurajările primite reprezintă aspecte
importante ale vieţii de zi cu zi, nu doar
ale activităţii din timpul programului de
muncă. M-am bucurat pentru fiecare
tură de bazin reuşită, m-am entuziasmat
de reuşitele sportive ale participanţilor
şi am apreciat dovezile de fair play ale
concurenţilor. Am cunoscut oameni
minunaţi, am descoperit puterea voinţei
şi a dorinţei de a te depăşi şi m-am
bucurat împreună cu o echipă de oameni
deosebiţi. Mă bucur mult că am ales să
particip la acest eveniment organizat
de FundaţiaVodafone în colaborare cu
cei de la Motivation şi aştept cu interes
organizări similare. "
– Letiţia, voluntar la competiţia de înot
"Motivation", mai 2013

Programe de voluntariat
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Constructorii
de case
"Pentru mine, voluntariatul înseamnă
să cunoşti oameni mai puţin norocoşi,
ceea ce te păstrează cu picioarele pe
pământ, şi mai ales să le aduci o bucurie
celor care nu pot reuşi singuri. Şi spun
că nu pot reuşi singuri dar nu deloc,
pentru că experienţa avută la Cristian,
jud. Braşov mi-a arătat că deşi există
oameni săraci, care se descurcă mult
mai greu decât noi ceilalţi, nu înseamnă
că nu sunt ambiţioşi şi muncitori.
Înseamnă că au nevoie de mai multe
mâini să îi ajute să îşi construiască
o casă. Am întâlnit oameni simpli şi
gospodari care îşi organizează foarte
bine puţinul pe care îl au şi care au
lucrat cot la cot cu noi pe şantier. La
Cristian nu am învăţat doar cum se
ridică o casă, am învăţat că atunci când
o tencuieşti nu mai contează că eşti
manager sau specialist sau analist. Acolo
suntem toţi doar oameni şi ne ajutăm
între noi. "
– Cristina, voluntar "Build for Tomorrow",
ediţia 2013

"Construcţia de case a fost şi o
activitate foarte plăcută de echipă.
M-am bucurat să văd că toţi colegii
s-au implicat foarte mult, indiferent
cât de mic sau mare sau greu era ceea
ce aveau de făcut. Cel mai mult m-a
impresionat festivitatea de final, atunci
când familiile ne-au mulţumit pentru că
am fost ca "Moş Crăciun" pentru ele."
– Teodora, voluntar "Build for Tomorrow",
ediţia 2013

"Mulţi dintre noi am reuşit să
obţinem multe de la viaţă şi am reuşit
să ajungem unde ne dorim, însă sunt
unii oameni care au muncit la fel de
mult ca noi, dar care au fost privaţi de
anumite şanse. Prin proiectul ăsta am
cunoscut asemenea oameni, oameni
care au multe de oferit, oameni care
merită o mână de ajutor. Fără mult efort
din partea mea, dar lucrând împreună,
am reuşit să facem ceva care să le
impacteze cu adevărat viaţa acelor
familii şi asta mi se pare în continuare
senzaţional. Şi lucrurile astea contează,
mai ales când vine vorba de copii. A
fost într-adevăr o experienţă fantastică,
de care o să-mi aduc aminte şi pe
care vreau să o repet. Din punctul
meu de vedere, ne-am ajutat reciproc.
Mulţumesc Fundaţiei!"
– Bogdan, voluntar "Build for Tomorrow",
ediţia 2013
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Portret de voluntar

07.
Fondul pentru
fapte bune

Pentru a marca cei 15 ani alături de comunitate, în perioada iulie-august 2013,
organizaţiile non-guvernamentale au fost invitate să depună proiecte care pot aduce o
schimbare reală şi un impact major în domeniile educaţie şi sănătate, în cadrul rundei de
finanţare "Fondul pentru Fapte Bune".
Drept urmare, în cadrul acestei runde au fost înscrise 384 de proiecte, propuse de
organizaţii din toată ţara, iar dintre acestea juriul a selectat următoarele 9 proiecte, în
valoare totală de 279.026 Euro:
» Tinere talente 2014, Fundaţia Principesa Margareta a României
» Toţi copiii au dreptul la educaţie IT, Asociaţia Ateliere fără frontiere
» Siguranţa persoanelor cu Alzheimer, Asociaţia Spitalului Clinic Colentina
» T.A.L.E - Tehnologia asistă educaţia, Asociaţia Autism Baia Mare
» Terapie prin zâmbet în rândul copiilor cu autism şi al copiilor cu sindrom Down,
Fundaţia CliniClowns
» Otoscreen, Asociaţia Societatea Română de Rinologie
şi Chirurgie Endoscopică Rinosinusală
» Stimulare în dizabilitatea severă, Asociaţia Organizaţia Suedeză
pentru Ajutor Umanitar Individual
» Să învăţăm împreună, Asociaţia P.A.V.E.L
» Reabilitarea echipamentelor medicale din Departamentul Terapie Intensivă
Nou- Născuţi, Fundaţia Spitalului Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu"

Sprijin pentru tinere talente
• Partener: Fundația Principesa Margareta a României
• Proiect: Tinere Talente
• Beneficiari: copii și tineri cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani,
care studiază pe parcursul anului la școlile și universitățile de artă și
muzică din țară și care provin din familii cu posibilități materiale reduse,
punându-i astfel în dificultatea de a-și dezvolta, perfecționa și promova
potențialul artistic
• Localizare: național
• Website: www.fpmr.ro
• Scopul proiectului: crearea de șanse egale pentru tinerii talentați proveniți
din medii defavorizate prin susținerea și promovarea talentului lor

Programul este destinat copiilor
şi tinerilor cu aptitudini artistice
deosebite, cu vârste cuprinse
între 14 şi 24 de ani, care studiază
la şcolile şi universităţile de
artă şi muzică şi care, din cauza
veniturilor reduse ale familiei, nu
au posibilitatea să investească în
educaţia şi dezvoltarea talentului lor.
Scopul programului, desfăşurat
la nivel naţional, este de a crea
oportunităţi egale pentru tinerii
artişti talentaţi români din familii cu
posibilităţi materiale reduse, prin
sprijinirea educaţiei şi promovarea
talentului lor.
Prin intermediul acestui program,
28 de tineri talentaţi din familii
cu venituri modeste primesc anul
acesta o bursă de studiu individuală
de 2.000 de euro şi participă la
o serie de evenimente foarte
importante pentru dezvoltarea lor
artistică: ateliere educative, tabără
de vară în artă şi evenimente de
promovare.
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Ajutor pentru cei care ajută
• Partener: Asociația Ateliere fără Frontiere
• Proiect: Toți copiii au dreptul la educație IT
• Beneficiari: 100 de instituții de învățământ, ONG-uri și alte structuri
non-profit
• Localizare: național
• Website: www.atelierefarafrontiere.ro
• Scopul proiectului: sprijinirea inițiativelor care urmăresc educarea, formarea
și integrarea copiilor și tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile

Proiectul "Toţi copiii au dreptul la
educaţie IT" are ca obiectiv general
educarea, formarea şi integrarea
copiilor şi tinerilor aparţinând
grupurilor vulnerabile. Asociaţia
Ateliere fără frontiere îşi propune să
consolideze capacitatea structurilor
selectate de a pune în aplicare
activităţi de educaţie sau de formare
bazate pe Tehnologia Informaţiei şi
Comunicării şi de a asigura o bună
gestionare a echipamentelor IT.

Proiectul se desfăşoară la nivel
naţional şi are ca beneficiari direcţi
peste 100 de ONG-uri, instituţii de
învăţământ şi alte structuri non-profit
care derulează programe de educaţie,
formare şi integrare pentru un număr
de 10.000 de beneficiari - persoane
marginalizate sau vulnerabile - copii,
adulţi şi persoane în vârstă. Pentru
aceştia au fost pregătite 500 de
pachete informatice (hardware şi
software) donate de către Vodafone,
care au fost recondiţionate în cadrul
unui program de inserţie socioprofesională pentru persoane aflate
în dificultate, prin care acestora li s-au
oferit locuri de muncă.

