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Funda\ia Vodafone România este prezentă în fiecare jude\ al \ării cu
proiecte de impact și solu\ii la problemele oamenilor în nevoie.
În 2014 am investit 2.300.000 euro în zeci de comunită\i defavorizate
din toată România.
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Povestea continu[

Funda\ia Vodafone România s-a născut dintrun vis: acela de a vedea în jurul nostru cât mai
mul\i oameni ferici\i.
Ne-am dorit să putem aduce alinare celor
bolnavi, să redăm speran\a în familii copleșite
de probleme, să dăruim zâmbete copiilor pe
care nimeni nu i-a învă\at să zâmbească.
De 16 ani ne urmăm visul cu ochii larg
deschiși, cu multă determinare, ghida\i de
sentimentul responsabilită\ii fa\ă de oamenii
de lângă noi. An de an facem eforturi pentru ca
visul nostru și, prin noi, visele cât mai multor
copii, adul\i și vârstnici în nevoie să devină
realitate.
Avem alături de noi parteneri puternici: zeci de
organiza\ii neguvernamentale și o echipă de
600 de voluntari inimoși. Cu ajutorul lor, în
2014 am fost prezen\i în sute de comunită\i
din toată \ara, schimbând în bine zeci de mii de
vie\i. Avem, de asemenea, la îndemână o
resursă puternică: tehnologia mobilă, care s-a
dovedit a fi solu\ia la multe dintre problemele
oamenilor pentru care lucrăm.
Vă invităm să descoperi\i, în paginile ce
urmează, un rezumat al faptelor bune pe care
le-am plantat anul trecut în toată România și
multe povești frumoase despre șanse oferite,
drumuri regăsite și vise împlinite.
Povestea continuă.
Funda\ia Vodafone România

4 |
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Mesajul Președintelui
Onorific
De cele mai multe ori avem impresia că visele nu se împlinesc
decât în peliculele cu final fericit, eventual cele de altădată,
de la invidiatul și adulatul Hollywood. Ceea ce însă m-a
îndemnat să mă bucur, o dată în plus, că pot să mă implic în
îndeplinirea speran\elor celor care își pun nădejdea în
Funda\ia Vodafone România a fost că, deși totul părea doar un
scenariu teoretic, el s-a transformat într-o realitate a faptelor
bune, în care o mul\ime de copii s-au bucurat de darurile lui
Moș Crăciun (după ce i-au scris), de mersul la cinema, ori de
spectacolele pline de entuziasm molipsitor, pentru micu\ii din
publicul Sălii Radio, inclusiv de la reîntâlnirea de 1 Iunie, chiar
dacă pu\in decalată anul acesta, picând odată cu Rusaliile…
Apoi ar fi pacien\ii, de toate genera\iile, care se fac mai repede
bine datorită unor dotări europene, prin spitalele esen\iale,
sau ideile aplicabile prin Mobile For Good, o concep\ie aparent
deprinsă dintr-un SF, dar și cu medici extrem de preocupa\i de
soarta bolnavilor, pe care vor să-i însănătoșească grabnic.
Ar mai fi, între altele, și sângele atât de pre\ios, care chiar
salvează vie\i, și inimioare care continuă să bată, prin
generozitatea donatorilor dispuși să schimbe o soartă, cu un
gest esen\ial, dar care ar fi fost imposibil fără renovarea
centrelor de transfuzii.
Și voluntarii de profesie, cu proiecte mereu mai interesante și
mai incitante, aleși cu migală în concursuri, care seamănă cu
cele pentru bursele în străinătate și care, ulterior, descoperi
cât de atent și profi își îndeplinesc promisiunile, chiar dincolo
de perioada prestabilită…
Iar dacă vre\i să ști\i mai multe despre toate astea, încerca\i să
accesa\i, pe net, pe site-ul Funda\iei, un film, plin de har, unde
ve\i găsi destine care ar merita cel pu\in câte un episod de
serial TV, prezentat prin școli, ca să dăm ghes și celor mici să
facă fapte mari și pe mai departe.
Irina-Margareta Nistor
Președinte Onorific al Funda\iei Vodafone România
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Cine suntem
Funda\ia Vodafone România este
independentă de opera\iunile
comerciale ale companiei Vodafone și
distinctă ca entitate juridică.
Funda\ia Vodafone România este
o organiza\ie neguvernamentală
cu statut caritabil, puternic
implicată în comunită\i
defavorizate de pe întreg
teritoriul României.
Activă de peste 16 ani în \ara
noastră, Funda\ia Vodafone
România urmărește cu
consecven\ă misiunea pe care șia asumat-o încă de la fondarea sa:
aceea de a mobiliza schimbarea
în comunitate și de a îmbunătă\i
via\a oamenilor în nevoie.
Prin proiecte finan\ate și
implementate în parteneriat cu
organiza\ii neguvernamentale,
Funda\ia Vodafone România vine
în ajutorul celor bolnavi și al
persoanelor cu nevoi speciale,
sprijină educa\ia copiilor și a
tinerilor, încurajează voluntariatul
și implicarea socială, ajută
vârstnici și familii dezavantajate.
De la înfiin\area sa până în
prezent, Funda\ia Vodafone

România a investit în comunită\i
din toată România mai mult de
17 de milioane de euro. Alături de
600 de organiza\ii
neguvernamentale, Funda\ia a
dezvoltat 768 de proiecte în
beneficiul a peste 600.000 de
români afla\i în situa\ii critice și a
construit 182 de locuin\e sociale.
Oameni, tehnOlOgie,
imPact sOcial
În ultimii ani, Funda\ia Vodafone
România a pus accent §i pe
proiecte ce valorifică inova\iile
tehnologiei mobile pentru a
schimba în bine via\a oamenilor
bolnavi sau defavoriza\i.
Prin Mobile for Good, unul
dintre principalele programe de
finantare ale Fundatiei Vodafone
Romania, tehnologia mobilă
aplicată la nevoile oamenilor și
ale comunită\ilor și-a arătat
extraordinarul poten\ial.
Solu\iile de telemedicină și
sistemele informatice create în
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Misiunea noastră:
să îmbunătă\im vie\ile
românilor, să mobilizăm
schimbarea în
comunită\i defavorizate din
toată România.
proiectele noastre, aplica\iile
mobile concepute ne-au ajutat
să salvăm vie\i și să prevenim
probleme de sănătate
importante; să scoatem din
izolare vârstnici bolnavi din
sate uitate de lume și să
aducem servicii medicale de
calitate la ei acasă; să facem
via\a mai ușoară pentru multe
persoane cu dizabilită\i și
pentru îngrijitorii acestora; să
fim aproape de părin\i
ajutându-le copiii; să
contribuim în mod
considerabil la modernizarea
serviciilor medicale din
România.
Alături de tehnologia mobilă,
oamenii rămân cea mai
importantă resursă a
proiectelor noastre. Multe
dintre zâmbetele celor ajuta\i
și din visele pe care reușim să
le împlinim se datorează

8 |

voluntarilor Vodafone. De
asemenea, niciunul din
proiectele noastre nu ar fi
posibil fără implicarea,
viziunea și energia oamenilor
din ONG-urile partenere, fie că
vorbim de medici dedica\i, de
profesori cu har, de
coordonatori de proiecte sau
de al\i oameni inimoși care
lucrează direct cu persoanele
în nevoie.
suRse de Finan|aRe ale
Funda|iei VOdaFOne
ROmânia
Activitatea Funda\iei
Vodafone România este
finan\ată prin sponsorizări din
partea Vodafone România, la
care se adaugă dona\ii din
partea Funda\iei Vodafone
Group.
Contribuie de asemenea la
bugetul Funda\iei angaja\i ai
companiei Vodafone, care
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donează lunar o sumă fixă din
propriul salariu prin sistemul
payroll giving și/sau
direc\ionează anual 2% din
impozitul pe venit.
Finan|aRe
tRansPaRentă PentRu
Ong-uRi
Ne implicăm în comunită\i din
toată România în special prin
intermediul proiectelor pe
care le finan\ăm și suntem
parteneri activi ai
organiza\iilor
neguvernamentale pe care
alegem să le sprijinim.
Avem parteneri tradi\ionali,
organiza\ii pe care le sprijinim
de multă vreme și cu care
avem o rela\ie de încredere
consolidată. Aceste
parteneriate strategice ne
permit să ne implicăm pe
termen lung în numeroase
comunită\i din România.
Totodată, selectăm în fiecare
an noi proiecte și parteneri,
prin runde de finan\are
anun\ate public. În 2014,
Funda\ia Vodafone România
a lansat 4 runde de finan\are
și a desfășurat 78 de proiecte
cu o valoare totală de peste
2 milioane de euro.
Procedura de selec\ie a

10 |

partenerilor și a proiectelor
finan\ate este transparentă și
toate detaliile ce \in de
rundele anuale de finan\are –
reguli, criterii, juriu și lista
proiectelor alese – sunt
comunicate public și sunt
disponibile pe site-ul și
paginile de socializare ale
Funda\iei Vodafone România.
PROiectele nOastRe
Proiectele pe care le
finan\ăm în comunită\i de pe
întreg teritoriul României
sunt proiecte care:
• Utilizează tehnologia
mobilă pentru a rezolva
probleme medicale și sociale
presante
• Consideră sănătatea o
prioritate, contribuie la
modernizarea serviciilor
medicale și cresc accesul la
servicii medicale de calitate
pentru toate categoriile de
beneficiari
• Stimulează implicarea
socială și voluntariatul
• Încurajează educa\ia și
asigură accesul copiilor și
tinerilor la educa\ie
• Sprijină familiile și vârstnicii
prin combaterea sărăciei și a
abandonului familial
• Creează șanse egale pentru
persoanele cu nevoi speciale
• Oferă ajutor în situa\ii de
urgen\ă și calamită\i naturale
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Consiliul de Administra\ie

irina-margareta
nistor
Președinte Onorific al
Funda\iei Vodafone România

condelina Kilkidis

Florina tănase

Membru în Consiliul de
Administra\ie al Funda\iei
Vodafone România

Director Legal and External
Affairs în cadrul Vodafone
România și Membru în
Consiliul de Administra\ie al
Funda\iei Vodafone România

markus lause

angela gale\a

ana alexe

Director Enterprise Business
Unit în cadrul Vodafone
România și Membru în
Consiliul de Administra\ie
al Funda\iei
Vodafone România

Director Funda\ia Vodafone
România și Membru în Consiliul
de Administra\ie al
Funda\iei Vodafone România

Director Customer
Operations în cadrul
Vodafone România și
Membru în Consiliul de
Administra\ie al Funda\iei
Vodafone România

To\i membrii Consiliului de Administra\ie activează pro bono. Iau decizii în ceea ce privește
strategia anuală, obiectivele și direc\iile de implicare ale Funda\iei, aleg proiectele finan\ate și se
asigură că Funda\ia își atinge obiectivele și își îndeplinește misiunea asumată.
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martie

05

Anul

2014
pentru
Funda\ia
Vodafone
România

tinere talente

ianuarie
mobile for good
Funda\ia Vodafone România a
lansat o nouă rundă de
finan\are „Mobile for Good”,
prin care a selectat 7 proiecte
ce utilizează tehnologia
mobilă în folosul oamenilor,
identificând solu\ii la probleme
în domeniul sănătă\ii și al
educa\iei. Valoarea totală a
finan\ării s-a ridicat la 680.000
Euro.
Februarie

aprilie

Vodafone instant network

conferin\[ regional[ pentru
s[n[tate în cluj-napoca

Unul dintre cele cinci locuri
disponibile în cadrul
proiectului interna\ional de
voluntariat „Vodafone Instant
Network” a fost ocupat de un
voluntar din România:
Alexandru Toader,
SOC On-boarding Specialist
Vodafone Shared Services
Romania SRL.

12 |

Funda\ia Vodafone România și
Funda\ia Principesa Margareta a
României au lansat edi\ia 2014 a
programului „Tinere Talente”,
prin intermediul căruia 32 de
tineri artiști au primit burse de
până la 2.000 de euro, au
beneficiat de programe de
mentorat și oportunită\i de
promovare a propriului talent.

Reprezentan\i ai Funda\iei
Vodafone România au vorbit în
cadrul unei conferin\e regionale
despre impactul a două proiecte
medicale desfășurate de Funda\ie
în orașul Cluj – Napoca. Cele două
proiecte de sănătate au ca
beneficiari nou-născu\ii și copiii:
“Peditel” , primul serviciu telefonic
de sfat medical pediatric de
urgen\ă și „Otoscreen”, prin
intermediul căruia patru
maternită\i din \ară au fost dotate
cu echipamente performante
pentru testarea auditiv[ la nounăscu\i. Funda\ia Vodafone
România a investit 72.000 Euro în
cele două proiecte implementate
la ini\iativa unor medici clujeni.
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mai

iulie

investi\ie în sustenabilitate

conferin\a mediafax talks
about technology for social
change

Funda\ia Vodafone România a
lansat programul „Investi\ie în
sustenabilitate”, în valoare de
300.000 euro, program dedicat
exclusiv organiza\iilor
neguvernamentale finan\ate
de Funda\ia Vodafone România
de mai mult de trei ani. ONGurile partenere au fost invitate
să participe la un program de
consultan\ă și instruire
coordonat de Asocia\ia pentru
Rela\ii Comunitare.
Organiza\iile selec\ionate au
primit finan\ări pentru propria
dezvoltare institu\ională sau
finan\ări de tip “matching” în
valoare de maxim 80.000 lei
pentru fondurile strânse de la
donatori individuali sau din
sectorul de afaceri.

iunie
Ziua copilului
De Ziua Interna\ională a
Copilului, Funda\ia Vodafone
România a oferit copiilor de la
Centrul de zi Hercules din
Costești o experien\ă inedită:
copiii au fost invita\i la
cinematograf, pentru a afla de
la Irina Margareta Nistor, critic
de film și Președinte Onorific al
Funda\iei, cum a fost realizat
filmul “Vrăjitorul din Oz”,
varianta din 1939.

Funda\ia Vodafone România și
Mediafax au organizat în
București conferin\a "Mediafax
Talks about Technology for
Social Change", pe tema
modului în care tehnologia
mobilă poate genera
schimbarea socială. Funda\ia
Vodafone România și
partenerii săi în programul
Mobile for Good au prezentat
proiecte concrete, desfășurate
în toată \ara, ce folosesc
aplica\ii ale tehnologiei mobile
pentru a rezolva probleme
presante ale oamenilor.
Evenimentul a reunit
reprezentanţi ai organizaţiilor
non-guvernamentale, ai
instituţiilor publice şi private,
medici, directori de spitale,
reprezentanţi ai organizaţiilor
de pacienţi, reprezentanţi ai
companiilor din România și
mass media.
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august

septembrie

Fondul pentru Fapte Bune
edi\ia ii

Primul centru hospice
din Bucure§ti

Funda\ia Vodafone România a
lansat runda de finan\are
“Fondul pentru Fapte Bune”,
edi\ia a doua, prin care ONG-uri
din România au putut propune
spre finan\are proiecte de
impact în domeniul educa\iei,
sănătă\ii și serviciilor sociale.
Valoarea totală a programului
de finan\are a fost de 350.000
euro, iar runda de finan\are s-a
adresat ONG-urilor care nu
erau deja partenere ale
Funda\iei Vodafone România.
Din cele 142 aplica\ii primite,
juriul a ales 10 proiecte, care
se desfășoară în București,
Brașov, Sibiu și Alba-Iulia.
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septembrie
Voluntar de profesie
edi\ia V
Programul “Voluntar de
Profesie”, desfășurat de
Funda\ia Vodafone Group la
nivel global sub numele
“World of Difference”, a ajuns
la cea de-a cincea edi\ie
românească. Programul a pus
la dispozi\ie nouă locuri de
“voluntar de profesie”,
împlinind astfel visul unor
persoane care și-au dorit să
sprijine îndeaproape activitatea
unui ONG de ei ales, pentru a fi
de folos copiilor, tinerilor cu
dizabilită\i, familiilor
dezavantajate sau bătrânilor.
„Pauza pentru fapte bune” pe
care voluntarii au luat-o de la
propriile locuri de muncă și
alte costuri administrative ale
voluntarilor sunt sus\inute de
Funda\ia Vodafone România
pe o perioadă de nouă luni.
Funda\ia Vodafone România a
primit peste 130 de aplica\ii în
cadrul edi\iei 2014 a
programului “Voluntar de
Profesie”.

Hospice Casa Speran\ei a
inaugurat primul centru din
București cu servicii integrate
de îngrijire paliativă. Funda\ia
Vodafone România, sponsor
fondator al noului centru a
investit 600.000 euro în acest
proiect. Noul Hospice oferă
servicii gratuite pentru copii și
adul\i care suferă de boli
incurabile. Centrul va putea
oferi îngrijire pentru
aproximativ 2.000 de pacien\i
anual: îngrijire la domiciliu,
consulta\ii în ambulatoriu,
internări în unitatea cu paturi,
servicii sociale și consiliere
psiho-emo\ională.
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Octombrie

decembrie

gala 16 ani de Fapte Bune

scrisori către moș
crăciun ediția V

La “Gala 16 ani de fapte bune”
Funda\ia Vodafone România a
aniversat 16 ani de activitate în
beneficiul oamenilor și
comunită\ilor defavorizate din
România. Ne-au fost alături
parteneri, membrii consiliului
director, donatori și voluntari,
reprezentan\i ai unor companii și
personalită\i publice. În cadrul
Galei, Funda\ia Vodafone
România a premiat 13
organiza\ii partenere și persoane
cheie din proiectele desfășurate.

noiembrie
Voluntariat în scaun rulant
Fundaţia Vodafone România și
Fundaţia Motivation România
au organizat un eveniment
sportiv inedit: persoane cu și
fără dizabilită\i, sportivi în scaun
rulant și voluntari angaja\i
Vodafone au acceptat
provocarea de a juca baschet în
scaun rulant.

Octombrie

decembrie

concert Regal caritabil

mobile for good

Funda\ia Vodafone România a
fost partener al Concertului
Regal Caritabil al Funda\iei
Principesa Margareta a României,
organizat de ziua MS Regelui
Mihai al României la Ateneul
Român, în prezen\a Familiei
Regale. Aflat la edi\ia a șaptea,
evenimentul caritabil strânge
anual fonduri pentru proiectul de
burse pentru tineri artiști “Tinere
Talente”, pe care Funda\ia
Principesa Margareta a României
îl desfășoară cu sprijin din partea
Funda\iei Vodafone.

A 5-a edi\ie a proiectului
“Scrisori către Moș Crăciun”
s-a încheiat cu evenimentul
organizat de Funda\ia
Vodafone România și de Radio
România la Sala Radio din
București. La spectacol au
participat Moș Crăciun,
voluntari Vodafone și peste
500 de copii, din care 274 au
fost beneficiari ai proiectelor
Funda\iei: copii din centre de
zi și de plasament care i-au
scris Moșului scrisori și au
primit întocmai ce și-au dorit.
Ajutoarele generoase ale
Moșului au fost angaja\ii
Vodafone, care an de an
participă cu entuziasm la
acest proiect, bucurându-se
de bucuria copiilor și de
fiecare dorin\ă pe care o
îndeplinesc în numele lui Moș
Crăciun.

Funda\ia Vodafone România a
lansat o nouă rundă de
finan\are “Mobile for Good”.
Din cele 71 de aplica\ii primite,
au fost selectate șapte
proiecte noi care se vor
desfășura în 2015.
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Copii, tineri, vârstnici, persoane cu nevoi speciale, copii sau adul\i cu
boli incurabile: în total, 34.455 de oameni au fost ajuta\i în 2014 prin
proiectele pe care le-am finan\at în toată \ara

16 |
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Proiectele Funda\iei Vodafone România propun solu\ii la probleme
presante în domeniul sănătă\ii, al educa\iei, al integrării și implicării
sociale.
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06

Mobile For Good
Convingerea de la care
pornește programul
interna\ional Mobile for Good
este aceea că tehnologia
mobilă poate solu\iona sau
ameliora probleme sociale și
medicale grave, care afectează
milioane de oameni din toată
lumea sau din zone specifice
ale globului.
Mobile for Good se desfășoară
în prezent în 28 de \ări din
lume, la ini\iativa Funda\iei
Vodafone Group, îmbunătă\ind
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vie\i și generând schimbarea
socială în comunită\i locale de
pe toate continentele. Fie că
vorbim de un sistem mobil de
transfer de bani care ajută mii
de mame din Africa să rezolve
o afec\iune medicală specifică,
de re\elele mobile portabile
de care beneficiază instant
oameni din zone afectate de
dezastre naturale sau de
dispozitivele mobile special
adaptate pentru a proteja
femeile de violen\a domestică,
tehnologia mobilă a dovedit că

poate salva vie\i omenești sau
le poate face considerabil mai
bune.
În România, programul Mobile
for Good a fost lansat în 2012
de către Funda\ia Vodafone
România, cu sprijinul Funda\iei
Vodafone Group. Este cel mai
amplu program din \ara
noastră care folosește
tehnologia mobilă și inova\iile
sale cu scopul de a crește
calitatea vie\ii oamenilor afla\i
în nevoie și de a mobiliza
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schimbarea în comunită\i din
toată \ara.

Mobile for Good în primul an
de program.

Mobile for Good a debutat în
România cu o investi\ie de
500.000 de euro – bani care
au ajutat trei categorii de
persoane în nevoie: bătrâni
care au nevoie de îngrijire
medicală la domiciliu,
persoane diagnosticate cu
diabet de tip I sau II și tineri cu
dizabilită\i intelectuale. În
total circa 800 de persoane au
beneficiat de ajutor prin

În 2013, alte două proiecte au
primit finan\are prin Mobile for
Good și numărul persoanelor
ajutate s-a dublat. Valoarea
totală a finan\ărilor prin Mobile
for Good în cel de-al doilea an
a fost de 580.000 euro.
În ianuarie 2014 Funda\ia
Vodafone România a selectat
7 proiecte noi prin Mobile for
Good (680.000 euro valoarea

finan\ării) și a continuat să
dezvolte și să finan\eze
proiectele deja ini\iate, al căror
număr de beneficiari a ajuns la
16.735 de oameni ajuta\i:
vârstnici bolnavi izola\i și fără
acces la servicii medicale,
sportivi cu dizabilită\i
intelectuale, persoane
bolnave de diabet, părin\i care
au nevoie de sfaturi medicale
de urgen\ă, adul\i și copii
diagnostica\i cu cancer, nounăscu\i interna\i la
terapie-intensivă.
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tehnologie pentru sănătatea
sportivilor cu dizabilită\i

Atle\i s[n[to§i
Partener: Funda\ia Special Olympics România
localizare: na\ională
anul lansării: 2012
Beneficiari: 861 de persoane cu dizabilită\i
intelectuale și familiile lor (2012 – 2014)
Website: www.specialolympics.ro
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Am conceput un nou sistem de
monitorizare digitalizată, prin
care sportivii cu dizabilită\i
intelectuale sunt ajuta\i să
urmeze recomandările
medicale primite înaintea
competi\iilor și să își rezolve
astfel problemele de sănătate.
Funda\ia Special Olympics
organizează anual, cu sprijinul
Funda\iei Vodafone România,
numeroase competi\ii sportive
dedicate persoanelor cu
dizabilită\i intelectuale din
toată \ara. În jur de 3.000 de
sportivi iau parte în fiecare an
la competi\iile Special
Olympics, ce au ca principal
scop integrarea socială și
valorizarea persoanelor cu
dizabilită\i intelectuale.
Înaintea unor astfel de
evenimente, sportivii sunt
consulta\i gratuit și primesc
recomandări medicale din
partea specialiștilor. Nu de
pu\ine ori, afec\iuni severe
sunt descoperite pentru prima
dată la astfel de evaluări.
Sistemul de monitorizare al
atle\ilor participan\i era însă
deficitar, în sensul că
recomandările medicale,
scrise pe formulare de hârtie

sau transmise verbal, foarte
adesea se pierdeau. Astfel,
sportivii nu ajungeau să fie
consulta\i de către medici
specialiști, iar la următoarea
competi\ie consulta\ia se
făcea din nou, de cele mai
multe ori cu aceleași
recomandări medicale.
solu\ia mobile for good: un
nou sistem de monitorizare
și gestionare a
recomandărilor medicale
primite de către sportivi
Cu ajutorul tehnologiei
mobile, am reușit să
îmbunătă\im sistemul de
monitorizare a sănătă\ii
sportivilor cu dizabilită\i
intelectuale și să ajutăm, în
acest fel, la rezolvarea
multora dintre problemele de
sănătate identificate.
Funda\ia Vodafone România a
pus la dispozi\ia voluntarilor
Special Olympics tablete
Vodafone și o aplica\ie mobilă
în care sunt introduse
informa\ii despre starea de
sănătate a sportivilor.
Aplica\ia generează astfel fișe
medicale electronice pentru
fiecare persoană evaluată, fișe
ce includ recomandările
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medicale pe care anterior
sportivii le pierdeau cu
ușurin\ă. Sportivii sunt
înștiin\a\i telefonic, prin SMS,
în legătură cu recomandările
medicale pe care trebuie să le
urmeze.
Pentru Special Olympics, noul
sistem de recomandări este o
modalitate în plus de a \ine
legătura cu atle\ii după
încheierea evenimentelor
sportive și de a-i ajuta,
urmărindu-le evolu\ia și
acordându-le consiliere în caz
de nevoie.
O dată implementat noul
sistem de monitorizare, a
crescut numărul persoanelor
cu dizabilită\i intelectuale care
au făcut investiga\iile
recomandate și au beneficiat
de tratament, îmbunătă\indu-și
starea de sănătate.
Comunicarea cu familia a fost
înlesnită, prin intermediul
sistemului de transmitere a
recomandărilor prin SMS.
În 2014, 417 sportivi au primit
recomandări multiple cu
ocazia evaluărilor ce au
precedat competi\iile sportive
Special Olympics. 292 de
voluntari au participat la
evaluări și munca lor a fost
mult eficientizată. Multe dintre
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problemele identificate au fost
tratate și alte probleme grave
au fost prevenite datorită
tratamentelor urmate de
sportivi: tratamente vizând
tensiunea arterială, indicele de
masă corporală și densitatea
osoasă, controlul nivelului de
glicemie, prescrierea și
purtarea ochelarilor de vedere
sau tratamente stomatologice
(zece sportivi au beneficiat la
Brăila de interven\ii
stomatologice sub anestezie
generală).
Un caz dificil a fost de exemplu
cel al lui Iulian D., 38 de ani. La
evaluarea medicală din martie
2014, s-a constat că avea o
forma\iune de tip tumoare la
nivelul gingiei. Familia,
contactată de către Funda\ia
Special Olympics, l-a
programat pe Iulian la o
interven\ie chirurgicală la
Spitalul Universitar de
Stomatologie din București.
Forma\iunea tumorală a fost
extirpată și după o internare de
câteva zile, Iulian și-a revenit
complet. Sistemul de
monitorizare și de trimitere a
mesajelor către familie,
continuarea comunicării cu
familia și oferirea de sprijin și
informa\ii suplimentare au dus
la rezolvarea cu succes a
cazului lui Iulian.
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tehnologia \ine
diabetul sub control

Controlin
Partener: Asocia\ia React
localizare: na\ională
anul lansării: 2012
Beneficiari: 536 de persoane diagnosticate cu
diabet de tip I sau II (perioada 2012 – 2014); 7.740
de persoane au beneficiat de analize medicale în
cadrul Caravanei Controlin din 2014
Website: www.controlin.ro
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Aplicând tehnologia mobilă la
nevoile bolnavilor de diabet
zaharat, am implementat un
sistem de ultimă genera\ie
pentru monitorizarea
glicemiei și am dezvoltat un
call-center pentru situa\ii de
urgen\ă.
În România, peste 700.000 de
persoane sunt diagnosticate
cu diabet de tip I sau II și
aproximativ un milion de
persoane sunt supuse riscului
de a dezvolta această boală
cronică, ce reduce speran\a de
via\ă a celor afecta\i cu până la
20 de ani. Avem 297 medici
specializa\i în diabet zaharat și
boli metabolice, ceea ce
înseamnă că un medic
diabetolog îngrijește mai
mult de 2.400 de pacien\i
(sursa cifrelor: Ministerul
Sănătă\ii și CNAS).
Stilul de via\ă nesănătos,
numărul mic de specialiști la
mia de bolnavi și implicit
timpul de așteptare, sunt
factori care influen\ează
negativ starea de sănătate a
pacien\ilor diabetici. Pentru
aceștia, monitorizarea și
men\inerea glicemiei în
limite normale este vitală.