Fondul pentru fapte bune
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Localizare prin GPS a persoanelor cu Alzheimer
• Partener: Asociația Spitalului Clinic Colentina
• Proiect: Siguranța persoanelor cu Alzheimer
• Beneficiari: 100 de bolnavi de Alzheimer
• Localizare: București
• Scopul proiectului: scăderea morbidității cauzate de bolile psihice
și ameliorarea parametrilor de sănătate mintală a persoanelor cu
tulburări psihice
Rapoartele Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii arată că 1 din
3 oameni va avea, la un moment
dat, pe parcursul vieţii, o tulburare
psihică diagnosticabilă prin criterii
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de comportament. O problemă
foarte importantă a bolnavilor
de Alzheimer este pierderea
memoriei, care determină cazuri
frecvente de dispariţie.

Pentru beneficiari, se urmăreşte
creşterea gradului de securitate
şi facilitarea intervenţiei
rapide în caz de dispariţie, prin
monitorizarea lor prin GPS internaţional acceptate. Una dintre sisteme de tip breloc.
cele mai frecvente demenţe este
cea de tip Alzheimer, ale cărei
De asemenea, proiectul include
efecte sunt deteriorarea cognitivă, şi o componentă de informare
despre demenţa de tip Alzheimer.
funcţională şi apariţia tulburărilor

Fondul pentru fapte bune

Sprijin prin aplicații multimedia
pentru copiii diagnosticați cu autism
• Partener: Asociația Autism Baia Mare
• Proiect: T.A.L.E.-Tehnologia Asistă Educația
• Beneficiari: 55 de copii cu autism
• Localizare: Baia - Mare, județul Maramureș
• Website: www.autismbaiamare.ro
• Scopul proiectului: îmbunătățirea abilităților de viață independentă a
copiilor cu autism din Centrul de Zi al Asociației Autism Baia-Mare
Copiii cu autism au nevoie de
abordări diverse şi personalizate
pentru a dezvolta abilităţi de
comunicare, cognitive şi de
socializare - cu alte cuvinte,
abilităţi de viaţă independentă.
Prin intermediul aplicaţiilor
multimedia, tehnologia oferă o
interfaţă foarte utilă şi motivantă
în intervenţiile educaţionale
destinate copiilor cu autism,
premisă care stă şi la baza
proiectului T.A.L.E. - Tehnologia
asistă educaţia

Astfel, se urmăreşte îmbunătăţirea
abilităţilor de viaţă independentă a
copiilor cu autism din Centrul de Zi
al Asociaţiei Autism Baia Mare, prin
implementarea de servicii moderne
de evaluare, intervenţie educaţională
personalizată, monitorizare şi
evaluare. Beneficiarii învaţă adecvat
nevoilor lor, iar familiile îşi îmbunăţesc
comunicarea cu copiii. În plus, se
doreşte ca proiectul să devină un
exemplu de bună practică pentru
educaţia altor copii cu tulburări de
dezvoltare sau alte dizabilităţi.

Fondul pentru fapte bune
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Terapie prin zâmbet pentru copii cu autism
și copii cu sindrom Down
• Partener: Fundația CliniClowns România
• Proiect: Terapie prin zâmbet în rândul copiilor cu autism și al copiilor cu
sindrom Down
• Beneficiari: 50 copii cu sindrom Down, 10 copii cu autism și 100 de copii
spitalizați
• Localizare: Brașov, Iași, Timișoara și București
• Website: www.cliniclowns.ro
• Scopul proiectului: ajutorarea a cât mai mulți copii, atât din rândul copiilor
cu autism și sindrom Down, cât și a celor aflați în saloanele spitalelor de
pediatrie din cele patru orașe, să poata face pașii necesari pentru o viață
sănătoasă cât mai aproape de una normală, crescând astfel șansele acestora
de a se integra în societate
S-a dovedit că râsul ajută copiii
bolnavi să treacă peste durerea şi
suferinţa cauzate de tratamentele
şi procedurile medicale, şi de
despărţirea de familie şi prieteni.
Folosind tehnici speciale, Cliniclovnii
fac zilele de spitalizare să treacă mai
repede şi ajută copiii să le accepte.
Copiii bolnavi, spitalizaţi, copiii cu
autism şi sindrom Down nu se pot
bucura de copilarie în felul în care o
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fac restul copiilor. Râsul, cântecele,
joaca, inocenţa nu mai sunt pentru
ei decât amintiri. Mediul în care se
află aceştia e unul ostil, concentrat
pe suferinţă, boală şi pe alte aspecte
practice implicite tratamentului
medical.
Aici intervin clovnii echipei
CliniClowns, care îi ajută pe aceşti
copii să uite de boală. De îndată
ce apar clovnii, saloanele de spital
se luminează datorită zâmbetelor
copiilor, e un moment magic şi tot
chinul de zi cu zi este, pentru câteva
momente, dat uitării.
Aceşti copii au nevoie de
atenţie constantă, de ajutor, de
indicaţii, trebuie învăţaţi totul în
mod constant, iar dacă beneficiază
de programe personalizate de
recuperare, ajunşi la maturitate pot
duce o viaţă independentă, pot avea
un loc de muncă şi îşi pot întemeia
chiar şi familii.
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Screening auditiv pentru nou-născuți
în maternitățile din România
• Partener: Asociația "Societatea Română de Rinologie și Chirurgie
Endoscopică Rinosinusală"
• Proiect: Otoscreen
• Beneficiari: 8.000 de nou-născuți
• Localizare: Zalău, Alba Iulia, Bistrița și Sighetul Marmației
• Scopul proiectului: asigurarea condițiilor pentru screeningul auditiv
la nou-născuți în 4 maternități din Zalău, Alba Iulia, Bistrița și
Sighetul Marmației
Dezvoltarea vorbirii şi
dezvoltarea psihoemoţională a
copilului depind în mod fundamental
de dezvoltarea auzului. De aceea,
testarea auditivă a nou-născutului,
care arată dacă acesta are sau nu
probleme auditive, este importantă
pentru evoluţia ulterioară a
acestuia. Un copil diagnosticat cu
probleme auditive din primele
luni de viaţă atinge performanţe

Prin proiectul "Otoscreen", 4
maternităţi din oraşele Zalău, Alba
Iulia, Bistriţa şi Sighetul Marmaţiei
au fost dotate cu aparate de
otoemisiuni acustice pentru a putea
realiza testarea screening a auzului
pentru a diagnostica din timp copiii
cu hipoacuzie.

auditive şi verbale comparabile cu
ale celorlalţi copii, în timp ce, dacă
diagnosticarea nu se face în primele
luni, problemele vor fi depistate la
aproximativ 2 ani.
În România există un program
de screening auditiv pentru nounăscuţi, dar, din cauza fondurilor
insuficiente, doar 14 maternităţi
sunt incluse în acest program.

Fondul pentru fapte bune
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Centru specializat pentru îngrijirea copiilor
și tinerilor cu dizabilități severe în București
• Partener: Asociația "Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual"
• Proiect: Stimulare în dizabilitatea severă
• Beneficiari: 250 de copii și tineri cu dizabilități intelectuate și asociate
• Localizare: Voluntari, judeţul Ilfov
• Website: www.organizatia-suedeza.ro
• Scopul proiectului: îmbunătățirea calității vieții copiilor și tinerilor cu
dizabilități severe (intelectuale și asociate), dar și a familiilor acestora

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea
calităţii vieţii copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi severe (intelectuale şi
asociate), dar şi a familiilor acestora.
Pentru aceasta, s-a creat un centru
specializat, în care pacienţii vor primi
servicii de stimulare senzorială,
kinetoterapie, terapie prin arte
combinate şi servicii de dezvoltare a
abilităţilor motrice. În plus, proiectul
presupune şi crearea, pe parcursul
unui an, a unei şcoli pentru părinţi
şi aparţinători, care le va furniza
acestora sfaturi importante pentru
gestionarea problemelor pacienţilor.

Băiatul meu a avut probleme
neuropsihomotorii încă de
la naștere. Am tot făcut
kinetoterapie, dar nu ne permitem
întotdeauna. La organizație este
și foarte aproape de noi. Ne-am
simțit norocoși când am aflat că aici
se face kinetoterapie gratuit.
—Dumitru, tatăl unui băiat cu
dizabilități intelectuale și asociate
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Educație în spitale pentru copiii
care sunt nevoiți să întrerupă școala
• Partener: Asociația P.A.V.E.L.
• Proiect: Să învățăm împreună!
• Beneficiari: 250 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 4 și 26 de ani din
peste 16 județe ale țării, copii și tineri care sunt spitalizați de cel puțin două
ori timp de mai multe zile/săptămâni pe durata unui an școlar
• Localizare: național
• Website: www.asociatiapavel.ro
• Scopul proiectului: oferă copiilor și tinerilor spitalizați oportunitatea unor
activități adaptate în mai multe domenii educaționale, pornind de la limba
română, matematică, educație civică, filosofie, limbi straine și până la
educație antreprenorială
În România, copiii şi tinerii
spitalizaţi ca urmare a bolilor
somatice grave cu care se
confruntă sunt forţaţi să
întrerupă temporar sau definitiv
şcoala. Aceşti pacienţii pot
beneficia de educaţie în spitale
numai ca urmare a solicitării
exprese din partea conducerii
spitalelor, doar dacă spitalizarea
este mai lungă de 4 săptămâni
şi dacă se pot forma grupe de
minimum 10 copii.
Proiectul "Să învăţăm împreună!"
oferă accesul copiilor şi tinerilor
cu boli somatice grave la forme
de educaţie formală şi informală
în perioada spitalizării, prin
implementarea unui nou concept
de intervenţie educativă: "şcoala de
spital".
De asemenea, beneficiari ai
acestui proiect sunt şi apărţinătorii
copiilor spitalizaţi care activează
în "Şcoala din spital" şi alte 250 de
cadre didactice implicate direct în
educaţia copiilor şi tinerilor bolnavi.

Fondul pentru fapte bune
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Reabilitarea echipamentelor medicale din Secția de
Terapie Intensivă nou-născuți
de injectomate ataşate meselor
de terapie, pompe de perfuzie,
ventilator performant neonatal,
masă de animare neonatală cu
sistem de încălzire şi lămpi de
fototerapie, aparat de aerosoli.

• Partener: Fundația Spitalului Clinic Central de Copii "Grigore
Alexandrescu"
• Proiect: Reabilitarea echipamentelor medicale din Departamentul de
Terapie Nou Născuți
• Beneficiari: 180-200 nou-născuți și sugari mici (sub 3 luni) care se
internează anual în departamentul de terapie intensivă nou-născuți a
spitalului
• Localizare: București
• Scopul proiectului: modernizarea, reabilitarea și echiparea departamentului
de terapie intensivă nou-născuți a Spitalului Grigore Alexandrescu cu
aparatură medicală de generație nouă
Spitalul Clinic de Urgenţă
pentru Copii Grigore Alexandrescu,
fondat în 1886, este cel mai vechi
spital pentru copii din România. În
Departamentul de Terapie Intensivă
Nou-Născuţi (DTIN) sunt internaţi
anual aproximativ 200 de copii. Ca
urmare a suprasolicitării, în ultimii
2-3 ani echipamentele esenţiale
au devenit periodic nefuncţionale,
necesitând reparaţii frecvente şi de
lungă durată.

Scopul final al acestui proiect
este îmbunătăţirea actului medical,
prin asigurarea standardului de
îngrijire necesar acestei tipologii
de pacienţi, vizînd astfel reducerea
mortalităţii neonatale sub valorile
curente de 13-16%.

"Grigore Alexandrescu" presupune
modernizarea, reabilitarea şi
echiparea DTIN a Spitalului Grigore
Alexandrescu cu aparatură medicală
de generaţie nouă: monitoare
performante, paneluri, baterii

Proiectul propus de Fundaţia
Spitalului Clinic Central de Copii
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08.
Programe

pentru educaȚie

Educaţia ne ajută să evoluăm şi să ne construim o viaţă bună. De fapt,
nu de puţine ori, educaţia a ajutat oamenii să depăşească limitele sociale
în care s-au născut. Dar ce ne facem atunci când, tocmai din cauza acestor
limitări sociale şi familiale, deschiderea copiilor pentru educaţie are de
suferit? Pentru că ei sunt cei dintâi care preiau dificultăţile familiale sau
sociale, transformându-le în propriile dificultăţi de adaptare şi integrare
şcolară, lucru care determină o scădere a interesului lor pentru şcoală.
Elevii au nevoie de supraveghere, de ajutor în pregătirea temelor şi de
recreere prin activităţi extraşcolare atractive.Mai mult, au nevoie zilnic
de o masă caldă.Iar cu sprijinul Fundaţiei Vodafone România, aceste
nevoi le sunt împlinite. Aduşi împreună, copiii leagă prietenii, devin mai
responsabili şi învaţă să comunice şi să se ajute reciproc.

Şcoala de după şcoală
• Partener: Asociația Hercules
• Proiect: Centrul de zi Hercules
• Beneficiari: 50 de elevi din clasele I-VIII din Costeşti şi comunele
limitrofe, care prezintă risc crescut de abandon
• Localizare: Costeşti, judeţul Argeş
• Website: www.asociatiahercules.ro
• Scopul proiectului: prevenirea abandonului şi absenteismului şcolar în
rândul copiilor din familii defavorizate din oraşul Costeşti şi comunele
limitrofe
Centrul de zi Hercules oferă
sprijin social, educaţional şi material.
Copiii participă zilnic, de luni până
vineri, înainte sau după orele de
şcoală, la activităţi socio-educative,
incluzând pregătirea temelor de
şcoală, lecţii suplimentare în vederea
recuperării lacunelor şcolare, lecţii de
muzică, lecţii de computer.
Aceştia sunt antrenaţi şi în
activităţi ludice, socio-recreative
şi de petrecere a timpului liber.
Ei sunt învăţaţi să relaţioneze, să
lucreze în echipă, să îşi dezvolte
abilităţile artistice şi creative în cadrul
atelierelor de pictură, lucru manual,
confecţionare felicitări şi obiecte
decorative.

Centrul, pentru mine,
înseamnă o mare
familie de prieteni şi
un mare ajutor pentru
mine şi familia mea; vă
mulţumesc că existaţi.

Prin acelaşi proiect, atât copiii
beneficiari ai centrului, cât şi părinţii
acestora beneficiază de servicii de

Asociaţia Hercules
este pentru mine cel
mai frumos loc. Aici
primesc zilnic o masă
caldă, rechizite pentru
şcoală, hăinuţe şi tot ce
am eu nevoie. Vin aici
din toamnă şi pot spune
că oamenii m-au ajutat
să iau note mai bune
la şcoală, am devenit
mai atent şi mai silitor.
Am început să-mi fac
noi prieteni cu care mă
înţeleg foarte bine, tot
aici am învăţat să folosesc
calculatorul, pentru că
până să vin la centru nu
avusesem ocazia să încerc
acest lucru.
—Nicuşor, 11 ani

—Lucian, 13 ani

pagina 44 || Raport anual 2013

Programe pentru educa]ie

consiliere, asistenţă medicală, educaţie
sanitară şi igienă personală. Mai
mult, părinţii copiilor sunt sprijiniţi şi
încurajaţi să se implice în educarea
copiilor lor şi să le asigure un climat
cât mai propice dezvoltării lor.
În vederea remedierii problemelor
de sănătate şi a carenţelor alimentare
care ar influenţa dezvoltarea copiilor,
în fiecare zi le sunt oferite micul
dejun şi masa de prânz celor 50 de
beneficiari zilnici ai centrului. Iar
pentru că fiecare copil e important,
zilele de naştere şi zilele onomastice
ale fiecăruia sunt sărbătorite în familia
Hercules cu muzică şi dans.
150 de copii beneficiază ocazional
de activităţi socio – recreative şi de
petrecere a timpului liber prin ateliere
de creaţie felicitări, desen şi pictură,
evenimente organizate la asociaţie
cu ocazia unor zile speciale, jocuri de
socializare, orientare, cunoaştere şi
dezvoltare a personalităţii.