Controlul zilnic al glicemiei și
aten\ia acordată dietei și
activită\ii fizice contribuie la
creșterea speran\ei de via\ă și
la îmbunătă\irea stării de
sănătate.
solu\ia mobile for good: kit
de monitorizare a glicemiei
cu dispozitive de ultimă
genera\ie și call center
pentru situa\ii de urgen\ă
To\i pacien\ii incluși în
proiectul Controlin –
selecta\i de către o comisie
de specialiști dintre
persoanele înscrise pe site-ul
proiectului – au primit în mod
gratuit kitul Controlin, ce
con\ine: un glucometru de
ultimă genera\ie cu
Bluetooth încorporat, cu care
pacien\ii își controlează zilnic
glicemia; consumabile pentru
un an de zile și un telefon
mobil cu acces la o aplica\ie
ce stochează valorile
glicemiei.
Aplica\ia Controlin
colectează nivelul glicemiei,
măsurat de pacient cu
glucometrul, transmite în
mod automat datele către
serverul central, prin
intermediul telefonului mobil
și interpretează nivelul
glicemiei pacien\ilor cu diabet.
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Valorile glicemiei pot fi
introduse și manual pe site-ul
proiectului www.controlin.ro.
Pacien\ii au acces la baza de
date online unde își pot
vizualiza, printa și transmite
graficele cu evolu\ia glicemiei
și a celorlal\i indicatori urmări\i
pentru o anumită perioadă. În
aceeași bază de date, pacien\ii
pot învă\a mai multe despre
diabet, despre influen\a
anumitor alimente asupra bolii
sau despre impactul activită\ii
fizice în via\a bolnavilor de
diabet.
Medici diabetologi au acces la
datele pacien\ilor pe bază de
username și parolă, cu acordul
pacientului. În caz de urgen\ă,
atunci când valorile glicemiei
sunt prea mari sau prea mici,
pacien\ii înscriși în proiect sunt
contacta\i imediat de operatorii
call-center-ului Controlin
pentru a li se oferi ajutor.
caravana controlin –
asisten\ă mobilă cu ajutorul
tehnologiei
În 2014, proiectul Controlin a
intrat într-o nouă etapă, prin
care și-a propus să crească
accesul cât mai multor români
din localită\i izolate la un
diagnostic corect și la analize
medicale specifice pentru
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depistarea diabetului.
Astfel, în luna iunie, Asocia\ia
React și Funda\ia Vodafone
România au dat startul
Caravanei Controlin, prin care
7.740 de persoane din mai
multe zone ale \ării au
beneficiat gratuit de măsurarea
glicemiei, a colesterolului, a
tensiunii arteriale si a nivelului
hemoglobinei din sânge, EKG.
Persoanele diagnosticate cu
diabet au fost incluse în
programul de monitorizare a
glicemiei și au primit gratuit
kitul Controlin timp de un an.
Mașina specială a Caravanei,
dotată cu aparatură medicală
de ultimă genera\ie, a vizitat
zeci de sate, comune izolate și
orașe mici din jude\ele
Teleorman, Prahova, Giurgiu,
Călărași, Argeș, Dâmbovi\a, Olt,
traseul fiind stabilit în func\ie
de accesul la servicii medicale
de specialitate (distan\a fa\ă de
cel mai apropiat spital,
existen\a unui medic de familie
în comunitate) și inciden\a
diabetului la nivel jude\ean.
Printr-un sistem de
telemedicină pus la dispozi\ie
de Funda\ia Vodafone
România, au putut fi transmise,
în timp real, diverse date
medicale către medici
specialiști diabetologi și
cardiologi din București.
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Singur acasă cu
mobilul
Partener: Caritas Alba Iulia – Asisten\ă Medicală și
Socială
localizare: Jude\ele Alba, Covasna, Hunedoara,
Satu-Mare, Mureș, Iași și Harghita
anul lansării: 2012
Beneficiari: 526 de vârstnici asista\i la domiciliu și
380 îngrijitori
Website: www.caritas-ab.ro
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tehnologia ajută vârsta a treia

Am oferit vârstnicilor telefoane
mobile cu buton de panică,
pentru ca aceștia s[ poat[
apela oricând, cu ușurin\ă, o
asistentă a Asocia\iei Caritas
Alba Iulia – Asisten\ă Medicală
și Socială.
Știm cu to\ii că nu este ușor să
fii vârstnic în România. La
problemele inerente vârstei –
boală, singurătate, sentimentul
inutilită\ii sociale – se adaugă
problemele caracteristice
societă\ii și timpurilor în care
trăim. Astăzi, cea mai mare
parte dintre vârstnici nu trăiește
în sânul familiei extinse și,
foarte adesea, copiii sau nepo\ii
care i-ar putea îngriji locuiesc la
orașe sau chiar \ări distan\ă.
Pentru bătrânii bolnavi și
singuri care nu au la cine să
apeleze în caz de urgen\ă,
butonul de panică de pe
telefonul mobil poate face în
unele cazuri diferen\a între
via\ă și moarte.
solu\ia mobile for good:
telefoane mobile cu buton
de panică pentru alertarea
asisten\ilor la domiciliu
Solu\ia pe care am implementat-o în șapte jude\e din \ară a

fost aceea de a oferi vârstnicilor
în nevoie, asista\i la domiciliu
de Asocia\ia Caritas Alba-Iulia –
Asisten\ă Medicală și Socială,
telefoane mobile cu buton de
panică, cu caractere vizibile și
meniu simplificat, ce pot fi
utilizate cu ușurin\ă în situa\ii
de urgen\ă.
La rândul lor, asisten\ii Caritas
au primit telefoane Vodafone
Smart II, prin intermediul cărora
sunt înștiin\a\i atunci când
beneficiarii vârstnici folosesc
butonul de panică și pot astfel
interveni cu rapiditate. În plus, o
aplica\ie gratuită instalată pe
telefonul asisten\ilor le permite
acestora să programeze vizitele
la domiciliul vârstnicilor, să
noteze și să \ină o eviden\ă a
detaliilor fiecărei vizite: ora,
locul, numele, afec\iunile și
serviciile acordate vârstnicilor.
Vârstnicii incluși în proiect se
simt în siguran\ă și mai pu\in
izola\i atunci când știu că pot
comunica oricând cu un
asistent medical. Pentru ei,
este de asemenea important
faptul că au putut rămâne în
mediul familial, în propriile
case, beneficiind în același
timp de protec\ie și îngrijire
medicală de calitate.
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tehnologie pentru pacien\ii
cu probleme cardiovasculare

Supravegherea pacien\ilor
cu probleme cardiovasculare, la domiciliu
Partener: Asociaţia Caritas Alba-Iulia Asisten\ă Medicală și Socială
localizare: Jude\ele Alba, Harghita, Mureș, Covasna și Iași
anul lansării: 2014
Beneficiari: 1.097 de pacien\i asista\i la domiciliu
Website: www.caritas-ab.ro
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Monitorizare la domiciliu a
stării de sănătate a pacien\ilor
cu probleme cardio-vasculare
Câteva date și cifre
îngrijorătoare au stat la baza
ini\iativei Asocia\iei Caritas
Alba-Iulia – Asisten\ă Medicală
și Socială de a veni în ajutorul
pacien\ilor cu probleme
cardio-vasculare din zone
izolate ale \ării. Conform
datelor comunicate de Centrul
Na\ional de Statistică și
Informatică în Sănătate
Publică, bolile cardiace ocupă
locul întâi în topul afec\iunilor
din România.
Bolile cardiace sunt cu atât mai
greu de gestionat pentru
românii din mediul rural: mai
mult de 60% din românii care
trăiesc departe de orașe nu au
acces la servicii medicale de
specialitate, reiese din
cercetarea statistică realizată
de partenerii noștri în 2010 pe
un eșantion de 1.200 de
gospodării din jude\ele
Harghita, Covasna și Mureș.
Pe de altă parte, \ara noastră
are avantajul unei infrastructuri
ample de telecomunica\ii fixe
și mobile, iar solu\iile de
telemedicină sunt cele mai
bune solu\ii disponibile la ora

actuală, atât pentru sistemul
sanitar, cât și pentru
beneficiarii finali, care au
nevoie de îngrijire și aten\ie
medicală la domiciliu.
Telemedicina reduce numărul
internărilor în spital, listele și
timpii de așteptare la medicii
de specialitate, precum și
multe costuri ale pacien\ilor:
costuri de deplasare, de
consulta\ie şi celelalte
cheltuieli spitalicești.
solu\ia mobile for good:
program de telemedicină
pentru monitorizarea
problemelor cardiovasculare
În august 2014, Asocia\ia
Caritas Alba-Iulia și Funda\ia
Vodafone România au demarat
prin programul Mobile for
Good un nou proiect de
telemedicină, de data aceasta
în beneficiul persoanelor cu
probleme cardio-vasculare din
mediul rural. Proiectul
folosește aparatură medicală
modernă și tehnologie mobilă
(tablete, smartphone,
imprimante portabile) pentru a
monitoriza tensiunea arterială
și a realiza electrocardiograme
la domiciliul pacientului.
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Aparatele de măsurare a
tensiunii înregistrează datele
pacien\ilor, ce sunt transmise
apoi către centrul medical din
București prin intermediul
smartphone-ului.
Electrocardiograma se
realizează cu un instrument
numit HeartView, un aparat
modern, de dimensiuni reduse,
adaptat special pentru
înregistrarea analizei EKG la
domiciliul pacien\ilor. Aceste
date sunt transmise de asistente
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prin telefonul mobil către un
software special pentru
decodare. Medicii specialiști din
call-center-ul partener le
interpretează rapid, evaluează
starea pacientului și transmit
rezultatele prin email sau
telefon înapoi la asistenta aflată
la domiciliul pacientului.
Asistentele printează
rezultatele și le pun la dispozi\ia
pacientului sau a medicului de
familie.
De solu\ia Mobile for Good
beneficiază persoanele care nu
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au acces la asisten\ă medicală
de specialitate – fie din cauza
distan\ei mari fa\ă de orașe sau
centre de tratament, fie din
cauza situa\iei materiale
precare.
În perioada august 2014 –
martie 2015 au fost efectuate
1.097 de EKG-uri (fa\ă de 600
prevăzute în proiect) și 19
tensiometre au fost utilizate de
beneficiari din jude\ele Alba,
Mureș, Covasna, Harghita și Iași.
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EKG-ul salvează vie\i:
Mărturiile a doi beneficiari care
trăiesc datorită unui ajutor
venit la timp

“

Asistentele de la Asocia\ia
Caritas Alba-Iulia mă vizitează
de două ori pe săptămână
pentru măsurarea tensiunii
arteriale și mă ajută în procurarea
medicamentelor. Într-o zi, nu mam sim\it bine și am chemat prin
telefon asistentele, ca să-mi
măsoare tensiunea, pentru că
sufăr de hipertensiune arterială.
Asistenta mi-a măsurat
tensiunea și, pentru că avea în
mașină aparatul, mi-a făcut și un
EKG. Doctorul de la celălalt

“

Locuiesc în localitatea Odorhei
și am posibilită\i materiale
foarte reduse. Eram sub
tratament cu antibiotice
prescris de medicul de
specialitate când au venit la
mine asistentele de la Caritas.
M-am plâns de oboseală și
dureri în piept și asistenta mi-a
propus să îmi facă un EKG.

capăt al telefonului a văzut că
este vorba despre infarct
miocardic și că trebuie chemată
cu urgen\ă ambulan\a. Așa am
ajuns la spital și am primit
tratamentul adecvat. Acum mă
simt bine și sunt foarte
recunoscător că am primit ajutor
când am avut nevoie, că trăiesc
și că pot să-mi văd nepo\ii
crescând.”

B.a., 59 ani, locuiește singur
în Voșlobeni, jud. harghita

După efectuarea EKG-ului și
trimiterea înregistrării la
medicul de specialitate,
medicul mi-a recomandat să
merg de urgen\ă la spital
pentru că am infarct miocardic
acut. Asistentele de la Caritas
mi-au salvat via\a.”

nicu, 67 de ani, Odorhei
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tehnologia salvează via\a copiilor

Solu\ie de telemedicină pentru nou-născu\i
Partener: Asocia\ia Inima Copiilor
localizare: București, Spitalul Marie Curie
anul lansării: 2013
Beneficiari: 400 de copii interna\i anual în sec\ia de terapie intensivă nou-născu\i a
Spitalului Marie Curie din București
Website: www.inimacopiilor.ro
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“

“Avem deocamdată un proiect pilot de
telemedicină, care va fi extins. Până acum
ne-am concentrat foarte mult pe detaliul
infrastructurii. Suportul există, mai trebuie
completat cu o solu\ie software completă,
care să integreze datele primite de la
unită\ile medicale și de la aparate de
investiga\ie, cum ar fi ecograful. În prezent
avem două camere care sunt conectate la
acest sistem, există tableta și avem

Solu\ie de telemedicină ce
permite medicilor să
monitorizeze de la distan\ă
starea de sănătate a nounăscu\ilor afla\i în terapie
intensivă, să comunice între ei
transmi\ând date medicale și
imagini video, să se consulte
cu medici din străinătate în
caz de nevoie.
Pentru medici, este esen\ial să
poată comunica între ei în
timp real și să se poată
consulta, la nevoie, cu colegi
cu diferite specializări, din \ară
sau din străinătate. În felul
acesta, cresc șansele de a găsi
cel mai bun tratament pentru
pacien\ii cu probleme grave.
Medicii din România trimit
adesea radiografii scanate și
comunică cu medici din
străinătate pe căi tradi\ionale
mult mai pu\in rapide și precise
decât solu\ia de telemedicină
implementată astăzi în sec\ia

rezultate bune pentru că folosind doar
imaginile video, to\i medicii pot afla date
despre pacien\i și putem coordona o
opera\iune complexă.”

dr. cătălin cîrstoveanu, Șeful sec\iei de
terapie intensivă nou-născu\i a
spitalului marie curie, la conferin\a
mediafax talks about technology for
social change din 2014

de terapie intensivă copii a
Spitalului Marie Curie.
solu\ia mobile for good:
sistem de monitorizare a
stării de sănătate și de
comunicare între medici
Solu\ia de telemedicină
Mobile for Good,
implementată în cadrul sec\iei
de terapie intensivă copii a
Spitalului Marie Curie, a
îmbunătă\it în mod
considerabil comunicarea
medicilor cu colegi din \ară și
din străinătate și, implicit,
capacitatea cadrelor medicale
care îngrijesc copiii de a găsi
solu\ii la cazurile medicale
dificile.
Noul sistem transmite instant
imagini video și date. Imaginile
pot fi urmărite în detaliu la o
calitate video excep\ională
(camerele video măresc
imaginea de până la 12 ori) și

micii pacien\i pot fi monitoriza\i
de oriunde există o conexiune
4G sau 3G, atât de către medicii
români curan\i, cât și de către
medici din alte \ări, atunci când
este nevoie.
Doctorul, asistentele de sec\ie
și părin\ii afla\i în vizită
comunică permanent prin
telefon, tabletă sau PC. Tot prin
intermediul tabletei și al
aplica\iei ce transmite imagini
din salon prin video-streaming,
medicul are acces real la date și
imagini referitoare la starea
copiilor interna\i. Astfel,
medicul poate monitoriza chiar
în timpul liber situa\ia
pacien\ilor, îndrumând
personalul medical din sec\ie
atunci când este cazul.
În 2014, proiectul a fost testat și
în Constan\a și are toate
premisele extinderii la nivel
na\ional, între oricare structuri
din \ară.
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tehnologie pentru sănătatea copiilor și
liniștea părin\ilor

PEDITEL 1791
sfat medical pediatric de urgen\ă prin telefon
Partener: Funda\ia Părin\i din România
localizare: Cluj-Napoca, jude\ul Cluj
anul lansării: 2013
Beneficiari: părin\i cu copii de 0-18 ani din jude\ul Cluj
Website: www.peditel.ro
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Call-center pediatric care oferă
sfaturi medicale în regim de
urgen\ă, non-stop, părin\ilor din
jude\ul Cluj.
Camere de gardă și sec\ii de
pediatrie supra-aglomerate,
cozi interminabile, timpi de
așteptare greu de prevăzut și
personal medical suprasolicitat
și insuficient numeric: aceasta
este, în câteva cuvinte,
realitatea în majoritatea marilor
spitale pediatrice românești.
În Cluj, Unitatea de Primiri
Urgen\e (UPU) și clinicile de
pediatrie acordă câte 80-110 de
consulta\ii pe zi, dintre care
90% sunt cazuri patologice ce
ar putea fi rezolvate de medicii
de familie. De asemenea, multe
dintre întrebările cu care părin\ii
se prezintă sau sună la UPU nu
reprezintă urgen\e medicale:
problemele copiilor ar putea fi
rezolvate în confortul propriei
case, dacă părin\ii ar avea acces
rapid la sfatul unui specialist
pentru a ști ce să facă.
Într-o situa\ie și mai dificilă sunt
copiii și părin\ii din zone rurale
izolate, care nu au acces rapid
la sfaturi medicale experte.
Serviciile medicale greu
accesibile, panica și
sentimentul neputin\ei îi
determină pe mul\i dintre acești
părin\i să recurgă la metode

nepotrivite de a-și trata copiii și
să asculte sfaturi ce uneori pun
în pericol via\a celor mici.
solu\ia mobile for good: call
center pediatric pentru acces
non-stop la sfaturi medicale
specializate
Cu sprijinul Funda\iei Vodafone
România, Funda\ia Părin\i din
România a ini\iat în 2013
serviciul Peditel 1791: un callcenter non-stop pentru
consulta\ii pediatrice în regim
de urgen\ă, implementat în
cadrul Spitalului de Urgen\ă
pentru Copii Cluj-Napoca și
aprobat de Ministerul Sănătă\ii.
Apelând numărul scurt 1791,
părintele primește la orice oră
sfaturi despre cum să
diminueze și să monitorizeze
simptomele copilului în situa\ii
medicale precum: febră,
arsuri, plâns neîncetat al
sugarului, crize de astm, tuse,
traumatism cranian sau alte
situa\ii similare ce nu
reprezintă o urgen\ă vitală
pentru copil. Peditel 1791 nu
înlocuiește serviciul de
urgen\ă na\ional 112, unde
părin\ii trebuie să sune în
cazul unei urgen\e majore, ce
poate pune în pericol via\a
copilului.
În 2014, 32 de medici pediatri
sau de medicină de urgen\ă (1
medic/ tură) și un coordonator
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“
“
“

Îmi trebuia un medic bun și l-am găsit la Peditel. Mi s-au dat răspunsuri competente pentru
a putea rezolva problema pe moment, până să ajung la specialist. Este o solu\ie extrem de
utilă pentru cei care nu avem posibilitatea să ajungem la UPU atât de repede. Te ajută în
situa\iile în care chiar nu po\i să î\i por\i copilul bolnav, noaptea prin oraș.”

anca d., părinte, beneficiar Peditel 1971

“Toate mămicile pe care le cunosc știu de Peditel. Uneori chiar ai nevoie doar de un sfat,
dar unul medical, primit de la medic. Este foarte util Peditel”

delia m., părinte, beneficiar Peditel 1971

Este extraordinar din punct de vedere al confortului psihologic, să știi că există acest număr de
telefon. Este infinit mai bine și mai pu\in stresant să fii părinte, mai ales dacă ai un copil mic.”
cristina g., părinte, beneficiar Peditel 1971

medical au răspuns la apelurile
părin\ilor clujeni în cadrul
Peditel 1791. Medicii au fost
selecta\i din cadrul Spitalului de
Urgen\ă pentru Copii sau din
alte unită\i sanitare și au urmat
un program special de pregătire
în domeniul consulta\iilor
telefonice pentru urgen\e
pediatrice.

Serviciul Jude\ean de
Ambulan\ă Cluj, pentru a facilita
preluarea apelurilor.
Rezultatele anului 2014 au fost
mai mult decât îmbucurătoare,
atât din punct de vedere al
cazurilor rezolvate prin telefon,
cât și al cifrelor care vorbesc
despre creșterea și utilitatea
proiectului.

În cazurile mai grave, medicii din
call-center oferă părin\ilor
îndrumare către serviciile
medicale cele mai apropiate.
Peditel 1791 a încheiat, de
asemenea, un protocol cu

Peditel 1791 a primit peste
8.000 de apeluri în perioada
ianuarie – decembrie 2014 și
93% dintre ele au primit răspuns.
În ianuarie 2014 – martie 2015
9.628 de cazuri au fost
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rezolvate, 65% din
solu\ionându-se cu recomandări
telefonice, fără a fi necesară
prezentarea părin\ilor cu copilul
la medic.
Ambulan\a Cluj a trimis cu 2.500
de ambulan\e mai pu\in în 2014,
comparativ cu perioada 2012 –
2014 și a putut astfel
redirec\iona mai multe mașini
către cazurile extrem de grave.
La Unitatea de Primiri Urgen\e a
Spitalului de Copii Cluj Napoca,
solicitările au scăzut cu 18% iar
cozile de așteptare s-au
decongestionat pe măsură.
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11.995
apeluri primite

65%
cazuri solu\ionate cu recomandări telefonice, fără a mai
fi nevoie de vizită la medic

2.500

6.848
fișe de pacien\i
deschise

22,22%

ambulan\e mai pu\in fa\ă de anul
anterior – mașini ce au putut astfel merge către
cazuri grave

cazurile în care întrebările părin\ilor se referă la
îngrijirea copiilor cu febră (cea mai frecventă întrebare la Peditel 1791)

18%

0

97%

procentul cu care au
scăzut solicitările la
uPu cluj

reclama\ii primite de la
beneficiarii
Peditel 1791

grad de satisfac\ie al
părin\ilor
utilizatori Peditel 1791
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tehnologia ajută pacien\ii cu boli grave

MobiHope
Partener: Funda\ia Hospice Casa Speran\ei
localizare: Brașov, București, Făgăraș și Zărnești
anul lansării: 2014
Beneficiari: 1.132 de pacien\i ai Funda\iei Hospice Casa Speran\ei
Website: www.hospice.ro/mobihope
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Cu ajutorul tehnologiei
informatice și mobile,
MobiHope crește calitatea
serviciilor de îngrijiri paliative
pentru pacien\i cu boli
incurabile. MobiHope înseamnă:
un help-line pentru pacien\i,
tablete și un sistem informatic
integrat pentru digitalizarea
fișelor pacien\ilor.
Aproximativ 4,5 milioane de
persoane din România îngrijesc
sau au îngrijit un bolnav care
suferă de o afec\iune
nevindecabilă în stadiu avansat.

parteneră a Funda\iei Vodafone
România, ce oferă servicii
specializate de îngrijire paliativă
pentru pacien\i suferind de boli
amenin\ătoare de via\ă.
solu\ia mobile for good:
eficientizarea serviciilor de
îngrijire paliativă cu ajutorul
tehnologiei
Proiectul MobiHope, finan\at
prin Mobile for Good de
Funda\ia Vodafone România și
implementat de Hospice Casa
Speran\ei, a fost lansat în 2014
pentru a veni în ajutorul

“

Toate indica\iile și sfaturile pe care mi le-a\i dat au fost
extrem de utile. Ne-a\i învă\at prin telefon cum să ne
descurcăm cu anumite aspecte neplăcute ale bolii, iar
acesta a fost un ajutor enorm.” carmen P., 48 de ani

De cele mai multe ori,
îngrijitorul este o rudă apropiată
a bolnavului. Numai 1.2% dintre
îngrijitori primesc ajutor din
partea unui serviciu specializat
de îngrijiri paliative, în timp ce
76,5% sunt ajuta\i de familie,
iar 23,5% se ocupă singuri de
îngrijirea bolnavului. Aceste
date au reieșit dintr-o cercetare
realizată de Funda\ia Hospice
Casa Speran\ei, organiza\ie

copiilor și adul\ilor cu boli
incurabile și a îngrijitorilor
acestora.
Pe de o parte, a fost digitalizată
întreaga documenta\ie ce \ine
de serviciile de îngrijire
paliativă: prin intermediul unui
sistem informatic integrat,
fișele tuturor pacien\ilor au fost
stocate online și sunt
accesibile de pe orice suport
tehnic cu conexiune la internet.

06 Mobile for Good - Funda\ia Vodafone România - Raport Anual de Vise Împlinite 2014

| 41

Raport Fundatia 09-coperta.qxp_Raport FVDF2014 24/09/15 19:19 Page 42

“

“Aveam dureri foarte mari. Asistenta de la Hospice era în vizită la mine și a discutat imediat
cu medicul cu ajutorul tabletei. I-am descris simptomele și a putut să mă vadă prin
videoconferin\ă. Mi-a schimbat imediat tratamentul, iar noile medicamente au fost foarte
eficiente, durerile mele au cedat. Altă dată, solu\ia ar fi fost găsită doar după 48 de ore.”
carmen P., 48 de ani
“Prin MobiHope echipa noastră
are acces rapid la informa\ii
medicale, indiferent de locul în
care ne aflăm: în centrul Hospice,
la domiciliul pacientului, în
spitalele partenere. Informa\iile
pot veni în cel mai scurt timp, din
mai multe direc\ii, și putem astfel
ușura suferin\a pacien\ilor noștri.
Fișele medicale pot fi completate,
modificate și accesate în timp
real.“ spune Cristina Ghiran,
manager de proiect și Director
Servicii Pacien\i Hospice Brașov.
Echipele interdisciplinare Hospice
(medici, asisten\i medicali,
asisten\i sociali) au primit tablete
prin intermediul cărora pacien\ii
au acces la consulta\ii ori de câte
ori este nevoie, prin conferin\e
video, în sistem de telemedicină.
De exemplu, un membru al
echipei Funda\iei Hospice Casa

Speran\ei care se află la domiciliul
unui pacient și se confruntă cu
situa\ii deosebite își poate
contacta colegii pentru a primi
sprijin instantaneu în îngrijirea
pacientului.
O a treia componentă a
proiectului MobiHope constă în
implementarea unui serviciu de
help-line dedicat beneficiarilor
Hospice a căror fișă a fost
digitalizată. Rolul help-line-ului
este acela de a continua sprijinul
și comunicarea cu pacien\ii și în
afara orelor de program, pentru a
le oferi sfaturi și ajutor în caz
de nevoie. Serviciul este
opera\ional 16 ore pe zi (24
ore/ zi în timpul săptămânii) și
este administrat de asistente
medicale cu minim 7 ani de
experien\ă în servicii de
îngrijiri paliative.

Tehnologia informatică și
mobilă a contribuit mult la
eficientizarea muncii echipei
Hospice – fie că vorbim de
serviciile oferite pacien\ilor sau
de utilizarea resurselor de toate
tipurile (umane, financiare)
În 2014, 127 angaja\i Hospice
(medici, asisten\i medicali,
asisten\i sociali, psihologi,
kinetoterapeu\i, psihopedagogi,
recep\ioneri și registratori
medicali) au fost direct
implica\i în acordarea de
servicii pentru pacien\i și în
utilizarea sistemului informatic
integrat și al tabletelor: au
completat dosare electronice
pentru 704 pacien\i, au oferit
254 de sesiuni de
telemedicină, au răspuns celor
2.940 de apeluri primite în
cadrul help-line-ului.