Programe pentru educa]ie

Raport anual 2013 || pagina 45

Viitorul se învață azi
• Partener: Asociația Sfântul Stelian
• Proiect: Programul educaţional "Steluţa"
• Beneficiari: 80 de copii cu vârste între 6 şi 16 ani, cu risc de abandon
şcolar, proveniţi din familii dezavantajate
• Localizare: Bucureşti
• Website: www.sfstelian.org
• Scopul proiectului: prevenirea abandonului şcolar şi reintegrarea şcolară
a copiilor în dificultate

Îmi place să particip la
atelierele de pictură de la
Asociaţie, atunci când fac
icoane pe sticlă mă simt
protejat şi liniştit.
—Gabriel, 17 ani

"Steluţa" este programul
educaţional prin care 80 de copii
din familii dezavantajate sunt
sprijiniţi să meargă la şcoală şi,
astfel, să aibă o şansă în plus
la o viaţă mai bună, fără riscul
excluziunii sociale.
Proiectul presupune educaţie
şcolară, educaţie extracurriculară,
educaţie parentală, consiliere
psihologică, terapii ocupaţionale,
îngrijire socio-medicală gratuită,
consiliere socială şi suport
material.
Cu răbdare, deschidere şi
consistenţă, riscul de abandon

pagina 46 || Raport anual 2013

Programe pentru educa]ie

şcolar a fost depăşit pentru
toţi cei 80 de copii înscrişi în
proiect, 78 dintre ei reuşind să
promoveze în clasele superioare.
Toţi cei 80 de copii au participat
la atelierele şi grupurile
dezvoltate în proiect, inclusiv la
activităţile terapeutice, în cazul
copiilor care prezintă anumite
probleme de ordin psihologic.

Vreau să particip la
cât mai multe acţiuni
de voluntariat, să mai
mergem la Centrele de
copii sau de bătrâni. Mie
îmi place să ajut, mai
ales oamenii în vârstă,
să le fac o mică bucurie.
—Vlad, 12 ani

Prin activităţile care
completează orele de curs, toţi
cei 80 de copii au acumulat
cunoştinţe şi abilităţi pentru a se
integra mai bine atât la şcoală,
cât şi în afara acesteia, dar şi
pentru a învăţa mai bine. Prin
cursurile şi atelierele realizate
în proiect, copiii au avut şansa să
îşi dezvolte creativitatea, spiritul
de iniţiativă, competitivitatea,
capacitatea de auto-gospodărire,
înţelegerea valorii banilor şi
responsabilizarea financiară. Toţi
cei 80 de participanţi în proiect
au aflat despre valorile legate de
protecţia mediului şi de o viaţă
sănătoasă, 90% dintre ei devenind
mai responsabili.
În ceea ce priveşte valorificarea
talentului copiilor, 30 dintre
aceştia au avut ocazia să se
exprime în trupa de teatru,
muzică şi dans, iar 50% dintre
copiii participanţi la grupurile de
dezvoltare personală au evoluat
în ceea ce priveşte creşterea
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capacităţii de exprimare a
sentimentelor şi emoţiilor.

Vizita la bancă m-a
impresionat, iar cursul
a fost foarte educativ
pentru că am învăţat
cum să folosim banii şi
cum să ne punem pe
picioare o afacere. Mi
se pare folositor pentru
că m-a ajutat să învăţ
valoarea banului. Am
descoperit că nu este
atât de uşor precum
pare să faci o afacere.
—Alexandra, 13 ani
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Joaca ne face mai buni
• Partener: Asociația SOS Satele Copiilor România
• Proiect: SOS Maşina cu Jucării
• Beneficiari: copii cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani, provenind din
medii sociale diferite, mulţi dintre ei confruntându-se cu abandonul
şcolar, discriminare şi alte probleme legate de integrarea şi adaptarea în
comunitate.
• Localizare: naţional
• Website: www.sos-satelecopiilor.ro
• Scopul proiectului: dezvoltarea psihomotorie a copiilor cu ajutorul
activităţilor de tip "joc" pentru integrarea în cadrul comunităţii,
îmbunătăţirea relaţiei cu părinţii, profesorii, educatorii, dar şi pentru
exersarea empatiei şi a toleranţei faţă de cei din jur

SOS Maşina cu Jucării
este plină de distracţie. Cel
mai mult mi-a plăcut să mă
joc cu cercurile, să mă dau
în balansoarele-crocodil şi
să construiesc din cuburi.
Îmi pare rău c-o să plecaţi.
—Elena, 9 ani

SOS Maşina cu Jucării este
un proiect social mobil, de tip
Playbus, unic la nivel naţional,
care utilizează jocul ca metodă
de educaţie nonformală a
copiilor. Echipa este formată
din patru pedagogi sociali care
se deplasează cu ajutorul unui
microbuz în Bucureşti şi în ţară,
unde organizează şi desfăşoară
activităţi de educaţie prin joc,
îndrumând participarea activă a
copiilor la jocuri şi ateliere. SOS

Maşina cu Jucării contribuie la
dezvoltarea armonioasă a copiilor,
facilitând accesul acestora la
joacă şi la experienţe educative.
În 2013, organizaţia a realizat
200 de activităţi de educaţie prin
joc, implicând 7.942 copii şi 2.198
adulţi. În sezonul rece, au fost
organizate activităţi în centre de
zi şi rezidenţiale şi afterschooluri
din Bucureşti şi din ţară, iar în
sezonul cald, activităţile de educaţie

Ce jocuri ingenioase
şi care într-adevăr îi
stimulează şi îi antrenează
pe copii! Felicitări!
—Mama lui V, 9 ani
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prin joc s-au mutat în parcurile
Sebastian, Plumbuita, Bazilescu,
Crângaşi şi Lumea Copiilor din
Bucureşti. Activităţile le-au dat
ocazia copiilor de diferite vârste,
etnii sau naţionalităţi să se joace
împreună, să îşi dezvolte abilităţile
fizice şi cele de comunicare. În

Cea mai frumoasă zi din
acest an şcolar! Ideea
dumneavoastra este
extraordinară! Jocurile
sunt pe cât de simple, pe
atât de ingenioase şi de
amuzante. M-am jucat
şi eu! Îmi pare rău că nu
mai sunt copil! Felicitări
din tot sufletul!
—Cadru didactic

vacanţa de vară, a avut loc şcoala
de vară "Să învăţăm jucându-ne".
15 copii cu o situaţie socioeconomică dificilă au avut ocazia
să experimenteze diverse metode
de educaţie prin joc şi să îşi
facă noi prieteni. Iar momentele
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importante ale anului (Sărbătorile
de Paşte, 1 Iunie, începerea
şcolii etc.) au fost marcate
prin organizarea unor activităţi
recreativ-educative pentru 606
copii, beneficiari ai proiectelor
SOS Satele Copiilor România.
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Echilibrul se învaţă
• Partener: Fundația Edelweiss
• Proiect: "Centrele de zi Edelweiss pentru preşcolari şi şcolari în Sibiu şi
Damian-Dolj"
• Beneficiari: 483 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 14 ani din familii
sărace monoparentale, familii dezorganizate sau copii care se află în
plasament la bunici după ce au fost abandonaţi de părinţi
• Localizare: Sibiu, judeţul Sibiu şi satul Damian, comuna Sadova,
judeţul Dolj
• Scopul proiectului: prevenirea abandonului familial şi şcolar al copiilor
şi susţinerea familiilor acestora

şi-au continuat studiile în licee de top
din Sibiu, Craiova şi Bechet. Şi, foarte
important, nu s-a înregistrat nici un
abandon şcolar şi au fost diminuate
cazurile de violenţă domestică.
Treptat, copiii au învăţat să se
exprime şi să contribuie ca parte a
unui grup la evenimente cu impact
cultural şi social asupra comunităţilor
din Sibiu şi Damian-Dolj: Ziua Recoltei,
Campania "Pentru că vă iubim", Ziua
Mediului etc.