“

“Lupta cu cancerul e o luptă mare, iar faptul că vă putem găsi oricând la telefon contează.
Mă încuraja\i, mă sprijini\i. A\i făcut foarte mult pentru mine și apreciez tot acest ajutor.
Sunte\i oameni speciali. Să nu vă pierde\i aripile. Vă mul\umesc.”
alina s., pacientă hospice
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tehnologie pentru redarea încrederii
în sine și a independen\ei personale

Call-Center pentru persoanele cu
traumatisme ale coloanei vertebrale
Partener: Funda\ia Motivation România
localizare: na\ională
anul lansării: 2014
Beneficiari: 90 de pacien\i cu traumatisme de coloană vertebrală
Website: www.motivation.ro
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Call-center și tehnologie mobilă
pentru facilitarea accesului la
informa\ie și sprijin emo\ional
acordat persoanelor cu
traumatisme de coloană
vertebrală.
Orice persoană care suferă un
accident de coloană vertebrală
are nevoie de sprijin emo\ional
pentru a se putea obișnui cu
noul statut de persoană cu
dizabilită\i, pentru a-și
redobândi cât mai rapid
încrederea de sine și autonomia
personală. De asemenea, este
important ca în perioada posttraumatică aceste persoane să
aibă acces la informa\ii
relevante și utile privind
dizabilitatea, drepturile,
resursele sau programele
dedicate lor.
Din păcate însă, în spitalele din
România, pacien\ii primesc doar
îngrijire medicală și nu au acces
la sprijin pentru recuperare
emo\ională sau pentru a-și
reconstrui via\a. În consecin\ă,
mul\i dintre noii pacien\i trec
prin lungi perioade de izolare la
domiciliu, depresie, dependen\ă
și dificultă\i în familie cauzate
de refuzul de a accepta
dizabilitatea. Apar de asemenea
complica\ii medicale atunci
când sunt utilizate echipamente
de mobilitate și consumabile
medicale necorespunzătoare.

O altă problemă la care
proiectul de fa\ă răspunde este
aceea că ONG-urile care oferă
programe pentru pacien\ii cu
leziuni medulare nu au acces la
informa\ii și statistici la zi despre
pacien\ii cu traumatism
vertebro-medular (TVM) și nu
pot interveni imediat pentru a
ajuta persoanele în nevoie.
Pacien\ii ajung să participe la
programe precum cel al
Funda\iei Motivation România
mult timp după perioada ini\ială
de criză.
solu\ia mobile for good: call
center dedicat pacien\ilor cu
leziuni medulare
Solu\ia Mobile for Good
implementată de Funda\ia
Motivation România a fost
aceea de a crea un call-center
de urgen\ă pentru persoanele
cu TVM din România – o
ini\iativă unică în \ară, ce
permite pacien\ilor și familiilor
lor acces rapid la toate
informa\iile relevante, imediat
după accident.
De asemenea, 51 din cei 90 de
beneficiari ai proiectului în anul
2014 au primit telefoane
mobile, pentru a putea avea
acces mai ușor la call-center.
Call-center-ul oferă răspunsuri
punctuale și solu\ii la probleme
specifice ale pacien\ilor în timp
real și fără ca utilizatorii să fie
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29

38

51

au fost consilia\i și ajuta\i să
ob\ină certificatul de handicap
și acces la presta\ii sociale

au primit scaune rulante
ce le-a crescut gradul de
mobilitate

au primit telefoane
mobile pentru a putea
avea acces la call-center

2

32

90

au primit consiliere
psihologică pentru a se putea
adapta mai rapid la statutul de
utilizator de scaun rulant

apeluri la
call-center

de beneficiari 80% bărba\i, 20% femei; 40%
dintre ei au sub 35 de ani

nevoi\i să se deplaseze. Scopul
consilierii oferite este acela de a
ajuta utilizatorii de scaune
rulante să își recâștige
încrederea în sine și
independen\a personală.
“Cu ajutorul acestui nou
instrument, call-center-ul
finan\at prin Mobile for Good,
persoanele cu leziuni medulare
din toată România pot ob\ine
răspunsuri esen\iale la
întrebările lor, fără a fi obliga\i
să facă efortul unui număr
repetat de deplasări. Credem că
pentru ei, acest proiect este o
șansă în plus la o via\ă împlinită
în ciuda dizabilită\ii”, spune
Oana Bulmaga, responsabil
proiect, Funda\ia Motivation
România.
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Pe lângă crearea call-centerului, finalitatea pe termen lung
a acestui proiect este aceea de
a aduce împreună toate
spitalele de neuro-chirurgie și
centrele de recuperare
medicală din \ară într-o re\ea
care să comunice activ și să
centralizeze informa\iile privind
pacien\ii cu TVM. În felul acesta,
pacien\ii vor putea avea acces
rapid la toate serviciile de sprijin
care îi pot ajuta să își
redobândească încrederea în
sine și independen\a după
instalarea dizabilită\ii
locomotorii.
În 2014, Funda\ia Motivation
România a stabilit parteneriate
cu 11 spitale din 7 orașe din

\ară: București, Iași, Piatra
Neam\, Constan\a, Mangalia,
Târgu-Mureș, Cluj Napoca.
Pe lângă instruire specifică,
reprezentan\ii acestor spitale
au primit, prin programul
Mobile for Good, tablete cu
ajutorul cărora centralizează
fișele pacien\ilor cu TVM și date
statistice importante referitoare
la cauzele leziunilor medulare
și nevoile pacien\ilor din
România.
Cei 90 de pacien\i asista\i în
2014 prin proiectul de fa\ă au
fost recomanda\i de
reprezentan\ii medicali din
spitalele partenere sau au
solicitat ei înșiși asisten\ă prin
apelarea call-center-ului.
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În 2014 au fost incluși în
proiect pacien\i din
17 jude\e: București,
Neam\, Gala\i,
Constan\a, Argeș,
Brașov, Buzău, Giurgiu,
Iași, Ilfov, Mureș,
Prahova, Sibiu, Călărași,
Mehedin\i, Bacău, Brăila.
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tehnologie pentru mobilitatea și
autonomia persoanelor nevăzătoare

Smart Public Transport
Partener: Asocia\ia Tandem
localizare: Bucure§ti
anul lansării: 2014
Beneficiari: persoane cu deficien\e de vedere care folosesc transportul în comun
Website: www.asociatiatandem.ro

Persoanele cu deficien\e de
vedere care locuiesc în orașele
din România au la dispozi\ie
foarte pu\ine instrumente care
să le crească gradul de
autonomie personală și să le
permită să se miște în siguran\ă
în spa\iul urban. Orașele din \ara
noastră nu sunt prietenoase cu
persoanele cu deficien\e de
vedere, dovadă și slaba
accesibilizare urbană pentru
persoane cu acest tip de
dizabilitate.
În consecin\ă, majoritatea
nevăzătorilor nu se pot deplasa
în lipsa unui înso\itor și sunt
constrânși cel mai adesea la o
via\ă sedentară. Consecin\ele
acestei situa\ii sunt numeroase:
nivel scăzut al integrării socioprofesionale, dificultă\i crescute
privind accesul la serviciile
publice, dificultă\i privind accesul
la programe de inser\ie socioprofesională și, nu în ultimul
rând, o percep\ie socială
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dăunătoare pentru această
categorie de deficien\e.
solu\ia mobile for good:
accesibilizare urbană pentru
cei cu deficien\e de vedere cu
ajutorul tehnologiei
Asocia\ia Tandem a ini\iat
proiectul Smart Public Transport
(SPT), bazat pe noile tehnologii
inteligente, al cărui scop este să
crească gradul de mobilitate și
autonomie personală a
persoanelor cu deficien\e de
vedere.
Prin proiectul de fa\ă, persoanele
cu deficien\e de vedere vor avea
mai ușor acces la re\eaua de
transport în comun RATB prin
accesibilizarea a 500 de mijloace
de transport în comun cu
iBeacon-uri, sisteme de microlocalizare. iBeaconul ia legătura
cu telefonul beneficiarului,
printr-o aplica\ie special
concepută pentru sistemele de
operare IOS și Android,

comunicându-i numărul
autobuzului care sosește în
sta\ie. Pentru situa\iile în care
mai multe mijloace de transport
în comun sosesc în sta\ie în
același timp, autobuzul corect va
emite un semnal sonor ce va
orienta persoana nevăzătoare.
Criteriul de selec\ie al
beneficiarilor proiectului este
reprezentat de capacitatea
persoanelor în cauză de a utiliza
un smartphone. Deși nu există
cifre în ceea ce privește numărul
deficien\ilor de vedere utilizatori
de smartphone, din studiile
Asocia\iei Tandem reiese că
publicul poten\ial al proiectului
ar putea număra aproximativ
2.000 de utilizatori la nivel
na\ional, dintre care 900 în
București. Estimările ini\iatorilor
proiectului arată de asemenea că
în următorii trei ani numărul
beneficiarilor cu vârste între 15 și
45 de ani ar putea ajunge la
peste 7.000 de persoane.
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tehnologie pentru cei cu
deficien\e de auz și de vorbire

SOS Surdo-Mu\i
Partener: Asocia\ia Samaritenilor din România
localizare: Jude\ele Mureș, Bihor, Arad, Iași, Timiș
anul lansării: 2014
Beneficiari: persoanele cu deficien\e de auz și vorbire care au nevoie de ajutor în situa\ii
de urgen\ă

Funda\ia Vodafone România,
în colaborare cu Asocia\ia
Samaritenilor din România, a
dezvoltat un sistem de
comunicare și avertizare în
timp real, care se încadrează
în standardul Total
Conversation- Sign, Type and
Speak, sistem ce asigură
autonomia unei persoane cu
deficien\e de auz și vorbire
în a solicita ajutor de urgen\ă
independent prin mesaje
generice predefinite.
Peste 300 de persoane au
optat deja pentru
abonamente sociale înso\ite
de aplica\ia SOS surdo-mu\i,
iar jude\ele cu cei mai mul\i
beneficiari sunt Târgu Mureș,
Oradea, Arad, Iași și
Timișoara. Aplica\ia și-a
demonstrat deja utilitatea,
iar 3 persoane au primit
ajutor în regim de urgen\ă
medicală.
Aplica\ia SOS surdo-mu\i

permite unei persoane cu
deficien\e de auz și vorbire
să transmită către un
dispecerat informa\ii despre
o situa\ie de urgen\ă.
Aplica\ia asigură
transmiterea de informa\ii
legate de starea de sănătate
a utilizatorului către
operatorii din dispecerat prin
mesaje generice predefinite
și are o gamă largă de
op\iuni, asigurând transmisia
alertei de urgen\ă pentru
organele de ordine publică și
pentru pompieri.

la informa\ii vitale pentru
sănătatea utilizatorului
aplica\iei, în caz de interven\ie
medicală.
Aplica\ia este compatibilă cu
terminalele cu sistem de
operare Android și este preinstalată pe smartphone-urile
Vodafone Smart 4 ale
utilizatorilor abonament
social.

SOS surdo-mu\i asigură
autonomia fiecărei persoane
cu deficien\e de vorbire și auz,
acestea putând solicita
ajutorul de urgen\ă,
independent, chiar și într-o
stare de sănătate și conștien\ă
alterată, prin mesaje generice
predefinite. De asemenea,
transmiterea mesajului text
ajută salvatorii să aibă acces
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07

Proiecte
pentru
s[n[tate
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De peste 16 ani investim în
sănătate, din grijă pentru
oameni, din respect pentru
via\ă, din admira\ie pentru cei
care îngrijesc, alină, salvează
oameni și vie\i.
Cu fiecare proiect desfășurat,
ne-am propus să contribuim la
însănătoșirea sistemului
medical din România, să
creștem accesul oamenilor din
orice col\ al \ării și din orice
categorie socială la servicii
medicale de calitate, să creăm
condi\ii de lucru mai bune
pentru medici și pentru to\i cei
care au în grijă copii și adul\i
bolnavi.

În 2014 am continuat să
implicăm toate resursele de
care dispunem – fie că vorbim
de fonduri, oameni sau de
tehnologie mobilă - în proiecte
de impact, ale căror rezultate,
cumulate, înseamnă: mai
multe șanse la via\ă și la
tratament pentru mii de copii și
nou-născu\i din toată \ara; trei
sec\ii pediatrice mai moderne,
mai capabile să salveze vie\i;
condi\ii mai bune pentru
părin\ii nou-născu\ilor interna\i
în sec\ia de terapie intensivă
construită de Funda\ia
Vodafone România în 2013;
acces la servicii medicale
pentru mii de copii din sate

izolate; îngrijire de calitate și
clipe pre\ioase de normalitate
pentru copii cu cancer, pacien\i
cu boli incurabile și pentru
familiile lor.
În 2014 am investit 1.049.00
euro în sănătate și în
modernizarea serviciilor
medicale din România, dacă
includem aici și proiectele
finan\ate prin Mobile for Good
(vezi capitolul precedent).
Despre câ\iva dintre oamenii și
poveștile din spatele acestei
cifre, despre speran\e reaprinse
și dorin\e împlinite, citi\i mai
multe în capitolul ce urmează.
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mai multe șanse la via\ă pentru copii

Echipament performant
pentru Spitalul
Grigore Alexandrescu
Partener: Spitalul Clinic de Urgen\ă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
localizare: București
Beneficiari: copii și nou-născu\i prematur, pacien\i ai spitalului Grigore Alexandrescu
(circa 6.000 de copii / an)
Website: www.spitaluldecopii.ro

Am dotat cu un ecocardiograf
ultra-performant și cu
echipament modern două
departamente ale Spitalului
Clinic de Urgen\ă pentru Copii
“Grigore Alexandrescu”.
Vechiul ecocardiograf din
dotarea departamentului de
cardiologie pediatrică al
Spitalului Grigore
Alexandrescu a fost folosit
intensiv, cu rezultate foarte
bune, încă din 1997. La
începutul anului 2014 însă,
ecocardiograful s-a defectat
iremediabil, afectând grav
activitatea departamentului și
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posibilită\ile de diagnostic și
tratament al copiilor interna\i:
nou-născu\i cu malforma\ii
grave cu risc vital, copii opera\i
pe cord care aveau nevoie de
controale periodice sau copii
care urmau să fie supuși unor
(re)interven\ii chirurgicale
cardiace.
Situa\ia creată era deosebit de
gravă, având în vedere că
numărul de specialiști în
cardiologie pediatrică este
oricum foarte mic, iar în
București există doar două
centre în care pot fi evalua\i
copii cu probleme cardiace de

orice vârstă: Spitalul Marie
Curie și Spitalul Grigore
Alexandrescu.
Toate cele aproximativ 30 de
cazuri tratate zilnic în Spitalul
Grigore Alexandrescu au fost
redirec\ionate către alte
institu\ii, în special către Marie
Curie, unde pacien\ii
ajunseseră astfel să fie
programa\i și după 5 luni de la
momentul prezentării.
cum am ajutat?
Funda\ia Vodafone România a
intervenit în această situa\ie de
urgen\ă, dotând Compartimentul
de Cardiologie, Sec\ia Pediatrie
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II a Spitalului Grigore
Alexandrescu cu un
ecocardiograf nou și
performant, modelul Electric
Vivid S5, ce a îmbunătă\it
posibilită\ile de diagnostic și
tratament și a ajutat specialiștii
în cardiologie pediatrică în
activitatea zilnică.

Departamentul de Terapie
Intensivă Nou-Născuţi a fost
dotat cu un aparat de ventilaţie
mecanică, o masă de
reanimare, patru monitoare
pentru funcţii vitale, şase
injectomate, două pompe de
perfuzie, o trusă laringoscop şi
patru aparate pentru aerosoli.

În același timp, am dotat cu
echipamente moderne
Departamentul de Terapie
Intensivă Nou-Născu\i al
aceluiași spital, investind astfel,
în total, peste 100.000 de euro
în echipamente moderne
pentru micii pacien\i.

În prezent, cei circa 6.000 de
pacienţi anuali ai Spitalului de
copii Grigore Alexandrescu –
internaţi, ambulatori sau cu
situaţii de urgenţă, inclusiv de
tip neonatal - pot beneficia de
noile echipamente finan\ate de
Funda\ia Vodafone România.
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grijă pentru părin\ii
interna\i alături de copiii nou-născu\i

Părin\i bine primi\i
Partener: Asocia\ia Inima Copiilor
localizare: București, Spitalul Marie Curie
Beneficiari: părin\ii copiilor interna\i în sec\ia de terapie intensivă nou-născu\i (circa
400 de copii / an)
Website: www.inimacopiilor.ro
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Am continuat proiectul de
construc\ie și dotare a sec\iei
de terapie intensivă nou-născu\i
în cadrul Spitalului Marie Curie
cu amenajarea spa\iului de
primire pentru părin\i. Ne-am
dorit ca părin\ii copiilor interna\i
să poată fi primi\i, cu respect și
în cele mai bune condi\ii, întrun mediu cald și prietenos.
În 2013, cu o investi\ie de 1,4
milioane de euro, am construit
de la zero și am dotat cu
aparatură modernă o nouă sec\ie
de terapie intensivă nou-născu\i
în cadrul spitalului Marie Curie
București. Clădirea nou
construită, adiacentă spitalului
vechi, are 4 nivele și 1600 mp, iar
sec\ia poate trata în fiecare an
400 de nou-născu\i din toată
\ara.
Pentru ca noua sec\ia să fie pe
deplin finalizată și func\ională și
pentru ca părin\ii copiilor afla\i în
terapie intensivă să se simtă la
rândul lor îngriji\i și respecta\i, a
fost nevoie de un spa\iu prietenos
și confortabil dedicat părin\ilor.
Nevoia de a crea condi\ii bune
pentru părin\i este cu atât mai
mare, cu cât perioadele de
internare în cazul acestor copii
sunt foarte lungi și o mare parte
dintre pacien\i sunt nou-născu\i
cu probleme grave din afara

Bucureștiului. Prezen\a
permanentă a părin\ilor alături de
copii în primele luni de via\ă este
esen\ială pentru buna dezvoltare
a celor mici și pentru evolu\ia lor
neuro-psihică.
cum am ajutat?
În 2014, Funda\ia Vodafone
România a contribuit financiar la
amenajarea și dotarea unui spa\iu
modern de primire părin\i în
cadrul sec\iei de terapie intensivă
nou-născu\i Marie Curie,
inaugurată în noiembrie 2013.
O sala-dormitor, destinată cazării
mamelor, poate găzdui simultan
8 femei ai căror bebeluși sunt
interna\i în sec\ia de terapie
intensivă. Sala de 37 mp are grup
sanitar propriu și este dotată cu
paturi suprapuse, dulapuri
individuale, o masă-birou, o zonă
de relaxare, mașină de spălat cu
uscător, accesorii practice, dar și
decorative, pentru a face
încăperea cât mai plăcută.
Mamele au acces la o bucătărie spa\iu de gătit și totodată de
relaxare și socializare – pe care
am dotat-o complet cu
electrocasnice moderne – de la
frigider, fierbător de apă sau
prăjitor de pâine, la televizor,
ustensile și elemente decorative.
Pe lângă amenajarea sălii
dormitor și a bucătăriei, dotările
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spa\iului de primire și găzduire
părin\i includ scaune
ergonomice, fotolii extensibile de
uz medical pentru părin\ii care
petrec noaptea în salon, mobilier
de depozitare a obiectelor
personale, mobilier și decora\iuni
pentru un cabinet unde părin\ii să
poată discuta în liniște cu medicii
despre starea copilului lor. În
același cabinet se desfășoară și
ședin\ele de consiliere
psihologică și de consiliere în
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alăptare.
Pentru că alăptarea este cea mai
bună metodă de hrănire a nounăscu\ilor, cu atât mai mult a
născu\ilor prematur, ne-am dorit
să asigurăm toate condi\iile
pentru ca cei mici să primească
lapte matern, chiar dacă
problemele medicale nu le
permit să se hrănească singuri.
Astfel, am achizi\ionat 27 de
pompe de alăptare de uz

spitalicesc și accesoriile acestora
pentru un an; kituri de alăptare
individuală pentru mamele care
nu își permit cumpărarea kitului
propriu; diverse accesorii
necesare pentru o alăptare
confortabilă (perne de alăptare,
încălzitoare pentru lapte,
sterilizatoare, cântar)
Contribu\ia financiară a Funda\iei
Vodafone România în acest
proiect a fost de 80.000 de euro.
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clipe de normalitate pentru
copii și adul\i cu boli incurabile

Îngrijim împreună
Partener: Funda\ia Hospice Casa Speran\ei
localizare: București, Brașov
Beneficiari: 1500 de bolnavi cu boli cronice progresive și îngrijitorii lor
Website: www.hospice.ro

58 |

07 Proiecte pentru s[n[tate - Funda\ia Vodafone România - Raport Anual de Vise Împlinite 2014

Raport Fundatia 09-coperta.qxp_Raport FVDF2014 24/09/15 19:20 Page 59

Servicii și activită\i de sprijin
pentru copii și adul\i cu boli
incurabile și pentru familiile
acestora.
Fiecare om are dreptul la îngrijire
și la o via\ă trăită frumos și cu
demnitate, până în ultima clipă.
De aceea, de șapte ani suntem
alături de Hospice Casa
Speran\ei în efortul de a îngriji
împreună și de a alina suferin\a
copiilor și adul\ilor cu boli
incurabile sau care amenin\ă
via\a.
Pentru că familiei bolnavului îi
revine un rol central în lungul și
epuizantul proces de îngrijire a
pacientului diagnosticat cu o
boală incurabilă, familiile
persoanelor bolnave au la rândul
lor nevoie de sprijin, în\elegere și
de pauze de odihnă și respiro.
Este ceea ce încercăm să le
oferim, alături de Hospice, prin
acest proiect.
cum am ajutat?
În 2014, peste 1.500 de pacien\i
și familiile lor au primit sprijin în
proiectul “Îngrijim împreună”:
internare în unită\ile cu paturi,
îngrijire la domiciliu, participarea
la activită\ile centrelor de zi,
grupuri de suport și activită\i
menite să ofere cât mai multe
clipe de normalitate și

oportunită\i de recreere copiilor
bolnavi și familiilor acestora.
Pentru beneficiarii noștri, copii
sau adul\i, am organizat o tabără
la mare - probabil momentul
preferat al anului, atât pentru
copii, cât și pentru familii,
activită\i culturale, recreative,
sportive și de divertisment.
La centrele Hospice din
București și Brașov au loc, în
cadrul proiectului, activită\i
lunare de terapie prin artă și
terapie prin joc, activită\i ce oferă
ocazii de socializare pacien\ilor și
o pauză de respiro familiilor
epuizate fizic, psihic și material.
Îngrijitorii pacien\ilor incluși în
proiect au beneficiat de grupuri
de suport, sesiuni de informare,
consiliere psihologică și educa\ie
socială, pentru a putea depăși
situa\ii dificile întâmpinate în
via\a și îngrijirea de zi cu zi a
bolnavilor.
În cifre, anul 2014 pentru
proiectul “Îngrijim împreună” a
însemnat: 370 de oameni
interna\i în unită\ile cu paturi,
7.108 de vizite la domiciliu, 1.653
de interven\ii pentru participan\ii
la grupurile de suport, 96 de
întâlniri a grupurilor de suport,
1.270 de interven\ii pentru
pacien\ii care au participat la
activită\ile din centrele de zi.
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“

Dragii noștri prieteni de la Funda\ia Vodafone România,
Noi, părin\ii copiilor ce beneficiază de programele Hospice Casa
Speran\ei din Brașov, \inem să vă mul\umim din tot sufletul pentru tot
ceea ce a\i făcut de-a lungul anilor pentru noi și pentru copiii noștri.
Mul\umim pentru vacan\ele minunate pe care ni le-a\i oferit.
Mul\umim pentru realizarea a ceea ce pentru mul\i dintre noi, copii și
părin\i, era doar un vis frumos: visul de a vedea marea. Așa că
mul\umim pentru razele soarelui, pentru adierea liniștită a vântului,
pentru sunetul plăcut al mării și pentru nisipul cald de care ne-am
bucurat din plin.
Mul\umim pentru zâmbetele și pentru bucuria din ochii copiilor
noștri. Mul\umim pentru nenumăratele cadouri pe care ni le-a\i făcut.
Vă mul\umim că a\i fost alături de echipa Hospice Casa Speran\ei și
alături de noi, la fiecare aniversare, la fiecare serbare, de ziua femeii,
de ziua copiilor și nu în ultimul rând , a\i colaborat an de an cu
Iepurașul de Paște și cu Moș Crăciun.
Vă mul\umim din tot sufletul pentru tot.”

l.B. mama copilului B.c., pacient hospice casa speran\ei
Brașov

Tot în 2014, Hospice Casa
Speran\ei a inaugurat centrul
Hospice din București, prima și
singura unitate cu servicii
integrate de îngrijire paliativă din
capitală. Funda\ia Vodafone
România este sponsor fondator al
noului proiect, în care a investit
600.000 de euro. Când va
func\iona la capacitate maximă
Centrul Hospice București va
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putea oferi servicii gratuite pentru
circa 2000 de copii și adul\i care
suferă de boli incurabile: îngrijire
la domiciliu, consulta\ii în
ambulatoriu, internări în unitatea
cu paturi, servicii sociale și
consiliere psiho-emo\ională.
Estimările arată că peste 15.000
de pacien\i au nevoie anual de
servicii de acest tip, în București și
zonele limitrofe.