Pentru că mediul formează omul,
483 de copii cu vârste între 3 şi
14 ani, proveniţi din familii sărace,
monoparentale, dezorganizate sau
copii aflaţi în plasament la bunici
beneficiază de suport pentru educaţie,
hrană şi climat familial pozitiv, întrunind
astfel condiţiile pentru o dezvoltare
fizică şi psihică armonioasă.
Iar rezultatele nu au întârziat să
apară: ca urmare a ajutorului acordat,
nivelul de pregătire şcolară a copiilor
incluşi în program a crescut, iar în
familii s-a menţinut un climat pozitiv.
Toţi cei 483 de copii au primit hrană
zilnică, sub formă de masă caldă,
hrană rece sau pachete alimentare, în
funcţie de specificul fiecărui caz. De
asemenea, au fost dăruite şi haine şi
încălţăminte. 44 de elevi din clasele a
VIII-a au finalizat cu bine anul şcolar şi
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Provin dintr-o familie
numeroasă, tatăl meu
a decedat în urmă
cu 10 ani, iar mama
mea suferă de o boală
mintală. La o vârstă
fragedă am fost nevoită
să devin părinte pentru
ceilalţi 6 fraţi al mei.

Am renunţat pentru
o perioadă la şcoală şi
am mers să muncesc
cu ziua în sat. Cei de
la Fundaţia Edelweiss
m-au sprijinit şi m-au
ajutat să mă întorc
la şcoală, având în
acelaşi timp grijă ca

familia mea să aibă
asigurată hrana zilnică,
îmbrăcăminte şi
încălţăminte pentru
fraţii mei. În câteva
luni, voi termina clasa
a XII-a la un liceu din
Craiova şi tot în câteva
luni îmi voi întemeia
propria familie. Vă
mulţumesc tuturor
celor care faceţi parte
din povestea mea de
viaţă!

—Nicoleta, 20 de ani
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Lecţii pentru mai departe
"Olimpicii Cunoaşterii’’, "Fii inteligent’’,
"Comunicare şi ortografie’’.

• Partener: Fundația Chance for Life
• Proiect: Bursa Vodafone Sulina
• Beneficiari: 22 de copii cu vârste cuprinse între 9 la 13 ani, cu potenţial
intelectual ridicat, proveniţi din familii cu probleme sociale
• Localizare: Sulina, judeţul Tulcea
• Website: www.chanceforlife.ro
• Scopul proiectului: sprijin şi orientare şcolară pentru copii cu potenţial
intelectual ridicat care provin din familii cu risc de excluziune socială (familii
monoparentale rezultate în urma divorţului, decesului sau cu părinţi plecaţi
la muncă în străinătate, părinţi fără loc de muncă)

În afara activităţilor educaţionale,
copiii au fost încurajaţi să participe
activ şi în comunitate - împreună cu
voluntarii, părinţii şi prietenii - fiind
prezenţi la activităţi culturale, de
protecţie a mediului şi pe alte teme,
în colaborare cu Liceul "Jean Bart’’
Sulina, Şcoala Generală, Casa de
Cultură, Clubul de Ecologie şi alte
instituţii din oraş.

Bursa Vodafone Sulina este un
proiect educaţional, prin intermediul
căruia copiii au şansa să participe la
cursuri de pregătire intensivă la o serie
de materii şcolare cu impact asupra
etapelor de învăţământ şi a culturii
generale (limba română, matematica,
limba franceză, limba engleză). Astfel,
copiii sunt ajutaţi în afara orelor de
şcoală prin efectuarea temelor şi
aprofundarea cunoştinţelor. Copiii
primesc o masă caldă zilnic, rechizite,
cărţi şi materiale necesare studiului.

În familia mea lucrează
doar mama şi ne este
foarte greu atunci când
ea nu este acasă. Îi voi
mulţumi mereu Fundaţiei
Vodafone pentru ajutorul
acordat. Datorită
centrului eu sunt prima în
clasă, iar mama este foarte
mândră de mine.

În anul 2013, toţi copiii aflaţi în grija
centrului au obţinut medii generale
peste 8. Mai mult, s-au câştigat premii
şi menţiuni la concursurile naţionale

Mama mea este plecată
în străinătate. Uneori
îmi este foarte dor de
ea, dar doamnele de
la centru mă iau în
braţe, iar eu consider că
centrul este a doua mea
familie.
—Mariana, 11 ani

—Alexandra, 7 ani
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Inteligenţa se cultivă în fiecare zi
• Partener: Fundația Chance for Life
• Proiect: Bursa Chance for Life Vodafone
• Beneficiari: 15 copii cu vârsta între 11 şi 16 ani, cu potenţial intelectual
ridicat, proveniţi din familii cu probleme sociale
• Localizare: Bucureşti
• Website: www.chanceforlife.ro
• Scopul proiectului: dezvoltarea educaţională, şcolară şi emoţională a
unor copii cu potenţial educaţional ridicat, care nu beneficiază de resurse
materiale şi personale pentru a se dezvolta

Bursa Chance for Life
Vodafone vine în sprijinul copiilor
inteligenţi, din familii care, din
cauza problemelor sociale, nu
le pot susţine o dezvoltare pe
măsura potenţialului lor. Copiii
beneficiază de sprijin educaţional,
emoţional şi material, din clasa
I şi până în clasa a XII-a, pentru
consolidarea cunoştinţelor,
dezvoltarea personalităţii şi
a universului cultural. În plus,
părinţii sunt consiliaţi pentru

îmbunătăţirea comunicării cu
copiii lor.
Fundaţia Chance for Life
derulează acest program pentru
12 copii de clasa a VII-a, 1 copil
de clasa a VI-a şi 2 copii de clasa
a XI-a. Toţi copiii au obţinut
rezultate bune şi foarte bune
la şcoală, 8 dintre ei au avut
medii generale peste 9,70, iar la
concursurile şcolare au obţinut:
16 premii I, 22 premii II, 25 premii
III şi 15 menţiuni. Toţi copiii au
participat la activităţi sportive
şi au mers şi într-o excursie la
Slănic Prahova şi o tabără la mare.

Programe pentru educa]ie
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09.
Programe

pentru prevenireA
abandonULUI FAMILIAL
Și scolar
Adulţii de mâine sunt copiii care astăzi se formează aşa cum învaţă
în familie. Şi nu de puţine ori, în ciuda faptului că sunt un exemplu pentru
cei mici, părinţii nu îşi asumă acest rol. Astfel, copiii sunt expuşi riscului
de a trage concluzii greşite, de a repeta greşeli şi de a pierde încrederea
în propriile forţe şi în lume. De aceea, Fundaţia Vodafone România susţine
organizaţiile care fac eforturi pentru a ajuta tinerii să crească frumos,
susţinându-le educaţia şi asigurându-le un mediu familial.
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O mare familie pentru copii fără familii
• Partener: Asociaţia Sfântul Stelian
• Proiect: Centrul de tip familial "Speranţa pentru mâine"
• Beneficiari: 21 de copii și tineri abandonaţi de părinţi, proveniţi din centre
de plasament din București și din judeţul Giurgiu
• Localizare: Comuna Greaca, judeţul Giurgiu
• Website: www.sfstelian.org
• Scopul proiectului: dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor într-un
mediu familial normal, prin oferirea unui set de servicii sociale
învăţat o limbă străină la un nivel
care să le folosească în evoluţia
profesională şi, de asemenea, sunt în
măsură să folosească computerul.
Drept urmare, liceenii şi-au redactat
CV-urile şi au căutat cursuri de
calificare profesională. Trei dintre
tinerii din centru au fost înscrişi pe
perioada verii şi a toamnei 2013 la
cursuri de bucătar.