07 Proiecte pentru s[n[tate - Funda\ia Vodafone România - Raport Anual de Vise Împlinite 2014

Raport Fundatia 09-coperta.qxp_Raport FVDF2014 24/09/15 19:20 Page 61

din 2007, Funda\ia Vodafone România a alocat anual 100.000 de
euro pentru activită\ile de îngrijire paliativă derulate în centrele
hospice din Brașov și București. Funda\ia Vodafone România a
asigurat astfel în ultimii ani asisten\ă medicală, medicamente,
îngrijire specializată la domiciliu și servicii în sprijinul familiilor
celor bolnavi pentru mai mult de 10.000 de persoane.
de asemenea, în calitate de sponsor fondator, Funda\ia Vodafone
România a contribuit cu 600.000 de euro la construc\ia noului
centru hospice din București, inaugurat în septembrie 2014.
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sprijin pentru copii curajoși
în luptă cu cancerul

De la diagnostic
la supravie\uire
Partener: Asocia\ia Little People România
localizare: București, Cluj (Spitalul de Urgen\ă
pentru copii Marie Curie București
și Institutul Oncologic Cluj Napoca)
Beneficiari: 232 de copii bolnavi, 121 membri ai
familiilor pacien\ilor
Website: www.thelittlepeople.ro
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Suntem alături de copiii și
tinerii diagnostica\i cu cancer,
creându-le condi\ii pentru o
via\ă mai bună în spitalele în
care sunt interna\i și
sprijinindu-i în lungul și
anevoiosul proces de la
diagnosticare la supravie\uire.
Diagnosticarea cu cancer este
un eveniment devastator - atât
pentru copilul sau tânărul
bolnav, cât și pentru familia
acestuia. La internarea în spital
și o dată cu începerea
tratamentului, copiii trebuie să
facă fa\ă nu doar durerii fizice,
ci și multor dificultă\i
emo\ionale și probleme
psihosociale. Stima de sine a
tinerilor pacien\i scade și
crește în schimb sentimentul
izolării și al distan\ării fa\ă de
al\i copii și adul\i sănătoși.
Pentru că impactul fizic și
psihologic al bolii asupra
copiilor și familiilor este
profund, atât tinerii pacien\i,
cât și îngrijitorii lor au nevoie
de sprijin psiho-social ca parte
integrantă a tratamentului.
cum am ajutat?
Prin proiectul “De la diagnostic
la supravie\uire”, Little People
și Funda\ia Vodafone România
au introdus în două sec\ii de

oncopediatrie din \ară, în Cluj și
București, un program
terapeutic inovativ și structurat,
adaptat vârstei pacien\ilor, ce
are la bază tehnici din terapia
prin artă și joc, dramaterapie și
terapia emo\ională.
Toate activită\ile zilnice cu
copiii îi ajută pe cei mici să se
familiarizeze cu boala și cu
mediul spitalicesc, să în\eleagă
ce li se întâmplă, să se
pregătească pentru diverse
proceduri medicale, dar și să
aibă încredere și speran\ă, săși verbalizeze sentimentele și
să reducă sentimentul de frică
și incertitudine în fa\a bolii.
Scopul final este acela de a-i
ajuta pe copii să lupte cu
durerea și cu boala, pentru ca
în acest fel să crească șansele
lor la supravie\uire.
În 2014, 232 de copii bolnavi
și 121 de membri ai familiilor
micilor pacien\i au primit
servicii de sprijin psihosocial
și au participat la activită\ile
zilnice desfășurate de Little
People. Familiile au fost
ajutate la rândul lor să
în\eleagă importan\a
parcurgerii corecte a tuturor
etapelor procesului de
vindecare.
Voluntariatul este o
componentă importantă a
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proiectului “De la diagnostic la
supravie\uire”. În 2014 – am
desfășurat cu sprijinul
voluntarilor Vodafone un
proiect pilot numit “Să citim
povești copiilor”: timp de două
luni pe an, 50 de voluntari
instrui\i de specialiștii Little
People au petrecut timp cu
copiii interna\i, citindu-le
povești, făcându-le cunoștin\ă
cu super-eroii de poveste, de la
care cei mici au învă\at lec\ii
importante despre curaj, luptă,
emo\ii, prietenie. Copiii au fost
înso\i\i în activită\i de “Leul
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Curajos”, mascota programului,
care a trecut și el prin experien\a
tratamentului și a ieșit
învingător – fiind astfel un bun
exemplu de curaj pentru copii.
Funda\ia Vodafone România a
sus\inut de asemenea, încă de
la începutul colaborării cu Little
People (2012), comunitatea
tinerilor supravie\uitori ai
cancerului pediatric, reuni\i în
“Clubul Temerarii”. Clubul
sus\ine reintegrarea în societate
a tinerilor și revenirea acestora
pe băncile școlii, dobândirea de

competen\e pentru a
compensa pierderile suferite. În
2014, 200 de tineri au participat
la două întâlniri na\ionale
dedicate lor: Întâlnirea
Educa\ională de Vară și
Întâlnirea Educa\ională de Iarnă.
Aceste ini\iative sunt necesare
pentru a-i ajuta pe tinerii
supravie\uitori să înve\e despre
auto-îngrijire, să ușureze
tranzi\ia de la îngrijirea
pediatrică la cea de adult și să
îmbunătă\ească starea de
sănătate și calitatea vie\ii
supravie\uitorilor de cancer.
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“

Povești care dau putere.
Puterea de a visa și de a lupta
,,Sunt voluntar Little People de peste jumătate de an și cel mai important lucru
pe care l-am învă\at până acum din această experien\ă este acela că prezen\a
noastră - a voluntarilor - în spital este un lucru extrem de pre\ios pentru micii
pacien\i, care ne așteaptă de fiecare dată cu mult entuziasm și curiozitate,
necondi\ionat.
Ca voluntar, vrei întotdeauna să găsești cele mai interesante activită\i, să vii cu
cele mai bune idei, să te asiguri că reușești să creezi o atmosferă cât mai
stimulantă pentru copii, pe care să o poată fructifica din plin. Dar copiii văd
mereu dincolo de activitatea atent pregătită: ei se bucură de simpla ta
prezen\ă, de zâmbetul tău, de faptul că aduci cu tine o parte din lumea de
afară.
Din acest punct de vedere, cred că voluntarii Vodafone aduc cu ei un aer de
noutate și prospe\ime pentru copii, întărind acesta legătură cu normalitatea și
lumea exterioară. Totodată, prin poveștile pe care le citesc timp de o oră în
fiecare zi, voluntarii reușesc să atragă copiii într-o altă lume, cu personaje
diverse și aventuri minunate. Sunt momente și povești care îi ajută pe copii să
evadeze, cu gândul, din salonul de spital, care redau speran\a și puterea de a
visa, care dau curaj și fac un pic mai ușoară lupta cu boala.
Am cunoscut în acesta perioadă voluntari care au intrat în pielea unor
personaje de poveste și au amuzat micu\ii pacien\i sau care au surprins
împreună cu adolescen\ii morala unor povești pe care le-au citit împreună, iar
asta mi se pare minunat!
Putem spune că am găsit la Funda\ia Vodafone România adevăra\i parteneri
cu care ne putem atinge un scop comun: acela de a-i face pe copii ferici\i și de
a-i destinde prin activită\ile noastre.”

iulia Bucur, voluntar sec\ia de oncopediatrie a spitalului clinic de
urgen\ă pentru copii ,,marie s. curie”, București.
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Încurajarea donării de sânge

O șansă pentru via\ă
Partener: Asocia\ia React
localizare: na\ional
Beneficiari: 11.000 donatori de sânge; persoanele care au nevoie de
transfuzii de sânge (14.850 de vie\i salvate cu ajutorul celor 4.950 de litri
de sânge recolta\i în 2014)
Website: www.pentruviata.com
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Este cel mai amplu program
na\ional de donare de sânge din
România și cuprinde trei
componente: campanii media de
informare și conștientizare cu
privire la importan\a donării de
sânge, campanii mobile de
donare de sânge, proiecte de
renovare și dotare a centrelor de
transfuzii.
Zilnic, mii de pacien\i din
spitalele din România au nevoie
de transfuzii de sânge sau de
preparate sangvine, pentru a
supravie\ui. Cu 450 ml de sânge
recolta\i de la un singur donator
se pot salva chiar și trei vie\i.
În România însă, numărul celor
care donează sânge continuă să
rămână mic, iar cantitatea
necesară de sânge este cu greu
acoperită. Doar 1,7 % dintre
români fac acest gest simplu,
salvator de vie\i, iar \ara noastră
are în permanen\ă nevoie de
voluntari pentru a men\ine
stocurile de sânge la un nivel
sigur, de solu\ii și campanii
pentru a încuraja donarea de
sânge.
cum am ajutat?
“O șansă pentru via\ă” este cel
mai amplu program de donare
de sânge la nivel na\ional.
Început încă din 2008,
programul sprijină sistemul

transfuzional românesc prin
modernizarea centrelor de
transfuzii, conștientizarea
popula\iei în legătură cu
importan\a donării de sânge și
atragerea donatorilor de sânge.
În 2014, 11.000 de persoane au
donat sânge în mod benevol în
cadrul proiectului “O șansă
pentru via\ă”. Au fost recolta\i în
total 4.950 de litri de sânge, care
au contribuit la salvarea a 14.850
de vie\i omenești.
Mai mult de 100 de sesiuni
speciale de donare au fost
organizate la sediile a diferite
companii și institu\ii, în spa\ii
publice și în institu\ii de
învă\ământ din toate regiunile
\ării, dar și în cadrul unor
evenimente de amploare. În
cadrul companiei Vodafone, o
treime din donatori donează
sânge de două ori pe an. De la
începutul proiectului în 2008,
peste 1.000 de vie\i au fost
salvate cu ajutorul celor 892 de
unită\i sangvine recoltate de la
donatori benevoli în sediile
Vodafone din București, Brașov,
Ploiești.
Unul dintre principalele obiective
ale campaniilor mobile
organizate în 2014 în \ară a fost și
acela de a schimba atitudinea
privind donarea de sânge, de a
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încuraja donarea neremunerată,
văzută ca un act firesc. Din
păcate, recompensa poate
determina anumite persoane să
ascundă informa\ii importante
despre propria sănătate, din
dorin\a de a primi bonurile de
masă oferite o dată cu donarea
de sânge. În 2014, în cadrul a 52
dintre sesiunile organizate, nu au
fost oferite bonuri de masă.
De la începutul proiectului “O
șansă pentru via\ă”, în perioada
2008 – iunie 2014, au fost
organizate 756 de sesiuni de
donare de sânge adresate
publicului larg, companiilor şi
instituţiilor şi 4 campanii de
informare. În total, 120.000 de
persoane au donat sânge, ceea
ce a contribuit la salvarea a peste
170.000 de vieţi omeneşti.
Totodată, am reuşit să renovăm şi
să dotăm cel mai mare centru de
transfuzii din ţară (Centrul de
Transfuzie Sanguină Bucureşti),
iar în 2014, Funda\ia Vodafone
România și Asocia\ia React au
început renovarea, dotarea și
modernizarea centrelor de
transfuzii din alte 7 orașe: Buzău,
Cluj-Napoca, Giurgiu, Iași, Slatina,
Suceava și Târgu Jiu.
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“
“

Am donat sânge și mă simt foarte bine. Nu credeam că este atât de ușor
să aju\i pe cineva. Mă bucur că am avut această șansă și cred că voi
reveni peste trei luni să donez din nou.”

andrei Z., donator pentru prima oară

Mi-e frică de ace și mi-a fost frică să donez până acum, dar astăzi mi-am
făcut curaj, profitând și de faptul că donarea s-a făcut la serviciu și nu a
trebuit să mă deplasez până la un centru.”

cornelia P., donator periodic
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consiliere pentru cei afla\i
în luptă cu cancerul și alte boli grave

Prioritate
pentru sănătate
Partener: Asocia\ia M.A.M.E.
localizare: na\ional
Beneficiari: peste 100 de pacien\i cu cancer sau alte
boli grave (0-50 de ani); peste 5.000 de persoane au
acces la harta interactivă și materialele realizate în
proiect
Website: www.asociatiamame.com
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Consultan\ă gratuită pentru
persoane diagnosticate cu
boli grave. Prima hartă
interactivă a serviciilor
medicale pentru afec\iuni
oncologice din \ară și din
străinătate.
În România, cancerul
reprezintă o problemă majoră
de sănătate publică, având în
vedere creșterea alarmantă a
numărului de cazuri noi și rata
ridicată a mortalită\ii în rândul
bolnavilor de cancer,
comparativ cu alte \ări
europene. Anual, sunt
diagnosticate cu cancer
aproximativ 80.000 de
persoane care se lovesc zi de
zi de problemele și lipsurile
din sistemul medical
românesc: un sistem ce
consumă prea mult din
resursele, energia și timpul de
care (nu) dispun bolnavii și
familiile lor, afla\i în căutarea
unui tratament.
Pentru acești oameni,
diagnosticul dur, lupta contra
cronometru cu boala, dar și cu
birocra\ia și lipsa de resurse a
sistemului medical, reprezintă
o situa\ie de criză majoră, pe
care cei mai mul\i o
gestionează foarte greu.

cum am ajutat?
Având în vedere creșterea
alarmantă a numărului de
persoane diagnosticate cu
cancer, nu surprinde faptul că
numărul solicitărilor de ajutor
pe care Asocia\ia M.A.M.E. l-a
primit de la oameni bolnavi de
cancer a crescut sim\itor în
ultimul timp: 120 de cereri noi
- cu 40% mai multe cereri - în
perioada august 2013 –
august 2014 fa\ă de anul
precedent.
Pentru a face fa\ă cererilor și
nevoii de ajutor, Asocia\ia
M.A.M.E. a înfiin\at cu ajutorul
Funda\iei Vodafone România
un departament special de
consiliere pentru persoanele
care primesc un diagnostic
dur: cancer sau alte boli grave.
Prin proiectul “Prioritate
pentru Sănătate”, pacien\ii
care solicită ajutor, telefonic
sau prin email, primesc
consultan\ă, sprijin și
consiliere pentru a găsi solu\ii
rapide la problemele de
sănătate cu care se confruntă
și pentru a nu se mai sim\i
pierdu\i în sistemul medical.
Astfel, în 2014, 100 de
persoane au primit îndrumare
și informa\ii pentru a putea
face fa\ă birocra\iei din
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sistemul medical, au fost puși în
rela\ie cu diverși medici
specialiști, li s-a oferit sprijin
pentru a accesa formularul
E112, inclusiv traduceri de acte
medicale.
Aproximativ 60% dintre bolnavi
au primit gratuit consiliere
psihologică și au fost ajuta\i să
găsească resursele interioare
pentru a lupta pentru propria
via\ă. 40% dintre beneficiari au
primit ajutor material și financiar
pentru plata tratamentelor
nedecontate.
Pentru mul\i dintre pacien\i,
echipa M.A.M.E. a contactat și a
\inut legătura cu clinici din
străinătate. To\i pacien\ii au fost
învă\a\i cum să strângă fonduri
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pentru a-și plăti tratamente sau
interven\ii chirurgicale, au primit
consultan\ă juridică privind
drepturile pacientului.
O hartă dinamică și interactivă,
prima de acest fel în \ara
noastră, a fost dezvoltată în
cadrul proiectului: este vorba
despre o vastă bază de date în
care persoanele interesate pot
găsi informa\ii complete despre
toate serviciile medicale, de stat
și private, din \ară și din
străinătate, despre serviciile
psihologice, sociale sau de altă
natură adresate persoanelor
diagnosticate cu cancer,
precum și informa\ii utile privind
transportul sau cazarea
pacien\ilor. Harta, un
instrument extrem de util

bolnavilor de cancer din toată
\ara, este disponibilă pe site-ul
partenerilor noștri în proiect.
Cu sprijinul financiar al Funda\iei
Vodafone România, Asocia\ia
M.A.M.E. gestionează, de
asemenea, cererile de utilizare a
două numere de SMS (8824 și
8826), pe care persoanele
diagnosticate cu boli grave le
pot folosi ca instrumente de
strângere de fonduri. Asocia\ia
M.A.M.E. analizează fiecare
solicitare în parte, selectează
cazurile eligibile, virează
sumele colectate prin SMS și se
asigură că fondurile donate în
urma unor campanii publice de
comunicare sunt folosite în
mod responsabil, pentru a
rezolva probleme reale.
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Miruna poate privi lumea
Părin\ii Mirunei D. erau epuiza\i de
resurse și îngrijora\i pentru via\a fiicei
lor anul trecut când au trecut pragul
Asocia\iei M.A.M.E. Feti\a lor de 4 ani
era complet dependentă de ei: era
imobilizată la pat și nu putea vorbi sau
mânca singură. Singurul joc la care
răspundea Miruna era “cucu-bau” și
singurele reac\ii evidente ale feti\ei
erau zâmbetele largi în prezen\a altor
copii.

reușit să ajungă la Clinica Bicêtre din
Paris pentru investiga\ii medicale
genetice amănun\ite.

Copilul se afla în „falimentul creșterii”,
iar eforturile părin\ilor de a descoperi
afec\iunea care îi aducea atât de
multă suferin\ă micu\ei nu au avut
rezultat în \ară, din cauza lipsei de
aparatură medicală modernă. Medicii
români le-au recomandat părin\ilor
Mirunei să continue investiga\iile la o
clinică din străinătate, pentru a putea
primi un diagnostic concret.

Medicii francezi i-au recomandat
Mirunei să facă gimnastică de
recuperare medicală și să folosească
un scaun cu rotile performant, dotat
cu un dispozitiv special de men\inere
a coloanei în pozi\ie verticală. Numai
un astfel de scaun o putea ajuta pe
Miruna să facă progrese,
îmbunătă\indu-i starea fizică.

Pentru a-i ajuta, echipa proiectului
“Prioritate pentru sănătate” a implicat
toată energia, toate informa\iile și
resursele de care dispunea. A tradus
actele medicale ale feti\ei, a men\inut
legătura cu o clinică din străinătate în
vederea ob\inerii unei programări, a
făcut eforturi pentru a ob\ine gratuit
biletele de avion pentru copil și
înso\itor. În scurt timp, Miruna a a

În Fran\a, Miruna a primit, așa cum
sperau părin\ii ei, un diagnostic clar
(paralizie cerebrală - afec\iune
psihoneuromotorie nondegenerativă), în baza căruia, în
prezent, copilul poate primi un
tratament corespunzător.

La venirea în \ară a familiei, prin
intermediul proiectului nostru, Miruna
a primit scaunul rulant cu
verticalizator de care avea nevoie.
Părin\ii au fost copleși\i de emo\ie, iar
Miruna a zâmbit încântată: în sfârșit
putea să vadă lumea din pozi\ie
verticală, în sfârșit putea să îi privească
în ochi pe cei de lângă ea și să
pornească pe lungul drum către
tratament și către o via\ă mai bună.

Funda\iaVodafone
VodafoneRomânia
România- -Raport
RaportAnual
Anualde
de Vise
Vise Împlinite
Împlinite 2014
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acces la servicii stomatologice
pentru copii din zona rurală

Vorbește în gura
mare și zâmbește!
Partener: Asocia\ia pentru Parteneriat Comunitar Brașov
localizare: jude\ul Brașov, 20 de localită\i din mediul rural
Beneficiari: peste 2.000 de copii evalua\i, minim 500 de copii trata\i
Website: www.bccbrasov.ro
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Caravane medicale ce
efectuează evaluări
stomatologice și tratamente
dentare pentru copiii din 20 de
localită\i rurale din jude\ul
Brașov.
Copiii din mediul rural ajung
greu la medicul stomatolog.
De fapt, de cele mai multe ori
nu ajung niciodată. Motivele
principale sunt lipsa banilor,
lipsa medicilor dentiști în
multe comune și localită\i
rurale din România și lipsa
educa\iei pentru o igienă
dentară sănătoasă. Nu este de
mirare, atunci, că inciden\a
cariei la copiii din România
este uriașă: 80% dintre copii au
carii.
În douăzeci de localită\i din
jude\ul Brașov, trăiesc 10.000
de copii, dintre care o foarte
mare parte sunt de etnie romă.
Majoritatea copiilor provin din
familii în care nu se cunosc nici
cele mai elementare reguli de
igienă orală. Din această cauză,
dar și din lipsa serviciilor
stomatologice în apropiere,
acești copii sunt expuși la
numeroase boli: boli de inimă,
boli renale, probleme
parodontale și afec\iuni ale
sinusurilor.

cum am ajutat?
Asocia\ia pentru Parteneriat
Comunitar Brașov, cu
sus\inerea Funda\iei Vodafone
România, a ini\iat la sfârșitul
anului 2014 un proiect dedicat
copiilor din 20 de localită\i
rurale din jude\ul Brașov.
Peste 2.000 de copii (6-14 ani)
au fost evalua\i de medici
stomatologi voluntari ce
participă în caravanele
proiectului: o caravană pentru
fiecare localitate. Dintre copiii
evalua\i, 500 de cazuri grave
beneficiază de tratament în
cele mai apropiate cabinete
stomatologice partenere.
Transportul și cheltuielile de
tratament sunt suportate de
ini\iatorii proiectului.
De asemenea, în fiecare
localitate, copiii participă la
ateliere de învă\are ce au ca
temă igiena dentară: împreună
cu voluntarii proiectului, copiii
iau parte la jocuri de rol,
participă la concursuri cu
întrebări generale de igienă
dentară și igienă personală.
După prima caravană medicală
dentară ce a avut loc în 2014,
din 164 de copii consulta\i (617 ani), 160 aveau carii. Cei 160
de copii aveau în total 895 de
carii.
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anul 2014 pentru
Funda\ia Vodafone România
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Ionu\ și-a dorit să își repare dintele
din fa\ă, pentru că…
Ionu\ este unul dintre copiii cu probleme stomatologice grave care a
beneficiat în 2014 de tratament în proiectul “Vorbește în gura mare și
zâmbește”. Este elev “în clasa a V-a C”, așa cum a \inut să sublinieze; un copil
cuminte și cu mult bun sim\, extrem de responsabil pentru vârsta lui. Din felul
în care vorbește, este evident că îi place să muncească și să își ajute familia.
Când l-am cunoscut, era nerăbdător să ajungă acasă să sape. Angajaseră un
om care avea cal și plug să le are grădina și deja visa la cartofii, porumbul,
ceapa și morcovii pe care avea să le planteze.
Cu siguran\ă, situa\ia dificilă a familiei sale l-a responsabilizat și l-a maturizat
atât de devreme.
Mama nu lucrează: este nevoită să stea acasă pentru a-l îngriji pe unul din fra\ii
lui Ionu\, bolnav de diabet. Tatăl este plecat în Anglia („Mi-e dor de el, de 3 ani
muncește acolo”) așa că Ionu\, alături de bunicul lui, trebuie să facă “treaba de
bărbat” în casă. Iar băiatul se pricepe deja să facă multe lucruri “Tata m-a
învă\at să lucrez cu ciocanul, să zidesc. Vreau să mă fac constructor, la fel ca
tatăl meu.”.
Deși matur și responsabil, Ionu\ este în primul rând un copil, unul vesel și
vorbăre\. Zâmbește mereu și după ce ne-am împrietenit un pic, ne-a spus un
secret sau două: „Vara îmi place să mănânc înghe\ată și pepene. Cel mai mult
îmi place pepenele.” Ne-a povestit cum adună televizoare stricate pe care vara
le schimbă pe pepeni.
După atâtea mărturisiri, Ionu\ a prins curaj și ne-a dezvăluit care este cea mai
mare dorin\ă a lui: ar vrea să își repare dintele din fa\ă, ca să îl placă Andreea - o
fată de la școală, cu părul blond.
Ce a stat în puterea noastră, am făcut deja. Nu ne rămâne decât să îi \inem
pumnii lui Ionu\ și să îi urăm un zâmbet cuceritor.
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Voluntarii sunt sufletul
proiectelor Funda\iei
Vodafone România, o sursă de
inspira\ie în tot ceea ce facem,
mâna noastră dreaptă și
resursa cea mai de pre\ de
care dispunem.
Alături de tehnologia mobilă
aplicată nevoilor oamenilor și
de fondurile mobilizate de
Funda\ie și investite în
comunitate, voluntarii
generoși pe care reușim să îi
sensibilizăm și implicăm în
numeroase proiecte, sunt
parte din solu\ia Funda\iei
Vodafone România la
problemele comunită\ilor
sus\inute.

Pentru că în lipsa mobilizării
oamenilor, fondurile oferite
nu pot produce o schimbare
reală și durabilă în
comunitate, Funda\ia
Vodafone România
încurajează implicarea și
solidaritatea socială atât a
voluntarilor Vodafone, cât și a
membrilor comunită\ilor
sprijinite și a beneficiarilor
proiectelor noastre. Ne dorim
ca exemplul voluntarilor
Vodafone să fie urmat de cât
mai mul\i oameni din
comunită\ile pe care le
ajutăm.
Cea mai mare parte a
voluntarilor Funda\iei

Vodafone România sunt
angaja\i ai companiei
Vodafone România. De
asemenea, prin programul
„Voluntar de profesie”
finan\ăm în fiecare an
proiectele unor oameni
dornici să cunoască sau să
aprofundeze experien\a de
voluntariat. Voluntarii „de
profesie” selecta\i anual
sprijină timp de nouă luni, fulltime, un ONG la alegerea lor.
Vă invităm să afla\i mai multe,
în acest capitol, despre
implicarea în comunitate a
voluntarilor Vodafone și
despre cei nouă oameni
deveni\i în 2014 adevăra\i
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Voluntar de profesie

Voluntar de profesie
localizare: na\ională
Beneficiari: 9 voluntari selecta\i de juriul programului, beneficiarii proiectelor
dezvoltate de cei 9 voluntari
Website: www.voluntardeprofesie.ro, www.fundatia-vodafone.ro
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Funda\ia Vodafone România
asigură timp de 9 luni salariile a
9 persoane care aleg să ia o
pauză de la propria activitate
profesională pentru a se dedica
unei cauze sociale în cadrul unui
ONG.
„Voluntar de Profesie” – program
desfășurat astăzi de 15 Funda\ii
Vodafone din toată lumea sub
numele de “World of Difference”
- a fost lansat în România în
2010. De la prima edi\ie a
programului - implementată în
2002 de Funda\ia Vodafone
Noua Zeelandă - “World of
Difference” a dat oportunitatea
unui număr de peste 700 de
persoane din toată lumea să își
descopere sau să își urmeze
pasiunea pentru voluntariat.
Programul se adresează tuturor
celor care și-au dorit
dintotdeauna să lucreze într-o
organiza\ie non-profit, dar fie nu
au avut ocazia, fie nu și-au putut
permite să își întrerupă activitatea
profesională. Prin intermediul
„World of Difference”/ “Voluntar
de profesie”, participan\ii au
posibilitatea să ia o pauză plătită
de la propriul loc de muncă,
pentru a se dedica, timp de
câteva luni, unei cauze de suflet,
într-o organiza\ie
neguvernamentală de ei aleasă.

Programul permite câștigătorilor
selec\iei să experimenteze sau să
aprofundeze voluntariatul, să
exploreze moduri în care pot
deveni utili pentru ceilal\i,
folosindu-se de propriile abilită\i
și resurse. Convingerea care stă la
baza programului “Voluntar de
profesie” este aceea că fiecare
dintre noi dispune de aceste
resurse și de puterea de a face
bine, de a aduce bucurie în via\a
celorlal\i.
În România, Funda\ia Vodafone
România asigură salariile celor
nouă voluntari, timp de nouă luni,
în limita a 1.000 de euro net lunar
și acoperă alte cheltuieli
administrative ale participan\ilor
în proiect.
Voluntarii aleg ei înșiși organiza\ia
în care vor să se implice și sus\in
una din cauzele promovate de
Funda\ia Vodafone România:
îmbunătă\irea serviciilor
medicale, încurajarea educa\iei,
stimularea voluntariatului,
integrarea persoanelor cu nevoi
speciale, servicii sociale pentru
familii și vârstnici.
Voluntarii de profesie selecta\i în
edi\ia 2014 au activat în perioada
decembrie 2014 – august 2015
în nouă organiza\ii
neguvernamentale din București,
Timișoara, Bacău, Costești
(Argeș), Alba-Iulia.
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Portrete și proiecte
de voluntari de profesie

Face\i cunoștin\ă cu “voluntarii de profesie” și cu poveștile a nouă oameni pe
care voluntariatul i-a transformat, dând un nou sens vie\ii lor profesionale și
personale sau ajutându-i chiar, în unele cazuri, să își descopere adevărata
voca\ie.
Mii de oameni în nevoie au beneficiat de proiectele și de implicarea voluntarilor
de profesie, fie că vorbim de copii bolnavi de cancer, de persoane cu dizabilită\i,
de copii săraci din comunită\i defavorizate sau de vârstnici cu diverse afec\iuni.
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Daniela Staicu
ajută copii bolnavi de cancer să
meargă la stomatolog
Pentru Daniela, voluntariatul era deja o a doua profesie atunci când
a aplicat în programul nostru: încă din anul 2003 sprijinea ca
voluntar diverse organiza\ii, iar din martie 2013 își dedica timpul
liber Asocia\iei Merci Charity Boutique și tinerilor săi beneficiari.
daniela staicu
Economist, 30 de
ani, voluntară Merci
Charity Boutique
(București)

Programul “Voluntar de profesie” i-a oferit Danielei ocazia de a
dezvolta un proiect de suflet: “Zâna Mercilu\ă”, în care s-a implicat
full-time, timp de 9 luni, pentru a ajuta copii afla\i sub tratament la
Institutul Oncologic București să primească tratament
stomatologic gratuit. Copiii ajuta\i de Zâna Mercilu\ă suferă de
diverse forme de cancer și, în func\ie de diagnostic și de stadiul
bolii, urmează protocoale de tratament mai agresive sau mai
blânde. Pentru ei, preven\ia și tratamentul stomatologic
corespunzător pe toată durata tratamentului sunt extrem de
importante. Pentru că o afec\iune netratată poate duce la
complica\ii și la deces, consultul stomatologic înainte de
începerea tratamentului este obligatoriu. De asemenea, consultul
trebuie repetat în timpul și la încheierea tratamentului, deoarece
riscul de infec\ie este foarte mare.
Mul\umită implicării Danielei, proiectul „Zâna Mercilu\ă” s-a
bucurat de o foarte bună promovare în media și a câștigat noi
sponsori și cabinete stomatologice partenere. Daniela a contribuit
la organizarea a numeroase evenimente de strângere de fonduri
pentru a putea ajuta cât mai mul\i copii în nevoie să aibă acces la
tratament stomatologic gratuit.

08 Proiecte de voluntariat - 08.1. Voluntar de Profesie - Raport Anual de Vise Împlinite 2014

| 83

Raport Fundatia 09-coperta.qxp_Raport FVDF2014 24/09/15 19:20 Page 84

Cristina Șerban
și-a mutat domiciliul în provincie
pentru a fi de ajutor unor copii săraci

cristina Șerban
Jurnalist, 33 de ani,
angajat Vodafone
România,
voluntar pentru
Asocia\ia Hercules
(Costești-Argeș)

Cristina a cunoscut întâmplător povestea Asocia\iei Hercules, o
organiza\ie mică, dar “puternică și vitală ca însuși Hercule”, spune
voluntara noastră. A aflat cum, de aproape zece ani, această
organiza\ie reușește, prin for\a fondatoarei Centrului de zi
Hercules și a unei echipe foarte mici, să schimbe copilăria și
destinul a sute de copii săraci din Costești (jude\ul Argeș) și din
satele vecine.
Cristina avea experien\ă în organizarea de evenimente și avea
condei. A hotărât să folosească aceste abilită\i pentru a face
cunoscută povestea Centrului de zi Hercules din Costești: și-a
propus ca, prin organizarea de evenimente de strângere de fonduri
în București să aducă o bucă\ică de Hercules în capitală, mai
aproape de poten\iali donatori. Cristina a organizat Atelierul lui
Moș Crăciun în București, pentru a strânge fonduri pentru copiii din
Costești; a adus obiecte făcute de copii la numeroase târguri
caritabile din București, a organizat evenimente sportive cu scop
de strângere de fonduri și a sus\inut o campanie de strângere de
fonduri prin platforma de fundraising Galantom. Cristina a fost
alături de copii în majoritatea activită\ilor de la Centru: le-a predat
engleza, i-a ajutat la teme, i-a învă\at să creeze obiecte frumoase
în cadrul micului lor atelier de crea\ie.
Cristina ne-a povestit ea însăși despre întâlnirea cu “familia
Hercules” și despre experien\a sa de voluntar.
“În una din ini\iativele în care m-am implicat ca voluntară a
companiei pentru care lucrez, Vodafone, am făcut cunoștin\ă cu
Asocia\ia Hercules și cu 50 de copii buni și frumoși, care nu merită
toate problemele cu care se confruntă. Am sim\it ca vreau să îi
ajut, cu tot ce pot și așa cum pot. Astăzi, îmi folosesc toată
experien\a, profesională și de via\ă, pentru a promova și a ajuta
Centrul de zi Hercules. Și tot eu mă simt cea câștigată”.
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Liviu Săndulescu
produce materiale video pentru a
promova cauza nou-născu\ilor afla\i
în terapie intensivă și a copiilor bolnavi
de inimă
liviu săndulescu
Regizor, 41 ani,
voluntar Asocia\ia
Inima Copiilor
(București)

Regizorul Liviu Săndulescu și-a dorit ca mesajul asocia\iei
pentru care activa ca voluntar încă din 2009 să ajungă la cât
mai multe inimi. Programul “Voluntar de profesie” i-a permis
să transforme o colaborare sporadică într-o implicare
permanentă, pe o perioadă mai lungă de timp, pentru a putea
sprijini organiza\ia în campaniile sale din ce în ce mai
numeroase. Liviu a realizat un nou concept unitar de
promovare video pentru Asocia\ia Inima Copiilor și a reflectat
activitatea organiza\iei în filme, spoturi și alte materiale
video. A produs, printre altele, un film aniversar ce vorbește
despre primul an de activitate al Sec\iei de terapie intensivă
nou-născu\i a spitalului Marie Curie.
Cel mai complex proiect în care Liviu s-a implicat a fost
realizarea unui film documentar, “În pas cu Paul” parte a unei
campanii de strângere de fonduri pentru copiii cu boli de
inimă. Filmul de 16 minute vorbește despre experien\a
ultramaratonistului Paul Dicu la Marathon Des Sables 2014,
una dintre cele mai dure curse de anduran\ă din lume.
Persoane din toată lumea au fost încurajate să alerge, “în pas
cu Paul” și fiecare kilometru parcurs a fost răsplătit de
sponsorul campaniei cu 2 euro.
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Luiza Pop
sprijină reabilitarea persoanelor
cu scleroză multiplă

luiza Pop
Terapeut
ocupa\ional,
31 de ani, voluntar
pentru Asocia\ia
SM Speromax Alba
(Alba-Iulia)

Luiza a aplicat în programul Voluntar de profesie cu proiectul
“Terapie ocupa\ională pentru persoanele cu scleroză multiplă” și
și-a propus să ajute persoane cu scleroză multiplă să poată
desfășura, cât mai autonom, diverse activită\i cotidiene. Munca
Luizei a presupus lucrul cu pacien\ii și cu familiile lor pentru a găsi,
împreună cu aceștia, solu\ii practice la problemele și limitările cu
care se confruntă pacien\ii în activitatea de zi cu zi.
Scleroza multiplă este o boală cronică, frecvent progresivă a
sistemului nervos central, care poate duce la invaliditate.
Reabilitarea este o parte importantă a asisten\ei medicale pentru
persoanele cu scleroză multiplă, iar terapia ocupa\ională este
parte integrantă a acestui proces.
Luiza Pop a vizitat lunar la domiciliu 15 persoane, s-a implicat în
activitatea grupurilor de suport pentru 20 de beneficiari și a
participat la numeroase activită\i de socializare – film, teatru sau
activită\i în aer liber - împreună cu persoanele ajutate.
“O calitate necesară a voluntarului este, în opinia mea, empatia.
Trebuie să sim\i, trebuie să în\elegi, trebuie să vrei să aju\i acolo
unde este nevoie și să po\i să nu aștep\i nimic în schimb.”
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Mirela Vișan
ajută copiii bolnavi de cancer să
descopere teatrul și efectul său
terapeutic

mirela Vișan
Filolog, 38 de ani,
voluntar Asocia\ia
Pavel (București)

Mirela Vișan era de doi an de zile voluntar în sec\ia de
oncopediatrie a Institutului Oncologic București și își dorea foarte
mult să poată implementa un proiect pe care îl avea deja în minte,
în toate detaliile sale. A aflat de programul “Voluntar de profesie”
întâmplător, pe propria pagină de Facebook și a în\eles că era
ocazia perfectă pentru a-și vedea pusă în practică ideea de a ajuta
copiii bolnavi prin intermediul teatrului de păpuși.
“Marionetaterapia”, proiectul care i-a adus Mirelei participarea în
programul “Voluntar de profesie”, a presupus crearea unui spa\iu
teatral care să aibă, pe lângă func\ia de entertainment, un rol
terapeutic și de sprijin în procesul de vindecare pentru copiii și
adolescen\ii bolnavi de cancer de la Institutul Oncologic Fundeni.
Mirela a lucrat zilnic cu copiii interna\i, atât în cadrul spitalului –
unde a adus teatrul de păpuși și mari maeștri păpușari, cât și în
afara lui: în func\ie de vârsta fiecărui copil, Mirela a mers cu cei mici
la numeroase spectacole la Teatrul Ion Creangă, Teatrul |ăndărică
sau Teatrul ACT.
Datorită Mirelei, copiii și adolescen\ii i-au cunoscut pe Marcel Iureș,
Alexandrina Halic, Mihai Verbi\chi, George Mihăi\ă, Geo Dinescu și
pe Marian Fagu, s-au bucurat de multe spectacole minunate și, în
plus, au participat în mod activ la punerea în scenă a unor piese de
teatru precum „Scufi\a Roșie” sau „Hansel și Gretel”.
“Cea mai mare calitate a unui voluntar este capacitatea de a dărui,
dăruind-se pe sine în primul rând. Și este foarte simplu, pentru că
totul vine din iubire” – explică Mirela, cu simplitate, celor dispuși să
în\eleagă frumuse\ea muncii de voluntar.
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Alexandru Dinu
promovează filantropia în rândul
poten\ialilor donatori

alexandru dinu
Specialist în
comunicare,
26 de ani, voluntar
pentru Asocia\ia
Rela\ii Comunitare
(București)

Alexandru a devenit voluntar de profesie cu un proiect inovativ,
numit “Săptămâna generozită\ii”, ce și-a propus să dezvolte un
eveniment deja cunoscut în mediul ONG, “Gala Oameni pentru
Oameni”. Planul lui Alexandru a fost acela de a desfășura o
campanie de comunicare extinsă, care să vorbească despre
filantropie sub diversele ei forme, să informeze cât mai mul\i
oameni despre normalitatea actului de dona\ie și să sprijine
totodată ONG-urile, învă\ându-le cum trebuie să rela\ioneze cu
proprii donatori. În proiect au fost selectate, promovate și oferite
drept model altor ONG-uri șapte organiza\ii neguvernamentale
care au avut succes în strângerea de fonduri. Campania a informat
1 milion de români despre actul de dona\ie și a pus la dispozi\ie
un portal www.donatie.ro care oferă toate informa\iile necesare
despre filantropie, atât ONG-urilor, cât și donatorilor.
Alexandru povestește despre experien\a sa de voluntar și despre
un anumit microb pe care l-a contactat în programul “Voluntar de
profesie”.
„Știam despre mine că nu sunt un foarte bun activist și acesta a
fost și motivul pentru care am vrut să încerc experien\a Funda\iei
Vodafone în programul „Voluntar de profesie”, pentru că voiam să
lupt cu mine. Eram destul de reticent la poveștile despre cum noi
to\i putem face lumea un loc mai bun, mi se păreau ini\ial prea
siropoase. Și dacă ini\ial m-am alăturat echipei ARC în ideea că
aveau nevoie de o roti\ă șlefuită care să știe să facă bine
comunicare, mi-am dat seama în foarte scurt timp că nu au
nevoie de așa ceva. Că pot să vin la birou opt ore pe zi și să îmi fac
treaba, dar dacă nu încep să lupt alături de ei, n-o să fac nicio
schimbare. Nici în mine, nici în proiect. Oamenii cu care lucrez nu
sunt roti\e șlefuite, pentru că au cu to\ii ceva ce-i umanizează în
fiecare secundă: o insa\ietate pentru fapte bune. Sunt oameni
care pun mai presus de orice binele comun. Mai presus de job,
mai presus de ei. Sunt cuvinte mari pe care nu prea le credeam
înainte să îi cunosc. După trei luni de “voluntariat de profesie”, mă
declar prins de microbul faptelor bune”.
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Georgeta Roman
Neacșu
pune la dispozi\ia persoanelor
diagnosticate cu cancer informa\ii vitale
georgeta Roman
neacșu
Jurnalist, 38 de ani,
voluntar la Asocia\ia
Dăruiește Via\a
(București)

În 10 ani de jurnalism în presa scrisă, Georgeta Roman Neacșu a
scris în principal despre sănătate și a cunoscut astfel mul\i
oameni bolnavi, care adesea îi cereau ajutorul. “De multe ori miam reproșat”, ne spune, “că nu am putut ajuta oamenii despre
care scriam, decât cu jumătă\i de măsură. Timpul alocat era
limitat, nu puteam urmări așa cum mi-aș fi dorit ceea ce se
întâmpla cu ei.”
Programul “Voluntar de profesie” a însemnat pentru Georgeta
„oportunitatea de a face mai mult pentru sănătatea oamenilor și
pentru cei care îmi cer ajutorul”. Pe de altă parte, a sim\it că a
sosit momentul când poate construi ceva pornind de la
experien\a și cunoștin\ele acumulate în ani de jurnalism în
domeniul sănătă\ii. “Vreau să îmi canalizez energia pe a face
lucruri bune de la cap la coadă, urmărind și insistând ca totul să
meargă bine, ceea ce de prea multe ori nu am ocazia să fac în
calitate de jurnalist”
Proiectul cu care Georgeta a fost selectată în programul “Voluntar
de profesie” își propune să aducă în România ghidurile de
tratament ESMO (European Society for Medical Oncology – cea
mai prestigioasă asocia\ie a medicilor oncologi din Europa) după
care majoritatea medicilor oncologi din România își tratează
pacien\ii. Din iunie 2015 vor fi disponibile în limba română 16
ghiduri de tratament pentru cele mai frecvente 16 tipuri de
cancer. Ghidurile con\in informa\ii medicale complexe traduse pe
în\elesul pacien\ilor și pot fi descărcate pe telefoane și tablete de
pe site-ul www.daruiesteviata.ro. Proiectul Danielei, sprijinit prin
programul Funda\iei Vodafone România, își propune astfel să
ofere un ajutor real celor aproape 100.000 de români
diagnostica\i anual cu cancer, pentru care via\a pare că s-a sfârșit
o dată cu primirea diagnosticului.
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Adrian Ghervasa
kinetoterapie și reintegrare socială
pentru vârstnici și persoane cu diverse
afec\iuni

adrian ghervasa
Kinetoterapeut,
35 de ani, voluntar la
Funda\ia de Sprijin
Comunitar (Bacău)

La fel ca mul\i dintre voluntarii de profesie, Adrian Ghervasa
activa deja ca voluntar când a citit pe Facebook despre
programul nostru și ne-a trimis proiectul său. De trei ani
sprijinea beneficiarii cu dizabilită\i ai Funda\iei de Sprijin
Comunitar, contribuind la recuperarea fizică și la reintegrarea
lor în societate. “Voluntar de profesie” i-a permis să se dedice
exclusiv acestei activită\i, care îi aducea o imensă mul\umire
sufletească.
Ca voluntar de profesie, Adrian Ghervasa a ajutat persoane
vârstnice, pacien\i cu afec\iuni neurologice, reumatismale,
cardiologice, traumatice, respiratorii sau pe cei care au avut
nevoie de ajutor la utilizarea dispozitivelor medicale. A încercat
să se îndrepte în special către cei care, din variate motive, nu
frecventau centrul de zi al Funda\iei de Sprijin Comunitar.
Kinetoterapia a fost doar o parte a sprijinului oferit
beneficiarilor de către voluntarul de profesie. Pe lângă
recuperarea medicală, Adrian a pus accent pe reintegrarea
socială și redobândirea încrederii în sine a oamenilor ajuta\i:
beneficiarii au fost încuraja\i să participe la activită\ile centrului
de zi și să conștientizeze întotdeauna, cu mândrie, rezultatele
ob\inute în urma terapiei.
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Elena Daria Tănasa
folosește experien\a acumulat[ în PR
pentru a promova cauza copiilor cu nevoi
speciale

elena daria tănasa
Specialist PR, 25 de ani,
voluntar pentru
Asocia\ia Școala Mamei
Junior (Timișoara)

Elena lucra de cinci ani în departamentul de PR al unei multina\ionale
când a sim\it nevoia unei schimbări în via\a ei: și-a dorit să poată folosi
competen\ele și experien\a profesională acumulat[ pentru a face o
schimbare în bine, concretă și vizibilă, în via\a persoanelor în dificultate.
Colaborase deja cu Asocia\ia Școala Mamei Junior și de la ei a aflat de
programul Funda\iei Vodafone România, “Voluntar de profesie”.
Proiectul cu care Elena a aplicat și a câștigat un loc de “voluntar de
profesie” - și șansa de a începe un nou drum în via\a sa profesională și
personală – se numește “Hidroterapia – o șansă la o via\ă mai bună
pentru copiii cu dizabilită\i”. Proiectul are 117 beneficiari copii cu nevoi
speciale și este sus\inut de o echipă formată din doi medici, un
psiholog, doi kinetoterapeu\i, doi fiziokinetoterapeu\i, doi instructori de
înot și aproximativ 15 voluntari.
Rolul Elenei a fost acela de a promova proiectul, de a strânge fonduri
pentru asocia\ie, dar și de a stabili parteneriate strategice pentru
dezvoltarea și continuarea proiectului “Hidroterapia”: un parteneriat cu
Primăria Timișoara și colaborarea cu facultă\ile de profil, pentru
selectarea de noi voluntari în rândul studen\ilor și al cadrelor medicale.
Elena a organizat numeroase evenimente de strângere de fonduri, care
au fost tot atâtea ocazii de bucurie și de dezvoltare pentru copiii
beneficiari: competi\ii de înot sponsorizate de diferite companii și
organiza\ii finan\atoare, târguri caritabile de Crăciun, 8 Martie și de
Paște, campanii de strângere de fonduri de la donatori priva\i, ca de
exemplu campania “Îmi donez ziua de naștere”, prin platforma
Galantom.
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623
de voluntari implica\i

14
proiecte și evenimente în care s-au
implicat angaja\ii Vodafone

3.650
de ore dedicate
voluntariatului

Voluntari Vodafone.
Proiecte și evenimente.
localizare: București, Ploiești, Brașov, Costești (Argeș), Sulina, Sibiu, Viscri, comuna Ro§u
Voluntari: 623 de voluntari angaja\i Vodafone România
Beneficiari: 1.750 de copii din centre de zi și de plasament, familii defavorizate, copii
bolnavi de cancer, adul\i cu dizabilită\i motorii
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În 2014, 623 de voluntari
Vodafone s-au implicat în
proiectele noastre, motiva\i
de un singur gând: acela
că, prin implicarea lor,
pot aduce o schimbare
în bine și câteva motive
de fericire în via\a unor
persoane în dificultate.
Ceea ce s-a și întâmplat,
atunci când angaja\ii
Vodafone au ales să
dedice, în total, peste
3.650 de ore de
voluntariat copiilor
bolnavi de cancer,
vârstnicilor și familiilor
nevoiașe, copiilor din
centre de zi și de
plasament, persoanelor
cu dizabilită\i
intelectuale sau celor
imobilizate în scaunul
rulant.

evenimente sportive
împreună cu beneficiari
cu dizabilită\i, au citit
povești alături de copiii
bolnavi de cancer
interna\i în spital, au
pregătit preparate cot la
cot cu beneficiarii,
dotând cămara cu
bunătă\i a două centre
de zi din \ară; au jurizat
aplica\ii primite de
Funda\ia Vodafone
România de la ONG-uri
partenere, s-au mobilizat
pentru a cumpăra și a
oferi alimente de Paște
pentru vârstnici, pachete
pentru adul\i bolnavi de
cancer, cadouri de
Crăciun pentru sute de
copii din toată \ara.

Au fost 14 evenimentele
de voluntariat
organizate de Funda\ia
Vodafone România și de
partenerii săi de-a lungul
anului 2014, ini\iative în
care angaja\ii Vodafone
au avut un rol central.
Voluntarii s-au implicat
în strângerea de fonduri
pentru diferite
organiza\ii partenere ale
Funda\iei, au participat la
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“

Fiecare dintre noi are șansa
și are abilită\ile să facă
ceva bun, așa că nu văd ce
ne-ar putea împiedica!”
alexandru Petre,
voluntar Vodafone

Voluntarii Vodafone s-au
implicat cu energie și cu
zâmbetul pe buze în două
evenimente sportive alături
de persoane cu dizabilită\i
locomotorii: 38 de voluntari
au înotat împreună cu
beneficiarii Funda\iei
Motivation în mai 2014 și au
jucat baschet în scaune
rulante în octombrie 2014,
demonstrând că limitele și
prejudecă\ile pot fi depășite
și că persoanele cu
dizabilită\i au foarte multe
abilită\i.
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An de an, voluntarii Vodafone
se implică în evenimentele
sportive de strângere de
fonduri organizate de
Hospice Casa Speran\ei
pentru beneficiarii săi, copii și
adul\i bolnavi de cancer. În
2014, 35 de voluntari au
participat la turneul de tenis
de masă Table Tenis (martie
2014) iar echipa Vodafone –
17 participan\i - a concurat
cu echipele de fotbal ale
altor companii la competi\ia
caritabilă de fotbal Cupa
Hospice, din 31 mai 2014.
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Copiii bolnavi de cancer
interna\i în spitalul Marie
Curie din București și în
Institutul Oncologic Cluj
Napoca au călătorit
împreună cu voluntarii
Vodafone pe tărâmuri de
poveste, au cunoscut eroi
fantastici de la care au
învă\at lec\ii importante
despre luptă și curaj.
Optzeci de voluntari au
participat în proiectul pilot
“Să citim povești copiilor”
desfășurat timp de 2 luni
în 2014.
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În toamna anului 2014, 26
de voluntari au ajutat
echipele a două centre de
zi din Costești și Brașov –
Centru de zi Hercules și
Centrul Educa\ional
Diaconia – să pregătească
bunătă\i pentru cămara de
iarnă. Echipele de
voluntari au pregătit
gemuri, mâncăruri și
conserve de care s-au
bucurat apoi pe timp de
iarnă copiii care mănâncă
zilnic la cantinele celor
două centre de zi.
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scrisori c[tre mo§ cr[ciun

Scrisori către Moș Crăciun
localizare: București, Brașov, Sibiu, Costești (Argeș) și Sulina
Beneficiari: 274 de copii din centre de zi, centre de plasament; copii interna\i la
sec\ia de Oncologie a Spitalului de Copii Marie Curie
Voluntari: 320 angaja\i Vodafone
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Unul din proiectele de voluntariat
care a atras cei mai mul\i voluntari
în 2014 și a provocat cel mai mare
entuziasm, atât în rândul
angaja\ilor Vodafone, cât și al
tuturor copiilor beneficiari, a fost
proiectul “Scrisori către Moș
Crăciun”.
O echipă de animatori condusă de
Spiridușa lui Moș Crăciun a vizitat
la sfârșitul anului 2014 Sec\ia de
Oncologie a Spitalului de copii
Marie Curie și 10 centre de zi și de
plasament din București, Brașov,
Sibiu, Costești (Argeș) și Sulina.

role, mașini cu telecomandă,
costume de prin\esă și de super
eroi, truse de pictură, undi\e de
pescuit, laptopuri de jucărie,
trompete și cadouri pentru fra\ii
mai mici ai copiilor.
Cei 274 de copii care i-au scris
Moșului au fost invita\i în
decembrie să se întâlnească cu
Moș Crăciun, dar și cu o mul\ime
de vedete dragi (Mira, Alexandra
Ungureanu, Cojo & Andrei, Bibi,
Corul de copii Radio România), în
cadrul unui eveniment organizat
de Funda\ia VodafoneRomânia în
parteneriat cu Radio România.

“

Nu-mi mai doresc nimic de la Moș, îi mul\umesc tare mult
pentru cadouri! Chiar nu-mi mai doresc nimic. Am primit
până și chitara!“
emanuel, 10 ani (strângând la piept chitara visată)
Într-o atmosferă de poveste, copiii
și-au așternut dorin\ele în scrisori
colorate și pline de speran\ă, pe
care Spiridușa le-a înmânat apoi
voluntarilor Vodafone, ajutoare de
nădejde ale lui Moș Crăciun încă
din 2010, când a avut loc prima
edi\ie a proiectului.
Voluntarii au ales scrisori, au mers
la cumpărături în numele Moșului
și au avut grijă să umple tolba
bătrânului generos cu toate
cadourile pe care copiii și le-au
dorit: haine și ghete pentru iarnă,
ghiozdane și rechizite, dulciuri,

Ca în fiecare an, evenimentul a
fost un succes iar momentul cu
adevărat magic a fost, desigur, cel
al deschiderii cadourilor, când
Sala Radio s-a luminat de sute de
zâmbete fericite de copii. Alături
de copiii din proiectele Funda\iei,
s-au bucurat de spectacol și de
cadouri câteva sute de copii
invita\i la eveniment de Radio
România.
Proiectul “Scrisori către Moș
Crăciun” a început în 2010 și de
atunci a împlinit dorin\ele a peste
1.300 de copii.
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“

Scrisori către Moş Crăciun
este, poate, unul dintre cele
mai emoţionante proiecte
derulate de Fundaţia
Vodafone România, pentru
că reuneşte visele a sute de
copii cu dăruirea şi
ataşamentul a zeci de colegi
angaja\i Vodafone, care an de
an îşi iau în serios rolul de
Moş Crăciun.”

angela gale\a, director,
Fundaţia Vodafone
România
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“

Am amintiri de basm alături de copii din timpul
celor două serbări de Crăciun de la Sala Radio
la care am participat. Ce poate fi mai frumos
decât să fii ajutor de Moș Crăciun și să vezi cât
de ferici\i sunt copiii pentru că au primit tot
ceea ce și-au dorit? Acolo am retrăit Spiritul
Crăciunului din copilărie ca nicăieri altundeva”.
elena ivăscioiu, voluntar Vodafone
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09

Proiecte
pentru
educa\ie
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Mediul în care trăiesc astăzi
copiii, experien\ele de învă\are
la care sunt expuși și calitatea
educa\iei la care au acces de la
cele mai fragede vârste
formează tinerii de mâine,
decid destine individuale și
conturează deja, în tușe
groase, profilul societă\ii în
care vom trăi.
Recunoscând importan\a
fiecăruia dintre acești factori –
mediu și experien\e, acces și
calitate a educa\iei proiectele noastre dedicate
copiilor își propun să
încurajeze școlarizarea și o
atitudine pozitivă fa\ă de
educa\ie, să valorizeze
poten\ialul și talentul
individual, să creeze diverse
oportunită\i de învă\are,

dincolo de educa\ia școlară, să
îmbunătă\ească calitatea vie\ii
celor mici și a familiilor lor.
În 2014, peste 800 de copii din
comunită\i defavorizate din
toată \ara, cu precădere din
mediul rural, s-au bucurat de
activită\i educative, culturale
și recreative în cadrul
centrelor de zi sau în tabere de
vară. În comunită\i sărace din
Sibiu și București și în zone
rurale din Argeș, Dolj și Tulcea,
copiii au beneficiat în fiecare zi
de sprijin educa\ional la afterschool, de mâncare la cantină
și de toate rechizitele, căr\ile și
hainele necesare pentru a
merge la școală. Cincizeci de
copii cu poten\ial intelectual
ridicat au primit burse de
studiu și tot sprijinul de care

au avut nevoie pentru a-și
dezvolta și valorifica la maxim
poten\ialul. Treizeci și doi de
tineri muzicieni și artiști
plastici au câștigat burse de
studiu care le-au permis să își
cumpere instrumente, să își
expună lucrările, să participe la
concursuri na\ionale și
interna\ionale. De asemenea,
treizeci de tineri valoroși au
fost instrui\i pentru a deveni
profesori model în comunită\i
rurale defavorizate și adevăra\i
lideri ai unei transformări
radicale în educa\ia
românească.
Pentru mai multe proiecte de
încurajare a educa\iei vă
invităm să citi\i și capitolul
“Servicii sociale pentru familii
și vârstnici”.
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Șansa la un viitor mai bun prin educa\ie

Centrul de zi Hercules

Partener: Asocia\ia Hercules
localizare: Costești, jude\ul Argeș
Beneficiari: 50 de copii din Costești și satele vecine, 150 de copii implica\i în proiecte
punctuale
Website: www.asociatiahercules.ro
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Centrul de zi Hercules este
șansa la educa\ie și la depășirea
propriei condi\ii sociale pentru
50 de copii defavoriza\i dintr-o
comunitate rurală.
Aproape 1.200 de copii trăiesc
în orașul Costești și în satele
vecine, într-o comunitate care
are prea pu\ine lucruri bune de
oferit locuitorilor săi de orice
vârstă. Sărăcia, alcoolismul,
violen\a domestică afectează, și
adesea destramă, o mare parte
din familiile din oraș, iar adul\ii
sunt rareori pentru cei mici
modele de via\ă demne de
urmat.
Majoritatea locuitorilor orașului
trăiesc din ceea ce cultivă în
propriile gospodării, folosind
adesea copiii ca for\ă de muncă,
în detrimentul școlii. De
asemenea, foarte mul\i adul\i
emigrează în străinătate, lăsând
în urmă, așa cum se întâmplă în
multe zone din \ară, copii
neglija\i, îngriji\i de rude, copii
cu răni sufletești greu de
vindecat și cu diverse probleme
comportamentale.
cum am ajutat?
Pentru 50 de copii (6-14 ani)
proveni\i din familii aflate în
dificultate, Centrul de zi
Hercules, finan\at de Funda\ia
Vodafone România din 2011,

este o ancoră de salvare și o
oază de normalitate. Copiii
beneficiază de sprijin pentru
educa\ie și de diferite
experien\e de învă\are care îi
ajută să se dezvolte și să
crească frumos, în ciuda
problemelor cu care se
confruntă în familie.
La Hercules copiii iau zilnic
prânzul la cantină, își fac temele
și recuperează lacune școlare la
after-school, au acces la o
bibliotecă și la o sală de
calculatoare cu internet și
primesc tot ce au nevoie pentru
a merge la școală pregăti\i și
îngriji\i (rechizite, haine,
încăl\ăminte, articole de igienă).
Beneficiază de consiliere
psihologică și de îngrijire
medicală la nevoie. Numeroși
profesori voluntari din
comunitate se implică în
activitatea Centrului și a
programului after-school-ului și
acest lucru s-a reflectat în
rezultatele școlare ale copiilor.
To\i copiii au promovat clasa în
2014 și cei mai mul\i dintre ei
au avut rezultate bune sau
excelente la învă\ătură.
Cele două grupe de copii care
vin la centru diminea\a și dupăamiaza – Voinicii (10-14 ani) și
Piticii (6-10 ani) - participă zilnic
la activită\i educative (limba
engleză, club de debate, cercuri
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de lectură, cursuri de
calculator) și dobândesc
abilită\i practice și artistice în
cadrul a diferite ateliere de
crea\ie și de meșteșugărit.
O parte din timpul petrecut la
centru este dedicat jocului și
activită\ilor ludice, iar în
vacan\e, copiii au ocazia să iasă
din mediul lor și să
experimenteze locuri și situa\ii
noi în tabăra anuală de vară și în
câteva excursii în afara orașului.
Anul trecut, peste 40 de copii sau bucurat de tabăra organizată
la Moeciu cu sprijinul Funda\iei
Vodafone România, au mers în
excursie la Cetatea Râșnov și la
cinematograf în București.

ore de voluntariat lunar în
beneficiul Centrului. Este un
mod de a-i responsabiliza pe
părin\i și de a-i aduce mai
aproape de copii în activită\ile
de la centrul de zi.
La Hercules, accentul este pus
nu doar pe performan\ele
școlare ale copiilor, ci și pe
formarea caracterului, pe starea
de bine a celor mici, pe
dezvoltarea poten\ialului
fiecărui copil. Atmosfera astfel
creată este una de familie și nu
este greu să î\i dai seama, la o
simplă vizită, că la Centrul
Hercules copiii sunt ferici\i. Este
unul din rezultatele proiectului
care ne aduce cea mai mare
bucurie.