Nu toţi copiii sau tinerii se pot
bucura de familia în care s-au născut,
însă lucrul acesta nu înseamnă că nu
se pot bucura de căldura unei familii.
Prietenii, mentorii, grupul din care fac
parte le pot oferi posibilitatea de a
creşte şi de a se dezvolta armonios
într-o atmosferă plină de optimism şi
empatie. De aceea, Asociaţia Sfântul
Stelian oferă celor aflaţi în situaţia de
abandon familial sprijin şi atenţie, prin
programe şi activităţi menite să le
dezvolte creativitatea şi iniţiativa. De
asemenea, le asigură copiilor şcolari
condiţiile pentru a merge la şcolile
din zonă şi îi susţin în pregătirea
profesională ţinând cont de dorinţele şi
de înclinaţiile lor native.

În ceea ce priveşte sănătatea,
toţi copiii au fost ajutaţi să se
menţină într-o stare de echilibru,
iar prin intermediul activităţilor de
consiliere psihologică, au reuşit să
ţină sub control sau chiar să elimine
tulburări de comportament şi psihoemoţionale ori crize de viaţă.

Astfel, prin activităţile de zi cu
zi, toţi copiii şi tinerii din centru
au câştigat abilităţi de socializare
potrivite cu vârsta şi cu gradul de
handicap. În plus, copiii şcolari au

Programe pentru prevenirea abandonului familial [i [colar
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Calea cea bună în viață trece pe la școală
• Partener: Asociația Mia's Children
• Proiect: Speranţa pentru mâine
• Beneficiari: copii cu vârste între 0-18 ani și tineri care provin din
familii defavorizate
• Localizare: Comuna Roșu, județul Ilfov
• Website: www.miaschildren.org
• Scopul proiectului: ajutor pentru copiii și tinerii aflați în situația de
risc social
Sprijinul pentru educaţie, condiţiile
benefice de viaţă, orientarea spre
dezvoltarea armonioasă a personalităţii
produc modificări esenţiale în evoluţia
copiilor şi în obţinerea de rezultate
pozitive. De aceea, eforturile celor
implicaţi au ca scop ajutarea copiilor
aflaţi în nevoie, prevenirea abandonului
şcolar, familial şi a fenomenelor antisociale.

au continuat studiile în sistemul de
învăţământ preşcolar, gimnazial, liceal,
profesional sau universitar. Iar pentru
că hrana este esenţială pentru o
dezvoltare sănătoasă, fiecare copil a
avut asigurate 3 mese calde pe zi.
Rezultatele nu s-au lăsat aşteptate:
2 copii au obţinut premii de excelenţă
la sfârşitul anului şcolar, iar alţi 8 copii
au participat la olimpiadele şcolare pe
obiecte de studiu, obţinând premii I,
II, III şi menţiuni la fazele pe şcoală, pe
Municipiul Bucureşti şi faza judeţeană.

Ca urmare a acţiunilor de sprijin,
37 de copii şi tineri au început sau
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Pentru că au fost încurajaţi să îşi
urmeze pasiunile, copiii au căpătat
încredere, iar rezultatele au fost
pe măsură: unul dintre ei a obţinut
premiul I la concursul Kangurul
la Limba Engleză şi premiul
internaţional pentru artă şi creaţie
la concursul "The Little Bag of
Talent" şi alţi patru, care urmează
cursuri de pregătire pentru tenis
de câmp, au participat cu succes la
competiţiile organizate de şcoala
de tenis "AMG Bucureşti". De
asemenea, unul dintre copiii asistaţi

a absolvit cu succes cursurile
de Master în cadrul Facultăţii
Artifex, cu specializarea Economia
Turismului, Serviciilor şi Comerţului.
Şi, pentru că într-un mediu care
hrăneşte încrederea se dezvoltă
şi creativitatea, 12 copii sprijiniţi
de Mia‘s Children au susţinut
spectacolul de teatru "Îţi mulţumesc
că exişti", pe scena teatrului Arcub
şi mulţi alţii au participat la târguri
cu obiecte pe care le-au lucrat
manual.

Am 15 ani şi am trăit
o parte din viaţă la un
orfelinat, după care am
venit la Mia’s Children.
Aici am descifrat un alt
mod de viaţă şi asta m-a
ajutat să-mi schimb viața
şi mai ales să visez. Când
am venit şi am cântat la
Gala Fundaţiei Vodafone,
am crezut că tot cerul s-a
deschis pentru noi, copiii
pe care multă lume nu-i
bagă în seamă. Cântecele
au fost modul nostru de
a ne exprima mulţumirile
pentru tot ceea ce faceţi
pentru noi. Vă iubesc!
—Ilie, 15 ani

Programe pentru prevenirea abandonului familial [i [colar
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Sportul previne abandonul școlar
• Partener: Fundația Dezvoltarea Popoarelor
• Poiect: Școala Socială de Fotbal Fundația Realmadrid București
• Beneficiari: 125 de copii aflați în prag de abandon școalar
• Localizare: București
• Adresa site: www.fdpsr.ro
• Scop: prevenirea abandonului școlar
anului 2013: au frecventat regulat
antrenamentele peste 90% dintre
aceştia, în cazul copiilor înscrişi în
sezonul 2013-2014, şi peste 50%, în
cazul copiilor înscrişi în sezonul 20122013.

Copiii înscrişi în Şcoala Socială de
Fotbal Fundaţia Realmadrid Bucureşti
au participat la antrenamentele
propuse, cu entuziasm şi mare interes
de a-şi îmbunătăţi abilităţile sportive.
Frecvenţa prezenţei la antrenamentele
propuse de două ori pe săptămână a
variat între grupele de copii înscrişi
în cele două sezoane (2012-2013 şi
început şcolar de 2013-2014) aferente

Conform evaluărilor realizate de
antrenorii din proiect, 90% dintre
beneficiari şi-au îmbunătăţit atât
condiţia fizică şi mentală, cât şi starea
generală. De asemenea, şi-au dezvoltat
abilităţile individuale şi sociale, precum
şi capacitatea de a aplica în practică
cunoştinţele acumulate.
Prin participarea la activităţile
desfăşurate, copiii şi-au îmbunătăţit
rezultatele şcolare şi au reuşit să înveţe
să respecte un program şi anumite
reguli de conduită, s-au obişnuit cu
grupul din care fac parte, au învăţat ce
înseamnă munca individuală, dar şi în
echipă, şi au fost încurajaţi să manifeste
fair-play faţă de colegi.

Sunt în clasa a II-a, îmi
place fotbalul și vin la
antrenamente alături
de colegii mei din clasă,
chiar dacă sunt fată. Eu
am o mică problemă la
degetele de la mâini, lucru
cu care colegii mei de
clasă sunt obișnuiți. Dar
la fotbal întâlnesc și alți
copii de la alte clase din
școala mea. Când m-au
văzut prima dată, nu s-au
purtat tocmai frumos cu
mine, m-au jignit... Dar
cu sprijinul consilierului
și al antrenorilor, au
înțeles că modul în care
s-au comportat nu a fost
potrivit și că eu sunt un
copil absolut normal, la fel
ca ei. După aceea, chiar
ne-am împrietenit și
acum nu-mi mai este așa
rușine că am această mică
problemă.
—Bianca, 9 ani
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Hrană și sprijin pentru copiii care merg la școală
• Partener: Asociația Diaconia Ajutor Internațional
• Proiect: Centrul de tip familial "Speranţa pentru mâine"
• Beneficiari: 120 copii defavorizați
• Localizare: Brașov, judeţul Brașov
• Website: www.diaconia.info
• Scopul proiectului: prevenirea abandonului familial și școlar
puteau promova clasa pentru că nu
aveau pe cineva care să îi ajute la teme
şi să le asigure toate cele necesare
pentru şcoală.