Centrul Hercules organizează
pe tot parcursul anului
evenimente pentru copii, părin\i
și seniori, adevărate momente
de coagulare a comunită\ii în
jurul centrului. Pe 1 iunie,
Centrul Hercules organizează în
mod tradi\ional singurul mare
eveniment dedicat copiilor din
oraș. Petrecerea din 2014 a
reunit 200 de copii, care s-au
bucurat de cadouri și de
spectacolul oferit de animatori
din București.
Fiecare părinte se angajează, o
dată cu înscrierea copilului la
centru, să facă cel pu\in patru
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“

Am crescut în centrul de plasament din Costești și doamna
Petru\a (n.r. fondatoarea Centrului Hercules) “mama”, cum îi
spun eu, m-a adunat de pe stradă atunci când am fost dată afară
din centru, imediat ce am împlinit 18 ani. Doamna Petru\a m-a
găzduit o vreme, pe mine și pe al\i copii în aceeași situa\ie, în casa
în care astăzi se află centrul Hercules.
Au trecut 15 ani de atunci. Astăzi am o fată, Larisa, de 8 ani, care
vine zilnic la Centrul Hercules de la 6 ani. Tatăl ei ne-a părăsit de
curând și o cresc singură din cei 200 de lei pe care îi câștig ca
vânzătoare la chioșcul de ziare. Larisa e un copil bun și cuminte,
înva\ă foarte bine la școală pentru că primește ajutor la Hercules.
În loc să stea singură acasă, după școală, sau să stea cu mine, în
frig, la chioșcul de ziare, Larisa vine la centrul Hercules, mănâncă,
își face lec\iile și se joacă cu al\i copii. Eu nu aș ști să o ajut la
teme, nu am făcut prea multă școală. Nici nu aș avea bani pentru
toate căr\ile, caietele și hainele pe care le primește la centru. Nu
știu cum am supravie\ui dacă nu ar exista acest centru în via\a
noastră.
Cel mai tare mi-e teamă ca fata mea să nu se chinuie în via\ă așa
cum am făcut eu. Tot ce îmi doresc este ca ea să înve\e bine și să
aibă o via\ă frumoasă.”

marcela, 33 de ani, mama larisei, 8 ani
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Am visat o oază de normalitate
și de bine pentru copiii din Costești

“

M-am născut în orașul Costești și am lucrat timp
de 36 ani ca asistent medical în Sec\ia de
Chirurgie a Spitalului orășenesc din Costești. Prin
natura meseriei am cunoscut mul\i oameni în
suferin\ă și, o dată cu problemele lor medicale,
aflam adesea povești de via\ă care mă îndurerau și
la care nu puteam rămâne indiferentă. Am ajuns
să cunosc bine comunitatea și oamenii ei, să văd
îndeaproape ravagiile pe care le făceau în foarte
multe familii sărăcia, alcoolismul, violen\a
domestică, neglijarea copiilor sau exploatarea
acestora prin muncă, la câmp, atunci când ar fi
trebuit să fie la școală. Mă îngrijora situa\ia acestor
copii, condamna\i din start la un viitor la fel de
sumbru precum era prezentul părin\ilor lor.
La sfârșitul anilor ’90, inspirată de ini\iatorii unei
organiza\ii neguvernamentale olandeze care au
activat o perioadă în Costești în cadrul spitalului,
mi-am spus că vreau să reușesc să fac ceva pentru
orașul meu. Îmi doream foarte mult să ajut, deși
ini\ial nu știam pe cine să ajut mai întâi. M-am
îndreptat spre copii, victime inocente ale unor
probleme care nu ar trebui să fie ale lor. Am
gândit ca o mamă, presupun. Am crescut un copil,
așa cum am putut mai bine, care astăzi are o via\ă
împlinită și o carieră de succes în București. Mi-am
spus că dacă Florin al meu a putut să reușească în
via\ă, crescând și învă\ând în acest oraș, și al\i
copii vor putea, dacă li se va da măcar o șansă.
Cu sprijinul ini\ial al prietenilor olandezi și al
Funda\iei Principesa Margareta a României a prins
contur visul unui centru de zi, unde copiii să aibă
toate condi\iile pentru a învă\a și a crește frumos.
Am devenit rapid un punct de referin\ă în

comunitate, probabil și pentru că eram și am
rămas singurul proiect de acest gen în toată zona
de sud a jude\ului Argeș.
Visul s-ar fi curmat însă în 2011 dacă nu ar fi avut
loc întâlnirea decisivă, providen\ială aș spune, cu
Funda\ia Vodafone România. Încrederea și
aprecierea pe care ne-au arătat-o, finan\area
activită\ii zilnice a Centrului Hercules și implicarea
voluntarilor săi în dezvoltarea proiectului nostru
ne-au permis să rămânem în via\a copiilor, să
continuăm lupta cu abandonul școlar și cu
sărăcia, să devenim un adevărat tărâm al unei
copilării fericite pentru 50 de copii care ne calcă
pragul zi de zi, în fiecare an.
Funda\ia Vodafone România și voluntarii săi au
adus bucuria în Costești și au îndeplinit multe
dorin\e atunci când au făcut copiilor cadouri
inimaginabil de frumoase, când au oferit tabere,
excursii, evenimente, amintiri de neuitat, când au
asigurat zilnic o masă gustoasă unor copii care
altfel ar merge la școală nemânca\i. Eu și echipa
Hercules le suntem recunoscători pentru fiecare
dintre momentele de fericire oferite copiilor și
pentru visele pe care le-au transformat în
realitate.
Totodată aș vrea să le spun mul\umesc – un
mul\umesc foarte personal de data aceasta - că
ne-au ajutat, pe mine și pe cei câ\iva oameni care
îmi sunt alături, să continuăm proiectul Hercules visul meu pentru comunitatea în care trăiesc și pe
care o iubesc.”

Petru\a stănescu, director executiv asocia\ia
hercules
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educa\ia - o prioritate
în două comunită\i sărace

Centrele de zi Edelweiss
din Sibiu și Damian-Dolj
Partener:Funda\ia Edelweiss
localizare: Sibiu, jud. Sibiu și Damian, jud. Dolj
Beneficiari: 384 de copii (110 preșcolari și 274 elevi)
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Un cartier sărac din Sibiu și un
sat din Dolj se bucură de
prezen\a benefică a două centre
de zi care mobilizează
schimbarea în comunitate și au
ca prioritate educa\ia copiilor.
Două comunită\i sărace din
zone diferite ale \ării, unde copiii
sunt total lipsi\i de perspective
de viitor sau de modele pozitive
de via\ă, au fost incluse în
proiectul implementat de
Funda\ia Edelweiss.
|iglari este un cartier mărginaș
al Sibiului iar numele său este
pentru cei mai mul\i sibieni
sinonim cu sărăcia. Jumătate din
cele aproximativ 1.400 de familii
din |iglari trăiesc în condi\ii
precare, în garsoniere
aglomerate și insalubre și mai
mult de 450 de persoane fie nu
au un loc de muncă, fie
beneficiază de venitul minim
garantat. Copilăria nu poate fi
ușoară pentru copiii născu\i întrun astfel de mediu: peste 250
de copii trăiesc în familii
monoparentale, riscă abandonul
familial sau au fost deja părăsi\i,
temporar sau definitiv, de către
părin\ii emigra\i în străinătate.
Cu probleme asemănătoare se
confruntă și satul Damian din
jude\ul Dolj, sat fără apă
curentă, canalizare sau re\ea de
gaze, unde trăiesc în jur de 800

de familii. Peste 120 de copii
cresc în familii monoparentale și
mai mult de 100 se află în
diferite situa\ii de risc (copii
bolnavi sau cu părin\i bolnavi,
copii părăsi\i de părin\i și îngriji\i
doar de bunici).
cum am ajutat?
Pentru a contribui la ieșirea din
impas a acestor comunită\i și a-i
ajuta pe cei mai tineri să își
depășească, pe viitor, condi\ia
socială, Funda\ia Edelweiss a
pus în centrul preocupărilor sale
copiii din comunitate și a făcut
din educa\ie o prioritate.
Funda\ia Vodafone România
sus\ine financiar func\ionarea a
patru centre de zi pentru școlari
și preșcolari în Sibiu și Damian,
iar în 2006 a contribuit la
restaurarea centrelor Edelweiss
din satul doljean.
În cadrul celor două centre de zi,
274 de copiii de vârstă școlară
merg la after-school, iar 110
preșcolari frecventează
“grădini\a socială”. Copiii de
toate vârstele au numeroase
ocazii să socializeze și să
deprindă noi abilită\i participând
la ateliere de pictură, teatru, cor,
cursuri de dansuri tradi\ionale,
moderne sau de societate.
To\i copiii primesc zilnic o masă
caldă sau pachete alimentare.
Cei mici beneficiază de
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“

Centrul Edelweiss este locul în care oameni frumoși și buni m-au ajutat să îmi
deschid mintea, ochii și sufletul. Așa am învă\at câteva lec\ii importante: am în\eles
că visele se împlinesc prin muncă, am văzut că fiecare om este valoros și
important, am sim\it că vreau să ajut la rândul meu și să fiu alături de cei care au
nevoie de mine.
La Edelweiss s-au împlinit multe dintre visele mele și tot aici mi-am construit un vis
pentru viitor: acum ceva timp am participat la “Atelierul foto”, un curs care a durat
aproximativ un an și în care am învă\at să realizez fotografii reușite, profesionale,
creative. Am descoperit că sunt bună la asta și îmi doresc ca atunci când voi fi mare
să fiu fotograf, cameraman sau jurnalist.”

georgiana R., elevă la liceu, voluntară, fostă beneficiară a centrului de zi
edelweiss sibiu

îmbrăcăminte, încăl\ăminte,
rechizite, obiecte de igienă
personală, dar și medicamente
și consulta\ii medicale gratuite
la nevoie.
Într-o mare parte din
activită\ile și evenimentele
centrelor de zi se implică atât
familiile copiilor (fra\i, părin\i,
bunici), cât și biserica, școala și
membri ai comunită\ii. Prin
construirea unor comunită\i
puternice și a unor re\ele de
suport pentru copii, scade
riscul apari\iei unor
comportamente deviantedelicvente, a situa\iilor de
abandon, abuz, neglijen\ă în
familie, sau a celor de
discriminare și marginalizare a
persoanelor și familiilor
vulnerabile.
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În același scop preventiv, copiii
și familiile lor beneficiază de
consiliere psihologică la
centrele Edelweiss, iar părin\ii
sunt ajuta\i să își însușească
competen\e parentale și să
în\eleagă rolul și importan\a
educa\iei pentru copiii lor.
În 2014, to\i copiii de clasa a VIIIa au promovat anul școlar, au
ob\inut note foarte bune la
testările na\ionale (doi dintre
copiii din Damian au luat 10 la
matematică) și 30% dintre ei au
ob\inut un loc la primele trei
licee din jude\ele Sibiu și Dolj.
To\i elevii, indiferent de vârstă,
și-au îmbunătă\it rezultatele la
învă\ătură și niciunul dintre copii
nu a abandonat școala.
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educa\ie pentru copii
în situa\ii de risc social

Centrul de zi
Stelu\a
Partener: Asocia\ia Sfântul Stelian
localizare: București
Beneficiari: 65 de copii din medii defavorizate, din care 15 copii cu nevoi speciale
Website: www.sfstelian.org
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Centru de zi ce sprijină educa\ia
și dezvoltarea armonioasă a 65
de copii din București care riscă
abandonul școlar, excluziunea
socială și institu\ionalizarea.
Sectorul 5 al capitalei este
cunoscut pentru gradul său
ridicat de sărăcie și delincven\ă
și pentru preponderen\a
locuitorilor de etnie roma. Copiii
beneficiari ai proiectului
“Stelu\a” au fost în mare parte
victime ale abuzului în familie,
ale exploatării prin muncă, ale
neglijen\ei din partea familiei și
ale discriminării din partea
comunită\ii. Sunt copii care șiau petrecut o mare parte a
copilăriei pe străzi, cerșind și
furând și pentru care “acasă”
înseamnă de obicei o locuin\ă
improvizată, supraaglomerată,
fără curent electric sau apă
caldă, fără nici cel mai mic
spa\iu adecvat studiului.
cum am ajutat?
Funda\ia Vodafone România
sus\ine func\ionarea centrului
de zi Stelu\a, fondat în 1997, și a
programelor sale educa\ionale,
pentru a preveni abandonul
școlar în comunitate și
excluziunea socială a copiilor
defavoriza\i, indiferent de etnie.
Copiii primesc sprijin în
efectuarea temelor și
recuperare educa\ională la

toate materiile la care au
caren\e. Activită\ile extracurriculare le completează
cunoștin\ele și le dezvoltă
diferite abilită\i: copiii participă
la cercuri de pictură, dans sau
teatru; fac sport și înva\ă
principiile de bază ale unei vie\i
sănătoase; înva\ă să respecte
mediul și natura, dobândesc
no\iuni de educa\ie civică și
financiară. În timpul liber, cei
mici merg la concerte,
cinematograf, festivaluri, în
tabere de vară; participă la
serbări și evenimente în
comunitate.
Toate activită\ile au loc într-un
mediu securizant, optim
învă\ării, sub îndrumarea unor
profesori care cunosc
problemele copiilor și care
îndeplinesc, în mod subtil, și un
rol de consiliere. Copiii și
profesorii dezvoltă astfel o
rela\ie specială, care adesea
vindecă răni sufletești și
întărește încrederea în sine a
copiilor și motiva\ia de a învă\a.
Pe lângă cei 50 de copii ce riscă
abandonul școlar și familial, la
Centrul Stelu\a vin 15 copii cu
handicap mintal ușor și mediu,
elevi ai școlii de arte și meserii
nr. 2 din capitală, care participă
la activită\i special gândite
pentru ei și beneficiază de
stagii de practică adecvate
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profilului de studiu
Centrul Stelu\a asigură masa de
prânz pentru copiii beneficiari și
tot necesarul de rechizite
școlare, îmbrăcăminte,
încăl\ăminte și produse de
igienă personală al copiilor.
Oferă de asemenea servicii
medicale pentru copii și servicii
de consiliere psihologică și
socială atât pentru copii, cât și
pentru părin\i.
Proiectul pune foarte mare
accent pe colaborarea dintre
familie, școală și centru și
acordă o aten\ie deosebită
lucrului cu familiile copiilor. Prin
activită\ile dedicate părin\ilor,
prin consiliere, educa\ie
parentală și încurajarea
voluntariatului în rândul
părin\ilor, ne propunem să îi
responsabilizăm pe părin\i cu
privire la educa\ia copiilor și să
evităm transmiterea de
mentalită\i greșite în ce privește
educa\ia.

comportamentale, remarcabile.
To\i copiii care au terminat
clasa a 8-a au intrat la liceu. Au
scăzut – deși nu au fost
complet eliminate – cazurile de
violen\ă și de exploatare prin
muncă a copiilor. Șapte dintre
părin\ii copiilor au reușit să se
angajeze și 8 părin\i au urmat și
absolvit diverse cursuri gratuite
de calificare.
Un rezultat care ne-a bucurat în
mod deosebit a fost faptul că
am convins 5 părin\i să își
continue studiile abandonate,
dovadă că mentalită\ile
părin\ilor pot fi schimbate.
Doamna Mircea, de exemplu,
deși lucrează în trei schimburi și
este mamă a patru copii cu care
locuiește într-o garsonieră, a
avut puterea și curajul să se
înscrie la Facultatea de
Asisten\ă Socială, la zi. Doamna
Mircea are tot respectul și
sus\inerea noastră.

Anul trecut, niciunul dintre
copiii ajuta\i nu a abandonat
școala, din contră, majoritatea
(peste 80%) au făcut progrese
nu doar școlare, ci și
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Încurajarea poten\ialului
intelectual ridicat

Bursa Chance for Life Vodafone
Partener: Funda\ia Chance for Life
localizare: București
Beneficiari: 20 copii cu poten\ial intelectual ridicat, proveni\i din familii cu probleme
Website: www.chanceforlife.ro
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Program intensiv, pe termen
lung, de sus\inere a copiilor cu
poten\ial intelectual ridicat
proveni\i din familii
defavorizate.
Copiii cu poten\ial intelectual
ridicat proveni\i din familii cu
probleme sociale sau
financiare, au pu\ine șanse să își
dezvolte abilită\ile și să își
maximizeze poten\ialul. În lipsa
stimulilor adecva\i și în absen\a
unui mediu propice dezvoltării
intelectuale și emo\ionale
armonioase, acești copii
promi\ători cel mai adesea nu
devin adul\ii împlini\i și realiza\i
care ar fi putut să fie.
cum am ajutat?
Pentru a preveni irosirea unui
poten\ial valoros și a ajuta copii
inteligen\i să își depășească
condi\ia socială, valorificându-și
resursele intelectuale, Bursa
Chance for Life Vodafone
sus\ine copii pe toată durata
vie\ii lor școlare (12 ani).
În 2014, numărul bursierilor a
crescut la 20: 6 copii de 8-10
ani, 12 copii de 12-14 ani, 2
adolescen\i de 17-18 ani au
primit sprijin educa\ional,
financiar, social și emo\ional.
Liceenii au beneficiat, de
asemenea, de mentoring și
îndrumare profesională.
Bursele au acoperit hrana

zilnică a copiilor (o masă caldă,
fructe și alte gustări nutritive),
toate rechizitele și căr\ile
necesare studiului,
medicamentele și serviciile
medicale care nu beneficiază
de regim de gratuitate,
facilitarea altor investiga\ii
medicale.
În plan educa\ional, copiii au
beneficiat de pregătire intensivă
la limba română, matematică,
limbile engleză și franceză,
folosirea calculatorului. Bursele
au asigurat plata tuturor
concursurilor școlare la care au
participat copiii și pregătirea
specifică pentru aceste
concursuri.
Peste 85% dintre copii și-au
îmbunătă\it rezultatele la
învă\ătură în 2014 și to\i copiii
au participat la diverse
concursuri școlare, cu rezultate
bune sau foarte bune. Dintre
participan\ii la Olimpiade, 70%
s-au calificat la fazele
superioare, ob\inând în total 15
premii I, II, III sau men\iuni.
Îmbunătă\irea performan\ei
școlare a copiilor nu este
singurul scop al acestui proiect.
La fel de importante sunt
activită\ile ce vizează
dezvoltarea emo\ională,
formarea personalită\ii și a
caracterului copiilor. \inem
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întotdeauna cont de mediul în
care trăiesc copiii pe care îi
ajutăm, de problemele sociale
pe care le duc în spate și
încercăm pe cât se poate să le
ușurăm povara, încurajându-i
să se bucure de copilărie,
prilejuindu-le diverse ocazii de
recreere, joc, distrac\ie și
dezvoltare personală. Copiii
merg în tabere, excursii, la
cinematograf, în vizită la
muzee. Organizează petreceri
aniversare de ziua fiecăruia
dintre ei. Participă la ateliere
de crea\ie, cursuri de chitară și
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de teatru, activită\i de
voluntariat. Sunt încuraja\i să
facă sport și să își aleagă
singuri sportul care li se
potrivește.
Pentru a îmbunătă\i rela\ia
copilului cu familia sa și a evita
producerea de rupturi, membrii
familiilor copiilor (părin\i,
bunici, fra\i) sunt încuraja\i să
se implice în unele dintre
activită\ile proiectului,
împreună cu bursierii. Atunci
când se familiarizează cu
activitatea copiilor și în\eleg

importan\a șansei pe care
acești copii au primit-o, familia
poate deveni un important
sprijin pentru bursierii Chance
for Life Vodafone. Părin\ii
primesc consiliere pentru
îmbunătă\irea comunicării cu
copiii.
Proiectul a început în 2004 și
este sus\inut financiar de
Funda\ia Vodafone România
din 2009. Copiii din prima
genera\ie de bursieri sunt
astăzi studen\i la facultă\i din
București și din străinătate.
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“

Anul 2014 mi-a plăcut foarte mult. Am învă\at
multe lucruri noi, am participat la concursuri
și am câștigat premii, am cunoscut oameni
din alte \ări si am mers în două tabere: tabăra
de limba engleză SMART și tabăra de
orientare turistică și supravie\uire. Nici nu aș
ști să spun care dintre tabere a fost mai
distractivă sau mai interesantă, pentru că în
ambele m-am sim\it atât de bine și am învă\at
lucruri noi. De asemenea, mi-a plăcut să
cunosc oameni din alte \ări. Am învă\at lucruri
noi despre \ările fiecăruia dintre ei și mi-am
îmbunătă\it cunoștin\ele de limba engleză.”

ionela, bursieră Vodafone
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educa\ie pentru copii săraci,
cu poten\ial

Bursa Vodafone Sulina
Partener: Funda\ia Chance for Life
localizare: Sulina, jud. Tulcea
Beneficiari: 30 de copii cu poten\ial intelectual ridicat, proveni\i din familii defavorizateWebsite: www.chanceforlife.ro
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În cadrul unui proiect educativ
pe termen lung, început în 2007,
Funda\ia Vodafone România
finan\ează bursele de studiu a
30 de copii din Sulina, copii cu
poten\ial ridicat de inteligen\ă și
proveni\i din familii cu situa\ii
materiale și sociale dificile.
Sulina, cel mai estic oraș al Uniunii
Europene, este astăzi un oraș
măcinat de sărăcie și șomaj,
îmbătrânit, izolat prin pozi\ionarea
sa geografică, cu acces redus la
informa\ie și la orice tip de
resurse. Tinerii părăsesc orașul
imediat ce au ocazia și mul\i
dintre părin\i pleacă la muncă în
străinătate, abandonându-și copiii
în grija rudelor, în unele cazuri,
definitiv.
Funda\ia Chance for Life, singura
organiza\ie non-profit prezentă
în Sulina, sprijină copiii cu
poten\ial intelectual ridicat
proveni\i din familii foarte sărace
și cu risc de excluziune socială. Își
propune să îmbunătă\ească via\a
acestor copii, oferindu-le acces la
educa\ie formală și non-formală,
sprijin în dezvoltarea psiho-fizică
și orientare școlară.
cum am ajutat?
În 2014 Funda\ia Vodafone
România a continuat să
finan\eze programul de burse
pentru Sulina al organiza\iei
partenere, Chance for Life.
Numărul bursierilor a crescut în

2014 la 30.
În cadrul proiectului, copiii își fac
temele ajuta\i de profesori și
aprofundează materiile de bază
sau pe cele la care întâmpină
dificultă\i. Beneficiază de
pregătire suplimentară cei care
participă la concursuri școlare.
Bursele acoperă accesul zilnic la
cantină al copiilor, evaluări
medicale lunare, rechizite, căr\i și
alte materiale necesare studiului.
În 2014, to\i tinerii bursieri au
ob\inut medii generale peste 8 la
școală iar 90% au ob\inut medii
peste 9 și calificativul FB (foarte
bine). O parte din copii au
participat și au câștigat premii la
olimpiade și la concursuri precum
Micul matematician, Ortografie și
cunoaștere, Winners.
Pentru a încuraja abilită\i practice
și de crea\ie și pentru a completa
educa\ia școlară, proiectul oferă
copiilor posibilitatea de a
participa la ateliere creative, la
dezbateri interactive și la diferite
concursuri artistice (interpretare
teatrală, dans etc).
Cei 30 de tineri bursieri iau parte
la activită\i sportive, tabere și
excursii și sunt încuraja\i să
participe activ în comunitate, ca
voluntari în activită\i culturale
sau de protec\ie a mediului
organizate în colaborare cu școli
și institu\ii din oraș. Funda\ia
Vodafone România oferă burse
copiilor din Sulina din 2007.
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Încurajarea și promovarea
talentului artistic