În cadrul Centrului Educaţional
Diaconia, sunt asistaţi 120 de copii
defavorizaţi care locuiesc în condiţii
improprii, fără acces la apă, salubrizare
sau curent electric. Din cauza
faptului că majoritatea părinţilor erau
analfabeţi, copiii nu puteau merge
la şcoală şi, chiar dacă mergeau, nu

Mâncarea de la Diaconia
este singura mâncare pe
care o primesc. Mama nu
lucrează, e bolnavă, iar
tata... nu știu unde este.
—Carolina, 9 ani

În 2007 a fost înfiinţat Centrul
Educaţional, în cadrul căruia părinţii
sunt ajutaţi să îşi trimită copiii la şcoală.
Iar de atunci şi până azi, numărul
copiilor asistaţi a ajuns până la 120,
aceştia având parte nu numai de sprijin
educaţional, ci şi de o masa caldă,
pentru mulţi dintre ei fiind singura de
acest fel pe parcursul unei zile.
Motivaţia în rândul copiilor a
crescut - sunt mai deschişi să meargă
la şcoală şi să vină mai apoi la Centrul
Educaţional pentru a-şi face temele şi
pentru a se pregăti pentru următoarea
zi. Participarea la activităţile centrului
este mai mare - o masă caldă în fiecare

zi contează mult pentru oricine, mai
ales pentru cei care merg la şcoală - şi
drept urmare, absenţele de la cursuri
s-au diminuat simţitor şi atenţia
şcolarilor a crescut atât în clasă, cât şi
la activităţile centrului.

De când ați început să
lucrați cu Delia, au apărut
și rezultate mai bune. A
ajuns între primii șase elevi
din clasă. Felicitări, faceți o
treabă bună!
— Dna. învățătoare a Deliei,
Șc. Gen. nr. 12, Brașov
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10.
Programe pentru

integrarea socială
a persoanelor cu
dizabilităţi

Fiecare este special în felul său. Însă, mai mult de atât, o parte dintre
noi au şi nevoi speciale, iar viaţa lor poate fi mai bună dacă oamenii din
jur îi înţeleg şi îi susţin. Experienţele de zi cu zi ale celor care trebuie
să trăiască cu o problemă pot fi mai frumoase, daca le oferim acces la
informaţie, instruire şi, mai ales, ajutor.

Mai multă independență pentru cei cu dizabilități
• Partener: Fundaţia Motivation România
• Proiect: Motivația de a fi Activ
• Beneficiari: copii și adulți cu dizabilități intelectuale și motorii
• Website: www.motivation.ro
• Localizare: Bragadiru, județul Ilfov
• Scopul proiectului: îmbunătățirea mobilității personale și a abilităților
persoanelor cu dizabilități fizice și asociate

Pentru persoanele cu
dizabilităţi, mişcarea este cea
mai mare provocare. În 2013, 80
de copii cu dificultăţi motorii
care provin din familii cu situaţii
financiare problematice au
beneficiat de echipamente de
mobilitate personalizate. De
asemenea, pe parcursul anului
au fost organizate 12 seminarii
de instruire pentru 40 dintre
copiii şi tinerii care au primit
echipamente de mobilitate, în
cadrul cărora aceştia, împreună
cu însoţitorii lor, au fost instruiţi
cu privire la utilizarea corectă
a echipamentului de mobilitate
şi la problemele medicale ce
pot apărea în cazul neutilizării
corespunzătoare a acestuia.

Programe pentru integrarea social` a persoanelor cu dizabilit`]i

Vă mulţumesc pentru
că ne-ați ajutat
cu achiziţionarea
triciclului care face
posibilă pentru fiul
meu parcurgerea
mult mai ușoară a
distanţei de la şcoală
acasă, precum şi la
joacă. De-acum,
va putea să meargă
împreună cu ceilalţi
copii. Vă mulţumesc
din suflet.
—Elena, mama lui
Andrei, 7 ani
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Astăzi, mulţumită unor
oameni cu suflet mare,
am putut sta afară
împreună mai mult
de 5 minute datorită
căruciorului special care
protejează coloana; am
putut chiar să mâncăm în
timp ce am admirat cerul
și am respirat aer curat.
Vă mulţumesc din suflet
că existaţi şi că vă gândiţi
la noi. Eduard este mic,
dar puternic și luptă
în fiecare zi. Datorită
dumneavoastră, pot să
spun că abia aşteptăm
să vină ziua de mâine,
pentru că vom ieşi afară.
—Ioana, mama lui
Eduard, 2 ani

Grădinăritul este o activitate
benefică pentru sănătatea fizică
şi starea de bine şi, de aceea,
serele Motivation din localitatea
Bragadiru oferă oportunităţi de
participare vocaţională pentru 10
tineri cu dizabilităţi intelectuale
dezinstituţionalizaţi şi din comunitate.
Astfel, în anul 2013, tinerii coordonaţi
de un grădinar au contribuit la
îngrijirea florilor care, ulterior, au fost
comercializate în comunitate pentru
susţinerea programului rezidenţial
pentru copii şi tineri cu dizabilităţi
dezinstituţionalizaţi. De asemenea,
legumele şi zarzavaturile cultivate

au fost distribuite la casele de tip
familial Motivation, fiind utilizate
la prepararea hranei. Acestea
constituie un sprijin important
pentru economia caselor de tip
familial unde locuiesc tinerii cu
dizabilităţi, care participă la cultivarea
şi îngrijirea lor.

Mă simt bine în atelier,
când lucrez cu fetele.
Sunt fericită. Ca să facem
mărţişoarele anul acesta,
am pus porţelanul în
matriţe, am lăsat să se
scurgă apa din ele, le-am
pus la uscat şi le-am băgat
în cuptor, după care le-am
pictat. Oamenii se bucură
când văd mărţişoarele
noastre.
—Nicoleta, 24 de ani
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Mai mulți prieteni pentru copiii cu autism
• Partener: Asociaţia Învingem Autismul
• Proiect: După-amieze vesele
• Beneficiari: 41 de copii cu autism, cu vârste între 4 și 16 ani
• Localizare: București
• Website: www.invingemautismul.ro
• Scopul proiectului: integrarea copiilor cu autism în grădiniţe și școli de stat,
dar și în comunitate
să comunice dar şi să îşi conştientizeze
corpul folosind o modalitate artistică
de interacţiune şi manifestare, în cadrul
atelierului de dans şi arte creative, sub
coordonarea unui terapeut specializat.

Oricât de retraşi ar părea, copiii cu
autism au mare nevoie să comunice,
să lege prietenii, să împărtăşească
experienţe de viaţă cu cei din jur. Iar
acest lucru este posibil, dacă aceia
care le sunt alături îi înţeleg şi le
dăruiesc sprijinul potrivit, cu răbdare
şi încredere. De aceea, prin proiectul
"După-amieze vesele", timp de cinci
zile pe săptămână, sub îndrumarea
unui terapeut specializat în activităţi
de grup, cu voluntari constanţi şi
materiale didactice de calitate, copiii
cu autism învaţă pas cu pas să facă
faţă cerinţelor comportamentale şi
educaţionale ale educaţiei formale, dar
şi ale interacţiunii naturale cu ceilalţi
copii. Ei învaţă într-o manieră relaxantă
şi constructivă să devină independenţi
la grădiniţă şi, mai târziu, la şcoală, dar şi
să se poată integra social mai uşor. De
luni până joi, aceste activităţi au loc în
structură de joc, activitate de grup, iar
vinerea copiii învaţă să relaţioneze şi

ales, plăcerea cu care
aceştia participau la
activităţi, precum
şi entuziasmul lor
debordant, care
m-a determinat
să conştientizez
de fiecare dată
importanţa grupurilor
de socializare. De
fapt, acesta este şi
motivul pentru care am
continuat să particip, în
calitate de voluntar, la
aceste activităţi: bucuria
evidentă a copiilor,
care îmi era transmisă
într-un mod energic,
convingându-mă, încă
o dată, de utilitatea şi
de nevoia reală pe care
aceşti copii o au pentru
astfel de programe.

"După-amieze vesele"
are marele avantaj
că este extrem de
creativ, reușind,
astfel, să stimuleze
foarte bine imaginaţia
şi jocul. Am putut
observa îmbunătăţiri
în comportamentul
copiilor, în modalitatea —Iulia, 23 ani,
voluntar
de interacţiune, de
relaţionare sau de
comunicare, dar, mai
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Victorie prin sport în fața dizabilităților
• Partener: Fundaţia Special Olympics România
• Proiect: Jocurile Naţionale Special Olympics
• Beneficiari: 1.250 de tineri cu dizabilităţi intelectuale
• Localizare: naţional
• Website: www.specialolympics.ro
• Scopul proiectului: Fundaţia Special Olympics România lucrează cu
persoane cu dizabilităţi intelectuale, copii și tineri care au un coeficient de
inteligenţă mai mic de 70. Scopul proiectului este de a oferi acestor tineri
posibilitatea de a se integra în societate prin sport.
Special Olympics 2013 din Coreea
de Sud, de unde s-au întors cu 12
medalii la schi alpin, schi fond şi
mers/alergare pe zăpadă cu rachete.
În România, Fundaţia Special
Olympics România a organizat,
în perioada 31mai - 3 iunie, cel
mai mare eveniment sportiv
dedicat persoanelor cu dizabilităţi
intelectuale: Jocurile Naţionale
Special Olympics, la care au
participat 270 de sportivi. Pe lângă
această competiţie principală, au
fost organizate şi alte două întreceri
sportive regionale, la care au
participat 330 de sportivi, dar şi 12
evenimente sportive locale.

Sportul înseamnă, printre multe
alte lucruri minunate, depăşirea
propriilor limite. Iar unii dintre noi
au mai multe obstacole de trecut
şi acest lucru presupune mai multă
Toate acestea au fost posibile cu
muncă, dar şi o mare bucurie în
sprijinul
a 343 de voluntari instruiţi,
cele din urmă. Fundaţia Special
care
au
dăruit
tot suportul sportivilor
Olympics România sprijină aceste
în eforturile lor de a câştiga.
eforturi, organizând antrenamente
şi competiţii sportive pentru
persoanele cu dizabilităţi intelectuale,
precum şi pentru selecţionarea şi
pregătirea delegaţiilor ce reprezintă
România la Jocurile Mondiale
Special Olympics. Astfel, 2013 a fost
anul în care 1.912 copii şi tineri cu
dizabilităţi intelectuale şi 283 de
parteneri (sportivi fără dizabilităţi
intelectuale) din toată ţara au avut
acces la programe sportive dedicate
lor, 10 sportivi participând mai
departe la Jocurile Mondiale de Iarnă
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Întoarcerea din Coreea
cu medalia de argint a
fost cel mai frumos lucru
care i se putea întâmpla
lui Andrei. Primirea la
gară de către colegii care
au venit să-l felicite,
prezenţa primarului care
i-a înmânat diploma,
jurnaliştii care îi puneau
întrebări, prietenii noştri
veniţi cu flori şi tort, toate
acestea fac parte din cea
mai frumoasă zi din viața
lui Andrei.
—Liliana, mama
sportivului Andrei

Programe pentru integrarea social` a persoanelor cu dizabilit`]i

11. Anul 2013 în cifre
53 de organizaţii partenere
68 proiecte finanţate
66.250 de persoane, beneficiari direcţi ai
programelor Fundaţiei

4 runde deschise de finanţare
17 voluntari susţinuţi financiar în cadrul

proiectului Voluntar de Profesie

19 evenimente de voluntariat
853 de voluntari din Vodafone România
6.450 de ore de voluntariat
2.858.000 euro investiţi în programe sociale
279.026 euro alocaţi pentru programe noi prin

Fondul pentru Fapte Bune

4 locuinţe sociale construite pentru familii nevoiaşe
Anul 2013 în cifre

Raport anual 2013 || pagina 65

Raport financiar
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013, situaţiile financiare
ale Fundaţiei Vodafone România au fost supuse auditului extern,
realizat de către KPMG.

Lista finanțărilor acordate în anul 2013
Nume organizatie

Numar proiecte

Suma (lei)

Fundaţia Motivation România

2

243.533

Fundaţia Special Olympics România

2

242.500

Asociaţia Little People

1

154.914

Fundaţia pentru SMURD

2

143.959

Fundaţia Chance for Life

2

180.463

Asociaţia Inima Copiilor

2

3.374.121

Asociaţia REACT

4

1.029.286

Asociaţia Diaconia Ajutor Internaţional

3

753.190

Fundaţia Hospice Casa Speranţei

4

594.767

Asociaţia Sfântul Stelian

2

495.000

Fundaţia Edelweiss

1

270.000

Asociaţia Hercules

1

176.400

Asociaţia Mia`s Children

1

102.160

Fundaţia Părinţi din România

1

94.579

Organizaţia Caritas Alba Iulia

1

80.805

Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor

1

72.367

Asociaţia Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual

1

71.360

Asociaţia SOS Satele Copiilor

1

135.000

Fundaţia Principesa Margareta a României

2

151.176

Fundaţia Ringier

1

64.008

Asociaţia Învingem Autismul

2

63.454

Asociaţia MAME

1

50.802
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Fundaţia Cliniclowns România

2

55.850

Asociaţia Habitat for Humanity România

1

45.528

Fundaţia Terre des Homes Elveţia

1

38.148

Asociaţia P.A.V.E.L.

1

37.672

Fundaţia de Sprijin Comunitar

2

31.968

Fundaţia Hope and Homes for Children

1

26.520

Asociaţia Raza de Soare – Iernut

1

25.401

Asociaţia Centrul de Performanţă Before&Afther School Conil

1

24.774

Fundaţia CMU - Regina Maria

1

22.254

Asociaţia Culturală Act

1

22.045

Asociaţia SM Speromax Alba

1

21.484

Asociaţia Socola Iași

1

19.284

Fundaţia Pentru Copii "Sfântul Sava de la Buzău"

1

19.284

Asociaţia Catharsis Brașov

1

19.284

Asociaţia Audiosofia

1

19.284

Asociaţia OvidiuRO

1

11.907

Fundaţia Culturală Alb-Negru

1

11.128

Federaţia pentru drepturi și resurse pentru persoanele
cu tulburări în spectrul autist

1

9.277

Asociaţia Salvatorilor Montani

1

8.900

Asociaţia Second Chance

1

8.800

Asociaţia Eka – Educaţia pentru liderii de mâine

1

8.693

Asociaţia Română Împotriva Leucemiei

1

7.728

Fundaţia Scheherezade

1

11.938

Asociaţia de Caritate a Armatei

1

5.340

Fundaţia Sfântul Dimitrie

1

4.914

Asociaţia Touched Collection

1

4.250

Asociaţia pentru Relaţii Comunitare

1

3.126

Asociaţia Dăruiește Viaţa

1

2.002

Asociaţia SOS Infertilitatea

1

1.000

Asociaţia Mediașul pentru Cultură

1

250

Total finanțări

Anul 2013 în cifre

9.071.877
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Finanţări acordate pe domenii
de implicare
Educaţie
Sănătate
Ajutor în situaţii de urgenţă
Integrarea socială a persoanelor
cu dizabilităţi
Prevenirea abandonului şcolar
şi familial
Voluntariat

Conform raportului LBG
» numărul beneficiarilor raportaţi de partenerii comunitari a fost de 66.250 persoane
» datorită sprijinului Fundaţiei Vodafone România, partenerii au strâns resurse
suplimentare în valoare de aproximativ 3.818.500 Ron
» 84% din resursele investite de Fundaţia Vodafone România au fost destinate unor
proiecte strategice
Începând cu anul 2013, Fundația Vodafone România este parte a rețelei London
Benchmarking Group România, al cărui facilitator de țară este Asociația pentru Relații
Comunitare, principalul obiectiv fiind promovarea transparenței în ce privește investițiile și
impactul proiectelor comunitare. Grupul din România este afiliat LBG Internațional.
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