Tinere Talente
Partener: Funda\ia Principesa Margareta a României
localizare: na\ional
Beneficiari: 32 de tineri artiști (14 – 24 ani) fără posibilită\i materiale, elevi și studen\i la
arte plastice sau muzică
Website: www.fpmr.ro
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Burse de studiu și sus\inere
pentru tineri muzicieni și artiști
plastici fără posibilită\i materiale
Oricât ar fi de talenta\i, ambi\ioși
și plini de vise, tinerii artiști
proveni\i din familii fără
posibilită\i materiale pornesc la
drum cu prea pu\ine șanse de
reușită și de afirmare, comparativ
cu cei care au mijloace și ocazii
pentru a-și cultiva propriul talent.
Sprijinul financiar și moral oferit
tinerilor artiști fără mijloace
financiare poate face diferen\a
între succes și mediocritate, între
un talent irosit și un poten\ial
împlinit - în beneficiul nostru, al
tuturor.
cum am ajutat?
Prin “Tinere Talente”, proiect
finan\at de Funda\ia Vodafone
România din 2013, Funda\ia
Principesa Margareta a României
mobilizează resurse financiare și
umane din comunitate, pentru ca
tineri muzicieni și artiști plastici să
se bucure de burse de studiu,
ocazii de promovare și învă\are,
mentori și modele artistice
valoroase. Proiectul se adresează
copiilor și tinerilor din familii cu
posibilită\i materiale reduse, care
nu își pot permite costurile
perfec\ionării și promovării
propriului talent.
În 2014, numărul bursierilor din
proiect a crescut la 32 de

muzicieni și artiști plastici, elevi și
studen\i la licee și universită\i cu
profil artistic din toată \ara. Tinerii
talenta\i au primit burse de până
la 2.000 de euro, cu care au putut
cumpăra instrumente și materiale
de lucru, au achitat taxe de
participare la concursuri na\ionale
și interna\ionale, masterclassuri și
workshopuri.
Pe lângă sprijin financiar, tinerilor
li s-a oferit șansa de a interac\iona
cu artiști consacra\i în domeniul
artistic ales, prin intermediul
sesiunilor lunare de mentorat și al
atelierelor de crea\ie organizate
în proiect.
În 2014, au fost numeroase
ocaziile și evenimentele în cadrul
cărora tinerii și-au expus lucrările
și și-au făcut cunoscut talentul:
expozi\ia “Identită\i” de la
Biblioteca Metropolitană, Gala
Tinere Talente, unde bursierii au
fost premia\i de ASR Principesa
Moștenitoare Margareta a
României sau Concertul Regal
organizat cu ocazia aniversării MS
Regelui Mihai.
În încheierea proiectului din 2014,
tinerii artiști au făcut schimb de
idei și energie în cadrul taberei
inter-disciplinare de crea\ie de la
Tescani, încheiată cu un proiect
artistic original prezentat în
grădina Casei memoriale George
Enescu.
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Fac ceea ce
iubesc să fac

“

„Daca m-a\i întreba dacă mi-aș fi imaginat un parcurs
atât de frumos, v-aș răspunde: Nu! Nu mi-aș fi imaginat,
deoarece e atât de greu cu muzica în contextul \ării în
care trăim. Sunt atâ\ia tineri talenta\i care nu au șansa
de a fi văzu\i, promova\i și aprecia\i. Lucrul acesta e
foarte trist. De asemenea, știm cu to\ii că arta cere și
sacrificiu material, lucru pe care părin\ii mei l-au făcut
cât au putut de mult. Eu sunt însă cel mai mare din cinci
fra\i și știu că părin\ii mei trebuie să ne ajute pe fiecare.
Prin proiectul Tinere Talente, am participat în ultimii ani
la concursuri și festivaluri în Fran\a, Italia, Kazahstan,
Rusia și România. Am ajuns să câștig premii importante
și să fiu văzut și apreciat de mari muzicieni ai lumii, care
își aduc aminte de mine și mă cheamă să cânt în diferite
locuri. Vă mul\umesc pentru această șansă
extraordinară, vă mul\umesc că a\i hotărât să vă
implica\i și că datorită vouă fac ceea ce iubesc să fac.”

cadmiel Bo\ac, pianist, colegiul de muzică
sigismund todu\ă din cluj, bursier tinere talente
din 2013. a câștigat câteva competi\ii
interna\ionale în România, croa\ia, Fran\a, italia iar
în 2014 a ob\inut locul întâi la concursul astana
Piano Passion din Kazahstan.
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educa\ie de calitate în
comunită\i defavorizate

Lideri ai schimbării
pentru o educa\ie mai bună
Partener: Asocia\ia Teach for Romania
localizare: na\ional
anul lansării: 2014
Beneficiari: 30 de tineri instrui\i pentru a deveni profesori model, 250 de copii din comunită\i
defavorizate beneficiari ai Școlii de Vară
Website: www.teachforromania.org

Recrutarea și formarea a 30 de
tineri valoroși pentru a deveni
profesori model și lideri în
educa\ie. Reducerea inechită\ii
în educa\ie prin creșterea
calită\ii învă\ământului în
comunită\i defavorizate.
Calitatea predării, precum și
statutul de cadru didactic în
societatea românească au
suferit un declin constant în
ultimii ani, fiind în același timp
o cauză și o consecin\ă a
prăbușirii sistemului
educa\ional românesc.
Meseria de profesor a devenit
o ultimă op\iune printre
absolven\ii de top și mai mult
de 50% din profesorii care au
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dat examen de titularizare în
2013 nu au ob\inut note de
trecere (peste 7).
O altă problemă a educa\iei în
România, la care încercăm să
răspundem prin acest nou
proiect, este atitudinea
profesorilor fa\ă de anumite
comunită\i și categorii de
elevi: cei mai buni profesori
evită școlile din mediul rural
sau pe cele cu elevi în
majoritate romi și nu sunt
motiva\i să lucreze în medii
dificile, cu elevi „provocatori”.
În plus, profesorii au de la
elevii din astfel de comunită\i
așteptări slabe, care atrag la
rândul lor rezultate slabe.

cum am ajutat?
În 2014, proiectul Asocia\iei
Teach for Romania - Leading
change, contributing to
education - a câștigat
finan\are din partea Funda\iei
Vodafone România pentru a
implementa un amplu proiect
de recrutare, instruire și sprijin
a 30 de tineri valoroși care
doresc să devină profesori
model și lideri ai schimbării în
educa\ie. În viziunea ini\iatorilor
proiectului, noii profesori,
competen\i și motiva\i, vor
introduce în procesul de
predare al materiilor școlare
abordări inovative și metode de
lucru noi, interactive, bazate pe
gândire critică și feedback
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constructiv, ce vor motiva elevii
să devină mai performan\i.
Profesorii sunt selecta\i din 8
jude\e din \ară, pe baza unor
criterii riguroase, prin
organizarea unor Centre de
Evaluare. O dată perioada de
instruire încheiată, profesorii
vor fi plasa\i, timp de doi ani, în
școli publice din comunită\i
dezavantajate și vor beneficia
de sus\inere din partea Teach
for Romania în cadrul activită\ii
lor.
În cele șase săptămâni de
instruire, viitorii profesori sunt
forma\i în teoria și practica de
predare: se urmărește
îmbunătă\irea cunoștin\elor, a

mentalită\ii și a aptitudinilor
necesare pentru a avea un
impact pozitiv asupra copiilor și
a comunită\ii. Totodată,
obiectivul proiectului este acela
de a introduce noi metode de
predare și de rela\ionare cu
copiii, prin folosirea de către
profesori, în clasă, a noilor
tehnologii.
În cadrul aceluiași proiect,
Teach for Romania organizează
cu sprijinul nostru o Școală de
Vară pentru 250 de copii din
medii defavorizate. Timp de
patru săptămâni, copiii
participă la cursuri pe diferite
teme predate în școală și la
numeroase activită\i extra
curriculare.
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10

Servicii
sociale
pentru
familii și
vârstnici
130 |

Fenomene sociale precum
abandonul familial, abandonul
școlar, excluziunea socială a
celor defavoriza\i perpetuează
sărăcia în care trăiesc 40%
dintre români* și men\in \ara
noastră pe primul loc în topul
\ărilor europene cu cei mai
săraci copii**.
Conform unui studiu UNICEF
realizat în 2012**, 72,6% din
copiii din România nu au două
sau mai multe dintre
produsele considerate de
bază în \ările dezvoltate: trei
mese pe zi, căr\i, bani pentru
excursii cu școala sau două
perechi de pantofi. Unul din

patru copii trăiește într-o
familie aflată sub pragul
na\ional al sărăciei.
Studii mai recente (2014)
arată că 17% dintre elevii din
România abandonează școala
în fiecare an, fa\ă de o medie
europeană de 12 procente.
Cele mai multe cazuri se
înregistrează în mediul rural și
au drept cauză principală
sărăcia.
Situa\ia vârstnicilor este la fel
de îngrijorătoare. Deși
reprezintă 15% din popula\ia
\ării (procent care se va dubla
până în 2050), seniorii
formează cea mai neglijată
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categorie socială din România,
afectată de probleme precum
sărăcia, boala, singurătatea și
izolarea socială, lipsa serviciilor
sociale și medicale adecvate.
Departe de a ne descuraja, astfel
de cifre ne-au arătat încă o dată
câtă nevoie este, în special în
zona rurală a României, de
fiecare proiect concret, eficient
și cu o viziune umanitară
puternică, ce își propune să
prevină și să combată sărăcia, cu
cauzele și efectele sale.
În 2014 am fost prezen\i în 10
comunită\i rurale și urbane din
jude\ele Sibiu, Giurgiu, Ilfov, din
orașele Brașov, Bacău și
București. Am ajutat familii

aflate în situa\ii de criză să
găsească solu\ii la problemele
cu care se confruntă și să evite
separarea de proprii copii. Am
reconstruit altfel de familii
pentru copiii părăsi\i de părin\i în
proiecte precum “Centrul
familial Speran\ă pentru mâine”
sau „Noi începuturi spre un viitor
demn”, în parteneriat cu Mia’s
Children.
Am oferit activită\i educa\ionale,
servicii de consiliere, dar și acces
la cantină pentru elevi cu scopul
de a încuraja școlarizarea. Am
alinat singurătatea și am
îmbunătă\it condi\iile de via\ă și
îngrijire a peste 800 de vârstnici.

Serviciile sociale pe care le-am
oferit copiilor și familiilor în 2014
nu se limitează la cele descrise
în acest capitol. Despre alte
proiecte de impact, care au
îmbunătă\it vie\i și au consolidat
comunită\i vulnerabile, citi\i mai
multe în capitolele “Educa\ie”
(centrele de zi), „Sănătate” sau
„Mobile for Good”.

*cifre Eurostat confirmate la sfârșitul anului
2014 prin publicarea de către Ministerul Muncii a “Strategiei Na\ionale privind Incluziunea
Socială și Reducerea Sărăciei”
**”Măsurarea sărăciei în rândul copiilor în
\ările dezvoltate”, Studiu UNICEF 2012, autor
Peter Adamson

10 Servicii sociale pentru familii §i vâsrstnici - Funda\ia Vodafone România - Raport Anual de Vise Împlinite 2014

| 131

Raport Fundatia 09-coperta.qxp_Raport FVDF2014 24/09/15 19:22 Page 132

O mare familie pentru
copiii fără familii

Centrul de tip familial
“Speran\ă pentru mâine”
Partener: Asocia\ia Sfântul Stelian
localizare: comuna Greaca, jude\ul Giurgiu
Beneficiari: 21 de tineri părăsi\i de părin\i, afla\i în plasament
Website: www.sfstelian.org
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Centru de tip familial în care
cresc, ca într-o familie
naturală, 21 de copii și tineri
abandona\i de părin\i.
Sunt copii pentru care
no\iunile de “casă
părintească” sau “familie”
sunt pur și simplu un vis
frumos, niciodată devenit
realitate. Centrele de tip
familial pot compensa
par\ial lipsa unei familii,
oferind copiilor părăsi\i de
părin\i o atmosferă cât mai
apropiată de cea a unei
familii naturale.
În jude\ul Giurgiu, jude\ cu o
rată crescută de abandon
familial, considerat unul
dintre cele mai sărace
jude\e din \ară, Asocia\ia
Sfântul Stelian este singura
organiza\ie care derulează
proiecte de tip centru
familial dedicate copiilor
institu\ionaliza\i.
cum am ajutat?
Centrul “Speran\ă pentru
mâine”, finan\at și în 2014
de Funda\ia Vodafone
România, constă în 3 case
de tip familial aflate în
perimetrul aceleiași cur\i.
Aici locuiesc 21 de copii
proveni\i din centre de

plasament din București,
sectorul 4 și jude\ul Giurgiu.
Centrul este o alternativă la
sistemul institu\ionalizat
clasic, în care copiii nu
beneficiază de grija și
dragostea unei familii, fie ea
și substitutivă. Cei 21 de
copii sunt îngriji\i de părin\i
sociali și asista\i de
educatori, psihologi și
asisten\i sociali.
Merg la grădini\ele și școlile
din zonă și sunt sprijini\i în
pregătirea profesională.
Tinerii părăsesc centrul doar
în momentul în care sunt
capabili să ducă o via\ă
independentă și sunt
integra\i în societate (au o
locuin\ă și un loc de muncă
cu contract pe termen
nelimitat)
Pe lângă îngrijirea zilnică de
care beneficiază, copiii
incluși în proiect participă la
diverse activită\i menite să
le ofere competen\e și
abilită\i de care au nevoie
pentru a deveni pe viitor
adul\i autonomi și
responsabili: ateliere de
dezvoltare personală,
educa\ie antreprenorială,
educa\ie civică și bune
maniere, activită\i de
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deprindere a gesturilor de bază
de \in de igienă, securitate
fizică, alimenta\ie sănătoasă.
Copiii beneficiază de ajutor la
teme și de un program intensiv
de recuperare școlară, de
educa\ie non-formală, cursuri
de calculator și limba engleză.
Înva\ă să cultive o grădină și au
grijă de câinii pe care centrul i-a
adoptat cu scopul de a-i
responsabiliza pe copii.
Proiectul asigură tinerilor
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asisten\ă medicală și educa\ie
pentru sănătate, mediere
socială și consiliere psihologică
pentru a depăși traume și
diverse probleme psihologice de la ușor retard în dezvoltarea
psihică sau pe anumite arii, la
traume profunde și tulburări de
comportament.
În 2014 to\i copiii au fost
integra\i într-o formă de
învă\ământ (grădini\ă, școală
sau liceu), au avut o stare fizică

și psihică foarte bună, s-au
dezvoltat normal pentru vârsta
lor și au dezvoltat un
comportament asertiv bazat pe
autovalorizare și ini\iativă.
Trei dintre adolescen\ii sprijini\i
au urmat cursul de bucătar și
de\in un certificat profesional,
au efectuat practica de
specialitate și lucrează cu
normă par\ială în cadrul
centrului turistic “Domeniul
Greaca”.
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Un miracol
pentru Robert
Când reprezentan\ii Asocia\iei Sfântul Stelian au vizitat mai multe centre
de plasament ale DGASPC sector 4 pentru a selecta poten\iali beneficiari,
nu au putut să nu îl remarce pe Robert.
Copilul se ruga cu insisten\ă să fie luat la centrul “Speran\ă pentru mâine”,
unde – auzise el – se trăiește ca într-o familie. În glasul și în privirea lui se
citeau disperarea celui care așteptase prea mult timp, în zadar, să fie primit
într-o familie. Robert împlinise deja 13 ani, to\i petrecu\i în centrul de
plasament, și știa că centrul familial era ultima șansă pe care o avea de a
se apropia cât mai mult de visul său: acela de a cunoaște via\a de familie.
Echipa Asocia\iei Sfântul Stelian căuta copii de vârste cât mai mici pentru
centrul familial, însă aceste criterii de selec\ie nu au avut nicio șansă în
fa\a rugămin\ilor lui Robert. Ini\iatorii proiectului au făcut o excep\ie,
despre care băiatul spune astăzi că a fost miracolul vie\ii sale. Copilul care
își pierduse orice speran\ă la o copilărie în afara centrului de plasament
este astăzi primul beneficiar al centrului “Speran\ă pentru mâine” care se
află pe punctul de a fi integrat social și de a porni pe drumul său în via\ă.
Robert a absolvit liceul Udriște Năsturel și a urmat apoi un curs de bucătar,
ob\inând un certificat de pregătire profesională. În prezent lucrează în
complexul turistic “Domeniul Greaca” și urmează să fie angajat pe o
perioadă nedeterminată în cadrul cantinei pe care Asocia\ia Sfântul Stelian
o va înfiin\a în cadrul centrului de tip familial. De asemenea, Robert este
ajutat în prezent să își depună dosarul pentru ob\inerea unei locuin\e
sociale de la DGASPC Giurgiu.
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grija și educa\ia
care schimbă destine

Noi începuturi
spre un viitor demn
Partener: Asocia\ia Mia’s Children
localizare: satul Roșu, comuna Chiajna, jude\ul Ilfov
Beneficiari: 44 copii (0-18 ani)
Website: www.miaschildren.org
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Mia’s Children crește, îngrijește,
educă și schimbă destinele
copiilor afla\i în situa\ii de risc
social, începând cu cele mai
fragede vârste, până când tinerii
își găsesc propriul drum în via\ă.
Departe de ochii celor mai mul\i
dintre noi, sunt copii care trăiesc
în condi\ii greu de imaginat, fie
că supravie\uiesc la limita
sărăciei în propria familie, fie că
trăiesc pe străzi și în subterane,
abandona\i, neiubi\i, agresa\i,
pradă ușoară pentru re\ele de
cerșetorie, droguri, prostitu\ie,
trafic uman.
Asocia\ia Mia’s Children a ajutat
în peste 20 de ani de activitate
sute de copii afla\i în astfel de
situa\ii limită: i-a găzduit și i-a
crescut de la vârste fragede,
chiar și de la câteva luni,
oferindu-le iubire, educa\ie,
hrană, îngrijire medicală și șansa
la o copilărie cât mai aproape de
normalitate.
cum am ajutat?
Funda\ia Vodafone România
sprijină de mul\i ani activitatea
Asocia\iei Mia’s Children și
împărtășește viziunea
umanitară a acestei organiza\ii,
precum și convingerea că, prin
asigurarea educa\iei și a unor
condi\ii de via\ă decente, fiecare

copil se poate dezvolta
armonios.
În 2014, Mia’s Children a avut în
grijă 44 de copii și tineri (0-18
ani) afla\i în situa\ii de risc social
și uman, copii rromi, copii din
familii ce trăiesc în condi\ii de
sărăcie extremă.
Cu ajutorul nostru, Mia’s
Children a putut acoperi nevoi
de bază ale tinerilor beneficiari –
o masă caldă și alimente,
rechizite școlare, îmbrăcăminte,
transport, medicamente și
îngrijire medicală (asisten\ă
medicală generală și
stomatologie).
Copiii au participat la activită\i
de tip after-school, au primit
ajutor suplimentar la diferite
materii și pregătire pentru
sus\inerea examenelor
școlare, de Bacalaureat sau de
admitere la facultate. Au fost
ajuta\i să dobândească
depinderi elementare de
igienă, alimenta\ie și via\ă
sănătoasă.
La “Clubul Speran\ei”,
Asocia\ia a desfășurat pentru
copii o serie de activită\i
educative, precum învă\area
unei limbi străine, sport (fotbal
și tenis săptămânal), cor (copiii
participă la repeti\iile Corului
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pentru Copii al Radiodifuziunii
Române), pictură, teatru.
Copiii și familiile asistate de
Mia’s Children au primit de
asemenea servicii de
consiliere familială, asisten\ă
psihologică, asisten\ă legală și
participă la activită\i
recrea\ionale și la sesiuni de
terapie prin artă și sport.
To\i copiii de peste 3 ani au
frecventat și în 2014 școala
sau grădini\a, iar copiii care, din
diverse motive, nu au putut
merge la grădini\ă au fost
incluși în programul “Grădini\a
pentru to\i” al Asocia\iei.
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La Mia’s Children tinerii rămân
până când termină o formă de
învă\ământ ce le permite
ob\inerea unei diplome și, mai
departe, a unui loc de muncă.
Pentru ca fiecare tânăr să aibă
cel pu\in o diplomă și o meserie
asigurată, ne propunem,
împreună cu Mia’s Children să
includem în școli și licee
voca\ionale to\i copiii și
adolescen\ii beneficiari ai
proiectului. Astfel, în 2014, 4
copii elevi în cadrul Grupului
Școlar UCECOM s-au pregătit, în
paralel cu liceul, pentru
meseriile de hair-stylist,
bucătar, ospătar și au ob\inut

rezultate foarte bune la
concursurile pe meserii.
Rezultatele tuturor copiilor
sunt pe măsura eforturilor
Asocia\iei. Astfel, în 2014, 40 de
copii și tineri au început sau au
continuat studiile în sistemul
de învă\ământ preșcolar,
gimnazial, liceal, profesional
sau universitar (2 studen\i) Doi
copii s-au pregătit pentru
Bacalaureat și una dintre fete sa pregătit pentru admiterea la
Conservator. Câteva expozi\ii de
pictură, felicitări și obiecte
decorative create de copii au
fost organizate cu succes de-a
lungul anului.
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Libertatea de a visa
Nicoleta I. are 17 ani și a crescut într-un orfelinat înainte să vină la Mia’s Children. Nica, cum o
alintă doamna Mia și ceilal\i copii, face parte din Corul de Copii al Radiodifuziunii Române.
Anul trecut a ob\inut un loc de frunte la olimpiadele pe meserii ale Liceului UCECOM și în paralel, Nica s-a pregătit intens pentru a-și vedea visul cu ochii: acela de a deveni studentă la
Conservator pentru a urma apoi o carieră în domeniul muzicii.

“

“La Mia’s Children am în\eles pentru prima dată că via\a poate fi frumoasă. Probabil pentru
că aici m-am sim\it pentru prima dată iubită. Aici am învă\at să visez și acest lucru, această
libertate de a visa, se datorează în mare parte oamenilor și organiza\iilor care sunt alături de
noi. Funda\ia Vodafone România este unul dintre cei mai vechi și mai buni prieteni ai
copiilor Mia și acest lucru, faptul că îi știm aproape pe termen lung, ne dă încredere că ceea
ce ne dorim poate deveni realitate, ne dă putere să muncim pentru a ne împlini visele. Vă
mul\umesc pentru tot ce a\i făcut pentru mine și pentru noi to\i. Și dacă totul va fi bine, în
2015 o studentă la Conservator vă va fi recunoscătoare pentru șansa ce i-a\i oferit-o.”
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solidaritate între genera\ii
pentru o comunitate puternică

Puternici împreună
Partener: Asocia\ia Sfântul Arhidiacon Ștefan
localizare: București
Beneficiari: 48 de copii, 14 tineri (15-20 ani), 20 seniori
Website: www.asas-ghencea.ro
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Sprijin și servicii sociale
integrate pentru copii, familii,
tineri și vârstnici afla\i în
situa\ii sociale și materiale
dificile.
O comunitate puternică se
formează atunci când, ghida\i
de aceleași interese și nevoi și
urmărind același scop, to\i
membrii comunită\ii se
implică, solidari, în activită\i
comune. În sectorul 6 al
capitalei, o comunitate există
deja din 2004, de când
Asocia\ia Sfântul Arhidiacon
Ștefan a adus împreună copii,
vârstnici, familii și tineri care se
sprijină reciproc pentru ca
fiecare dintre ei să fie mai
puternici și să ducă o via\ă mai
bună.
cum am ajutat?
Proiectul “Puternici împreună”
a câștigat în 2014 finan\are de
la Funda\ia Vodafone România
prin programul de finan\are
“Fondul pentru Fapte Bune”.
Continuă în felul acesta un
parteneriat început în 2007
între Funda\ia Vodafone
România și Asocia\ia Sfântul
Arhidiacon Ștefan.
De finan\area Funda\iei
Vodafone beneficiază vârstnici,
copii, tineri și familiile lor: 48 de

copii din familii sărace
mănâncă zilnic la cantină și își
fac temele la after-school; 14
tineri (15-20 ani), dezorienta\i
de lipsa valorilor și a modelelor
parentale în via\a lor, primesc
consiliere profesională și se
implică în același timp ca
voluntari pentru a ajuta al\i
oameni din comunitate; 20 de
seniori singuri și săraci se
implică în diverse activită\i
împreună cu tinerii și copiii,
regăsind astfel sentimentul
pierdut al utilită\ii și evitând
izolarea socială.
Printre evenimentele intergenera\ionale organizate în
proiect se numără concursuri
de dans, de gătit sau de cultură
generală, cursuri de folosirea
calculatorului, schimb de
cadouri personalizate, teatru
forum sau dezbateri pe o temă
aleasă de comun acord.
Proiectul “Puternici împreună”
creează astfel un cadru al
solidarită\ii și al comunicării
intergenera\ionale, un fel de
mare familie în care toată
lumea se simte mai activă, mai
pu\in singură și lipsită de
ajutor, în care atitudinile – fa\ă
de oameni din alte genera\ii,
fa\ă de propria via\ă – se
schimbă în bine.
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O mas[ cald[ pentru §colari

O masă caldă,
o via\ă mai bună
Partener: Asocia\ia Diaconia Ajutor Interna\ional
localizare: Brașov, jude\ul Brașov
Beneficiari: 128 de copii din familii defavorizate
Website: www.diaconia.info
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În Brașov, 128 de copii din
familii foarte sărace primesc
zilnic o masă caldă la Centrul
Educa\ional Diaconia. Pentru
cei mai mul\i copii, este
singura masă caldă primită
într-o zi și un stimulent
puternic pentru frecventarea
școlii.
În cadrul Centrului
Educa\ional Diaconia,
înfiin\at în 2006 în zona
Bartolomeu a orașului Brașov,
au fost asista\i în 2014 128
de copii defavoriza\i (3-18
ani), care locuiesc în condi\ii
de sărăcie extremă, fără acces
la apă, salubrizare sau curent
electric.
Părin\ii acestor copii, în
marea majoritate analfabe\i și
șomeri, nu își trimit copiii la
școală pentru că nu îi pot
ajuta cu temele, nici nu le pot
asigura rechizitele sau
hainele necesare pentru
școală.
Pentru a-i convinge pe părin\i
să își lase copiii să meargă la
școală, Centrul Educa\ional
Diaconia asigură celor mici
tot sprijinul educa\ional
necesar și, în măsura
posibilită\ilor, sprijină

material familiile copiilor.
Numai copiii care merg la
școală regulat beneficiază de
serviciile centrului Diaconia,
inclusiv de accesul la cantină.
cum am ajutat?
Funda\ia Vodafone România a
finan\at în 2014 masa zilnică
a celor 128 de copii care vin
la Centrul Educa\ional
Diaconia. “Faptul că aici
primesc o masă caldă care
con\ine carne este pentru
mine o minune” – ne-a spus
Iolanda, o feti\ă de 10 ani.
Având asigurată o masă
zilnică, cei mici au fost mai
motiva\i și mai pregăti\i să
meargă la școală și apoi la
centru pentru a-și face
temele. Absen\ele la cursuri
s-au diminuat sim\itor și
aten\ia școlarilor a crescut,
atât în clasă, cât și la centru.
Cu excep\ia a doi copii, to\i
copiii beneficiari au reușit să
frecventeze școala cu
regularitate și să își continue
studiile. Mul\i și-au
îmbunătă\it în mod
considerabil
comportamentul.
Dirigintele lui Dănu\ (școala
generală nr. 12, Brașov) ne-a

povestit că băiatul “a luat
nota zece la purtare, lucru
care nu s-a mai întâmplat de
mul\i ani. Nu mai are absen\e
și nici corijen\e, s-a schimbat
foarte mult în bine.”
Scopul Centrului Educa\ional
Diaconia este prevenirea
abandonului școlar și
îmbunătă\irea calită\ii vie\ii
copiilor, pentru ca aceștia să
poată avea un viitor, să devină
adul\i independen\i, capabili
să aibă grijă de propriile
familii.
La Centru, copiii își fac
temele, mănâncă, au acces la
spălătorie, participă la
activită\i creative și
recreative, la tabere,
workshopuri, cursuri de igienă
și sesiuni de mentoring.
“Fără îndoială, masa caldă
primită de copii în fiecare zi
este una din cele mai
puternice motiva\ii pentru
care copiii vin la Centru”, ne-a
spus Monica, coordonatoarea
Centrului Educa\ional. „Prin
mâncarea pe care o oferim,
reușim să îi \inem pe copii
conecta\i cu școala și să
diminuăm riscul abandonului
școlar.”
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un mediu prielnic
pentru dezvoltarea copiilor

Culorile copilăriei
Partener: SOS Satele Copiilor România
localizare: Cisnădie, jud. Sibiu, comunele Roșia, Chirpăr și Vurpăr
Beneficiari: 227 de copii și tineri, 177 adul\i proveni\i din 72 de familii
Website: www.sos-satelecopiilor.ro
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Sprijin pentru familiile în
dificultate în vederea
prevenirii abandonului
familial și școlar și a
identificării de solu\ii pentru
ca 227 de copii și tineri să
crească într-un mediu
prielnic dezvoltării fizice și
emo\ionale.
În comunele Roșia, Chirpăr
și Vurpăr din jude\ul Sibiu,
sărăcia în care trăiesc
majoritatea familiilor este
vizibilă cu ochiul liber: case
dărăpănate, neîncăpătoare,
uneori improvizate
adăpostesc mai multe
genera\ii ale aceleiași familii.
Nivelul scăzut de educa\ie și
slaba pregătire profesională
a oamenilor fac foarte
dificilă găsirea unui loc de
muncă stabil pentru
îngrijitorii familiilor, mai ales
că majoritatea poten\ialilor
angajatori se află la distan\e
mari, în Sibiu, Agnita sau
Mediaș.
Tabloul sumbru este
completat de lipsa calită\ii
rela\iilor de familie în aceste
comunită\i: obișnui\i cu o
via\ă dură, săraci și
needuca\i, cei mai mul\i
părin\i nu acordă nicio

importan\ă rela\iei cu proprii
copii, nu conștientizează
importan\a rolului de
părinte în via\a copilului sau
cât de devastatoare este
pentru un copil separarea de
familie. Copiii cresc foarte
adesea neglija\i și în
permanent risc de a fi
abandona\i de către proprii
părin\i.
cum am ajutat?
Pentru a oferi copiilor un
mediu cât mai prielnic
dezvoltării, prevenind
abandonul școlar și familial,
ne-am propus să ajutăm
părin\ii din cele trei
comunită\i să găsească
solu\ii la propriile probleme,
să devină autonome și
capabile să își îngrijească
copiii. Ne-am dorit, de
asemenea, să contribuim la
schimbarea de atitudini în
ceea ce privește educa\ia și
rela\ionarea cu proprii copii.
În cadrul întâlnirilor de grup,
63 de adul\i au învă\at să își
identifice propriile resurse și
să își prioritizeze nevoile, să
își dezvolte anumite
deprinderi și abilită\i, inclusiv
abilită\ile parentale și de
rela\ionare în familie; să
ob\ină drepturile sociale
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cuvenite; să caute un loc de
muncă și să gestioneze
bugetul familial. Părin\ii cu
copii sub 3 ani (27 de părin\i)
au participat la grupuri de joacă
și de rela\ionare cu copiii, au
învă\at cum să interac\ioneze
cu proprii copii, au în\eles care
este importan\a jocului pentru
cei mici și pentru construirea
rela\iei de atașament părintecopil.
Pentru cei mici s-au organizat
ateliere de crea\ie, de bune
maniere, de educa\ie pentru
sănătate și igienă, de
dezvoltare a abilită\ilor
manuale. O parte din
activită\ile recreative, de
exemplu excursia premian\ilor
la Păltiniș, cu participarea a 35
de copii, a fost dedicat[ celor
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cu rezultate școlare bune. To\i
copiii incluși în proiect au
primit rechizite școlare toamna
și cadouri de la Moș Crăciun.
La finalul anului, cei 227 de
copii incluși în proiect au rămas
în propriile familii, 93% din ei au
urmat o formă de învă\ământ
conform cu propria vârstă și
95% din cei care au frecventat
școala au promovat clasa.
De asemenea, 22 de familii au
adus mici repara\ii la propriile
locuin\e sau au achizi\ionat
obiecte casnice,
îmbunătă\indu-și astfel
condi\iile de locuit și de igienă.
Șapte părin\i și-au găsit un loc
de muncă și s-au angajat cu
contract de muncă. În plus, 17
persoane, din care 10 copii, au
beneficiat de decontarea unor

servicii medicale și 4 nounăscu\i au fost înregistra\i la un
medic de familie.
Două surori, ambele mame
minore ce locuiesc împreună
într-o casă mică și sărăcăcioasă,
au fost ajutate să iasă din
anonimatul demografic și să
devină vizibile pentru
comunitate: nici mamele, nici
copiii lor nu aveau acte de
identitate și nu existau din
punct de vedere legal, ca atare
nu aveau acces la servicii
medicale sau la ajutor social.
Mul\umită interven\iilor
echipei SOS Satele Copiilor,
atât mamele, cât și copilașii lor
sunt astăzi înregistra\i la starea
civilă, au un medic de familie,
beneficiază de aloca\ia de stat
pentru copii și de alte drepturi
sociale.
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“

Mi-a pl[cut foarte mult în
excursia de la Gioagiu Băi,
unde am stat patru zile.
Totul a fost super: ștrandul,
mâncarea, „sportul de
diminea\ă”, copiii,
atmosfera... Mereu am dorit
să fac baie într-o piscina cu
apa curată și caldă. A fost
prima excursie din via\a
mea. Mul\umesc că mi-a\i
dat ocazia să particip!”

georgiana c., 15 ani
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sport pentru integrarea
socială și școlară

Școala socială de fotbal
Partener: Funda\ia Dezvoltarea Popoarelor
localizare: București
Beneficiari: 45 de copii afla\i în situa\ii de risc de abandon școlar, părin\ii copiilor
Website: www.fdpsr.ro
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Școala socială de fotbal
sprijină dezvoltarea,
incluziunea socială și
educa\ională a 45 de copii ce
riscă să abandoneze școala.
Un studiu pe tema
abandonului școlar realizat în
2011 de către Funda\ia
Dezvoltarea Popoarelor a
arătat că pentru copii,
prietenia și o rela\ionare bună
cu colegii, atât la școală, cât și
în afara școlii, au o importan\ă
majoră și influen\ează decizia
de a continua sau a abandona
școala. Marginalizarea
resim\ită de copiii din familii
cu probleme și autoizolarea la
care se condamnă adesea
copiii din familii defavorizate
au adesea drept consecin\[
abandonul școlar. De
asemenea, familia, prin
atitudinea fa\ă de școală și
educa\ie, precum și anturajul
nefavorabil sunt alte două
cauze importante ale
abandonului școlar în rândul
copiilor.
cum am ajutat?
În perioada septembrie 2014
– iunie 2015 am sprijinit
pentru al treilea an consecutiv
copiii de la “Școala socială de
fotbal”: 45 de copii cu vârste

cuprinse între 7-15 ani, din trei
școli aflate la periferia
Bucureștiului (școala nr. 55,
școala nr. 22 și școala nr. 67).
Copiii implica\i în proiect sunt
copii marginaliza\i social ce
riscă să abandoneze școala.
Împreună cu partenerii de la
Funda\ia Dezvoltarea
Popoarelor îi ajutăm să se
integreze în școală și în
societate, încurajând o
atitudine mai bună a copiilor
fa\ă de școală și a comunită\ii
fa\ă de acești copii. Proiectul
vizează de asemenea părin\ii,
care au nevoie să în\eleagă cât
de importantă este școala și
educa\ia pentru copiii lor.
Premisa de la care pornim este
aceea că educa\ia prin sport
facilitează incluziunea socială,
dezvoltă nu doar abilită\i
sportive, ci și abilită\i sociale,
disciplinează, crește încrederea
în propria persoană, \ine copiii
departe de alte tenta\ii și de un
anturaj nefavorabil, cultivă
valori precum spiritul de
echipă, fairplayul,
competitivitatea.
Două sunt componentele
principale ale proiectului:
activită\ile sportive propriu-zise
și sesiunile de consiliere pentru
copii și părin\i.
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Fiecare copil a participat anul
trecut la antrenamente de
fotbal de două ori pe săptămână, a beneficiat de o gustare în timpul
antrenamentului și de transport de acasă la sala de antrenament și înapoi. S-au
organizat pentru cei mici diverse evenimente și competi\ii sportive între școli sau
cluburi de fotbal.
Copiii s-au obișnuit să respecte un program și anumite
reguli de conduită, s-au integrat în grup, au învă\at ce înseamnă atât efortul
individual, cât și munca în
echipă, au fost încuraja\i să se
comporte corect fa\ă de colegi.
Fiecare copil a beneficiat o
dată la trei luni de o ședin\ă individuală de consiliere. De asemenea, tinerii sportivi au
participat lunar la o întâlnire
de consiliere de grup (20 – 25
copii/ grupă) ce a avut ca scop
creșterea motiva\iei de a
învă\a și conștientizarea de
către copii a importan\ei pe
care o are educa\ia școlară.
Profesioniști din diferite domenii (sport, sănătate, educa\ie)
au vorbit copiilor despre propria experien\ă, ajutându-i să
se identifice cu anumite profiluri profesionale și să în\eleagă
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rolul educa\iei în realizarea
propriilor vise.
Întâlnirile cu modele profesionale, vizitele la firme, precum
și alte activită\i non-formale
cu voluntarii au avut un impact deosebit asupra copiilor
și au fost foarte apreciate.
Părin\ii au participat lunar la
sesiuni individuale de consiliere în cadrul cărora s-a discutat despre importan\a
școlarizării, despre rela\ionarea cu copiii sau despre metode de abordare a
problemelor comportamentale ale copiilor. Atât copiii, cât
și părin\ii au astăzi o rela\ie
mai bună cu școala, în\eleg
importan\a școlarizării și reușesc să rela\ioneze mai bine
atât între ei, în familie, cât și
cu al\i membri ai comunită\ii.
Majoritatea copiilor de la
Școala Socială de Fotbal –
mai mult de 90% dintre ei - șiau îmbunătă\it atât condi\ia
fizică și mentală, cât și starea
generală, conform evaluărilor
antrenorilor. Câ\iva dintre ei sau dovedit a fi foarte talenta\i,
iar evolu\ia lor în program a
fost remarcabilă: sunt mult
mai disciplina\i, spun antrenorii, sociabili, și-au dezvoltat
foarte mult abilită\ile sportive,
iar câ\iva dintre ei doresc să
facă sport de performan\ă.
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sprijin pentru cei
mai vulnerabili copii

Diferen\ă, nu indiferen\ă!
Partener: Funda\ia Bucureștii Noi
localizare: București
Beneficiari: 100 de copii (9 luni – 18 ani) afla\i în situa\ii de risc:
copii cu dizabilită\i, copii cu probleme sociale și financiare grave
Website: www.fundatia-bucurestii-noi.ro
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Un program complet de
reabilitare, dezvoltare și
integrare în societate
constând în recuperare fizică și
emo\ională pentru copii cu
nevoi speciale și alte categorii
de copii în dificultate.
Pentru cele mai vulnerabile
familii din România, precum și
pentru copiii din centre de
plasament, rămân inaccesibile
numeroase servicii care le-ar
putea ajuta să iasă din situa\ia
de criză: serviciile medicale
specializate, activită\ile
educative sau activită\i cu scop
de dezvoltare emo\ională și
personală.
cum am ajutat?
În 2014, Funda\ia Bucureștii
Noi a câștigat finan\are din
partea Funda\iei Vodafone
România pentru a desfășura un
proiect ce urmărește
includerea în comunitate a
copiilor cu cerin\e și nevoi
speciale și a familiilor lor: copii
cu dizabilită\i, copii din familii
monoparentale, copiii din
sistemul de protec\ie al
Statului, copii din familii foarte
sărace, afectate de probleme
precum alcoolismul sau
violen\ă domestică.
Proiectul “Diferen\ă, nu
indiferen\ă” oferă copiilor un

program complet de
reabilitare, dezvoltare și
integrare în societate
constând în recuperare și
reabilitare fizică în cadrul unui
cabinet de kinetoterapie (35
de copii), dezvoltare
emo\ională și personală prin
artă (atelierul ReabilitART, 35
de copii) și participarea
gratuită la un program
educativ de vară (40 de copii).
Cu sprijinul nostru, Funda\ia
Bucureștii Noi a putut oferi atât
servicii gratuite de recuperare
și reabilitare pentru cei în
nevoie, cât și un program de
preven\ie infantilă a
problemelor legate de
coloană. Funda\ia Bucureștii
Noi colaborează cu doi
specialiști italieni – un medic
ortoped-posturolog și un
kinetoterapeut – care
evaluează to\i pacien\ii la
fiecare trei luni. Cinci dintre
copii au primit de asemenea
consiliere psihologică, reușind
astfel să depășească diverse
dificultă\i emo\ionale.
Principalele rezultate ale
proiectului aflat în desfășurare
în 2015 au fost înfiin\area și
dotarea unui cabinet de
kinetoterapie și oferirea de
servicii gratuite pentru 100 de
copii în situa\ii de risc.
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ajutor pentru femei și copii
în situații de urgen\ă

Interven\ie socială de urgen\ă prin telefon
Partener: Asocia\ia Touched Collection
localizare: București
Beneficiari: 50 de femei aflate în situa\ii de risc (violen\ă
domestică, abandon familial, sărăcie extremă) și 100 de copii
Website: www.touchedromania.org
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Ajutor pentru ieșirea din
situa\ii de risc (violen\ă în
familie, sărăcie extremă,
abandon familial) și o nouă
șansă la o via\ă demnă și
independentă pentru 50 de
femei și copiii lor.
Cifrele care vorbesc despre
sărăcie, violen\ă domestică și
abandon în familiile din
România sunt sumbre și
descurajatoare. Aproape
12.000 de femei au fost
victime ale violen\ei
domestice în 2010 și 99 dintre
ele au murit. În primele trei
luni ale anului 2011 au fost
înregistrate 1.400 de cazuri de
violen\ă domestică și 27 de
persoane au murit. Mai mult,
75% din cazurile de violen\ă în
familie nu sunt raportate și
61% dintre români consideră
că acest tip de abuz este o
chestiune privată. În ceea ce
privește abandonul: 40.000
de copii au rămas fără familie
în 2013. În același an, un sfert
dintre copiii din România
trăiau sub pragul sărăciei și
40% dintre români se aflau în
risc de sărăcie și excluziune
socială (cifre Unicef)
cum am ajutat?
Proiectul dezvoltat de
Asocia\ia Touched Collection
cu sprijinul Funda\iei

Vodafone România își
propune să ofere femeilor și
copiilor lor ajutor de urgen\ă
pentru depășirea situa\iilor de
criză în care se află (violen\ă
în familie, sărăcie extremă,
risc de abandon familial,
victime ale traficului uman) și
o nouă șansă la o via\ă
demnă și independentă.
Femeile beneficiază de
servicii sociale profesioniste,
consiliere psihologică,
ateliere de terapie prin
crea\ie, seminarii de formare
și orientare profesională
pentru a putea să deprindă
abilită\i de via\ă
independentă, să rămână
alături de copiii lor, să își
recapete echilibrul emo\ional
și să se reintegreze
profesional și social.
Beneficiarele primesc
telefoane mobile și cartele
telefonice, cu ajutorul cărora
pot solicita ajutor de urgen\ă
în caz de nevoie și primesc
consiliere din partea
ini\iatorilor proiectului. Patru
consilieri telefonici
beneficiază la rândul lor de
telefoane mobile și
abonamente Vodafone pentru
a putea interveni în beneficiul
femeilor și copiilor afla\i în
situa\ii de risc.
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Respect și grijă
pentru vârstnici

Alături de bunicii uita\i
Partener: Funda\ia de Sprijin Comunitar, Bacău
localizare: Bacău, jude\ul Bacău
Beneficiari: 835 de vârstnici bolnavi și singuri
Website: www.fsc.ro
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Proiectul oferă vârstnicilor din
municipiul Bacău servicii
integrate de asisten\ă și
recuperare medicală, îngrijire,
socializare și terapie
ocupa\ională. În total 835 de
persoane beneficiază de aceste
servicii la domiciliu și în două
centre reziden\iale.
Doar 0,23 % dintre persoanele
vârstnice din România primesc
îngrijire la domiciliu, deși cel
pu\in 20% dintre seniori ar avea
nevoie de astfel de servicii.
Îngrijirea la domiciliu are
avantaje enorme, fiind de 11 ori
mai ieftină decât oricare altă
formă de asisten\ă în regim
reziden\ial, iar prin dezvoltarea
acestor servicii s-ar putea oferi
locuri de muncă și calificare
pentru cel pu\in 100.000 de
persoane.
De asemenea, în România,
există 78 de centre de zi pentru
seniori, ceea ce înseamnă că
cel mult 3% din localită\ile din
România beneficiază de 1
centru de zi în care vârstnicii
pot socializa, pentru a putea
rămâne activi și a evita
singurătatea.

cum am ajutat?
Împreună cu Funda\ia pentru
Sprijin Comunitar, am reușit în
2014 să creăm condi\ii de via\ă
mai bune pentru 835 de
vârstnici bolnavi și singuri din
Bacău: vârstnici cu diverse
grade de imobilitate sau
suferind de boli în fază
terminală; seniori care au
nevoie de recuperare medicală;
pensionari singuri, care au
beneficiat de sprijin social,
consiliere și oportunită\i de
socializare.
Pe de o parte, proiectul
răspunde unor nevoi urgente
ale vârstnicilor, cum ar fi nevoia
de îngrijire medicală și de sprijin
social pentru cei bolnavi, care
nu se pot ajuta singuri. Pe de
alta, își propune să încurajeze
un stil de via\ă activ în rândul
persoanelor de vârsta a treia,
oferind ocazii de socializare și
de recreere, redând vârstnicilor
sentimentul utilită\ii și al
propriei valori.
Anul trecut, serviciile oferite
beneficiarilor proiectului au
inclus: asisten\ă medicală la
domiciliu, acordată de asistente

medicale specializate
vârstnicilor externa\i din spital
care aveau nevoie să continue
acasă tratamentul prescris;
îngrijire socială la domiciliu
pentru seniorii cu diverse
afec\iuni, care nu se pot ocupa
singuri de cumpărături, menajul
locuin\ei sau de propria îngrijire
și igienă; activită\i de
socializare, recreere și de
recuperare medicală
(gimnastică medicală și
kinetoterapie) în cadrul
Centrului de Zi “Ștefan
Ciobanu”, deschis în 2002 și în
„Satul Seniorilor Milly”, din
Buhuși, deschis de Funda\ia de
Sprijin Comunitar în 2013.
Proiectul are de asemenea o
componentă de conștientizare
și educare a comunită\ii cu
privire la problemele, dar și la
abilită\ile vârstnicilor. O trupă
de teatru formată din seniori a
sus\inut un mini-turneu în
centre de zi sau reziden\iale din
regiune, cu scopul de a
promova creativitatea și
atitudinea pro-activă la vârsta
senioratului.
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11

Integrarea socială a
persoanelor cu nevoi
speciale
158 |
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Pentru noi, copiii și adul\ii cu
nevoi speciale sunt, înainte de
toate, oameni speciali, iar
nevoile lor au fost mereu în
centrul preocupării și al
proiectelor noastre.
Acceptare, îngrijire medicală
adecvată, educa\ie și stimulare
intelectuală, socializare, abilită\i
de via\ă independentă,
dezvoltare și valorizare a
propriului poten\ial – acestea
sunt câteva din nevoile
“speciale” (și totuși atât de
universal umane) pe care le-am
identificat în rândul persoanelor
cu dizabilită\i și la care ne
propunem să răspundem în
proiectele noastre.
În 2014, am ajuns în localită\i
izolate din cinci jude\e din \ară,

pentru a reda mobilitatea și
speran\a la o via\ă împlinită
copiilor și adul\ilor imobiliza\i,
complet dependen\i de proprii
îngrijitori. Am oferit sportivilor cu
dizabilită\i intelectuale sau
locomotorii ocazia să
strălucească și să își pună în
valoare abilită\ile în cadrul a
numeroase competi\ii și
evenimente sportive. Am ajutat
tineri diagnostica\i cu scleroză
multiplă, oferindu-le îngrijire la
domiciliu și în spitale,
implicându-i în activită\ile unui
centru de zi, acompaniindu-i în
spa\ii și institu\ii publice altfel
inaccesibile pentru ei. Am
sprijinit educa\ia specială și
stimularea intelectuală a
copiilor cu dizabilită\i

neuromotorii severe și am ajutat
50 de copii cu tulburări din
spectrul autismului să facă
progrese în deprinderea
abilită\ilor de socializare și de
via\ă independentă. Tot anul
trecut, am dotat un spital de
psihiatrie din România cu un
spa\iu de joacă și terapie de care
beneficiază în jur de opt sute de
copii în fiecare an.
Deși diferite ca activită\i și ca tip
de nevoi și dificultă\i abordate,
toate proiectele noastre au
același scop: să ofere copiilor și
adul\ilor cu nevoi speciale șansa
la o via\ă împlinită în
comunitate și să combată, prin
informare și educare, prejudiciile
societă\ii și excluziunea socială
a acestor persoane în dificultate.
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darul pre\ios al mobilită\ii

Caravana mobilită\ii
Partener: Funda\ia Motivation România
localizare: localită\i izolate din jude\ele Alba, Bacău, Constan\a, Neam\ și Tulcea
Beneficiari: 105 persoane cu dizabilită\i motorii,
27 tineri dezinstitu\ionaliza\i cu abilită\i intelectuale
Website: www.motivation.ro

160 |

11 Integrarea social[ a persoanelor cu nevoi speciale - Funda\ia Vodafone România - Raport Anual de Vise Împlinite 2014

Raport Fundatia 09-coperta.qxp_Raport FVDF2014 24/09/15 19:23 Page 161

Proiect ce își propune să
crească mobilitatea
persoanelor cu dizabilită\i
motorii, punându-le la
dispozi\ie un atelier mobil de
scaune rulante, sesiuni de
instruire și activită\i sportive
pentru copii și adul\i.
Pentru persoanele cu
dizabilită\i fizice, un scaun
rulant este singura șansă la o
via\ă trăită activ și cu
demnitate, singura șansă la
independen\ă. În România
însă, una din cinci persoane cu
dizabilită\i nu are și nu își
poate permite un scaun
rulant, după cum arată un
studiu realizat în 2010 de
Societatea Academică din
România.
Finan\area publică reușește să
acopere între 16-30% din
cererea de scaune rulante.
Lipsa unui echipament de
mobilitate adecvat condamnă
persoanele cu dizabilită\i
motorii la izolare, dependen\ă
totală de îngrijire, lipsa
accesului la educa\ie, locuri
de muncă sau activită\i de
recreere, precum și la
numeroase probleme de
sănătate cauzate de
imobilizarea fizică.

cum am ajutat?
De 13 ani colaborăm cu
Funda\ia Motivation România
pentru a îmbunătă\i mobilitatea
și a reda speran\a într-o via\ă
împlinită cât mai multor copii și
adul\i cu dizabilită\i motorii din
România, inclusiv persoanelor
care trăiesc în comunită\i rurale
izolate, fără acces la informa\ie
și la ajutor specializat.
În 2014 am lansat proiectul
pilot “Caravana Mobilită\ii” prin
intermediul căruia 105 adul\i și
copii cu dizabilită\i locomotorii
din localită\i izolate din
România au primit
echipamente de mobilitate
personalizate sau au beneficiat
de repara\ii gratuite ale
echipamentelor pe care le
foloseau deja. Un atelier mobil
de scaune rulante s-a deplasat
în 2014 în cinci localită\i
izolate, fără acces la servicii și
asisten\ă de specialitate, din
jude\ele Alba, Bacău,
Constan\a, Neam\ și Tulcea.
Caravana a fost înso\ită de o
echipă multidisciplinară
formată dintr-un
kinetoterapeut, un asistent
medical, un tehnician
specializat în repara\ii și
adaptări de scaune rulante și un
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instructor de via\ă independentă,
utilizator de scaun rulant.
Participan\ii la Caravană au fost
selecta\i de echipele regionale
Motivation și au primit repara\ii
ale scaunelor rulante vechi sau
echipamente de mobilitate noi,
adaptate nevoilor pe care le au,
evaluări și recomandări medicale
și kinetoterapeutice și, totodată,
instruire pentru o via\ă
independentă, privind tehnicile
de manevrare a scaunului
rulant și tehnici de bază în
autoservire și autoîngrijire.
Practic, beneficiarii Caravanei
au aflat mai multe despre ce
presupune propria dizabilitate,
cum pot preveni complica\iile
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asociate acesteia, cum pot ieși
din casă în siguran\ă, într-un
echipament potrivit și cu
demnitate, cunoscându-și
abilită\ile și drepturile.
O bună modalitate de integrare
în comunitate, dar și de
încurajare și de celebrare a
abilită\ilor persoanelor cu nevoi
speciale este sportul. Câteva
evenimente sportive au reunit
în 2014 persoane cu dizabilită\i
fizice și intelectuale și voluntari
Vodafone. Astfel, în mai 2014
sportivii cu și fără dizabilită\i au
înotat împreună la competi\ia
anuală Motivation-Vodafone iar
în octombrie au jucat baschet
în scaunul rulant.

O a treia componentă a
proiectului dezvoltat împreună
cu Motivation are ca beneficiari
27 de copii și tineri care au fost
dezinstitu\ionaliza\i din Centrul
de Plasament Tăncăbești (jud.
Ilfov) și care trăiesc acum în 4
case de tip familial. Tinerii au luat
parte lunar la activită\i de tip
“gentle teaching” („educa\ie cu
blânde\e”), care le-au
îmbunătă\it calitatea vie\ii și
încrederea în for\ele proprii.
Copiii au avut ocazia să își
cunoască terapeu\ii și dincolo de
atelierele de lucru, mergând
împreună la teatru sau muzee, în
parc și excursii, testând noi jocuri
și construind amintiri frumoase.
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“Caravana Mobilită\ii”:
peste 100 de vie\i transformate
Caravana Mobilită\ii a ajuns în cinci localită\i izolate din România cu un dar
pre\ios pentru copiii și adul\ii cu dizabilită\i: libertatea de mișcare și, o dată cu
ea, șansa la o via\ă mai bună. Peste 100
de persoane care își pierduseră orice speran\ă că se vor putea mișca vreodată independent au primit un scaun rulant,
câteva sfaturi utile și încrederea că via\a
poate fi trăită frumos și cu demnitate în
ciuda dizabilită\ilor.
Am aflat prin Caravana Mobilită\ii povești
de via\ă impresionate și am întâlnit mul\i,
prea mul\i oameni care trăiesc în izolare,
care nu își cunosc drepturile (cum ar fi
dreptul de a solicita un scaun rulant prin
intermediul Casei de Asigurări de Sănătate), care suportă abuzuri și nu știu la
cine să apeleze pentru ajutor. Am descoperit oameni modești care, din dorin\a de
a nu-i deranja pe ceilal\i, au încercat să-și
rezolve singuri problemele și au improvizat scaune rulante din materiale găsite
pe lângă casă - lemn, materiale textile.
Din păcate, echipamentele necorespunzătoare au generat complica\ii de sănătate. Am descoperit bătrâni care nu mai
fuseseră la medic de ani buni și nu-și cunoșteau problemele de sănătate și copii
din sate izolate care nu puteau să ajungă
la școală, din lipsa unui scaun rulant.
În Motoșeni, jude\ul Bacău, am făcut cunoștin\ă cu Gabriela, de 7 ani, diagnosticată cu hidrocefalie. Gabriela locuiește
cu părin\ii și sora mai mare într-o casă sărăcăcioasă și nu a avut niciodată un

scaun rulant, deși nu se putea deplasa
singură decât pe distan\e foarte scurte,
nu mai departe de poarta casei părintești.
Gabriela a venit la Caravană îmbrăcată în
uniformă școlară, deși nu era elevă. Curioasă, istea\ă și comunicativă, a intrat repede în vorbă cu noi și ne-a povestit că
poartă uniformă pentru că își dorește să
meargă la școală, la fel ca sora ei mai
mare, vrea să înve\e și să se joace în
pauză cu colegii. Mama Gabrielei ne-a
spus însă că fiica ei cea mică “nu este de
dus la școală, la problemele pe care le
are”. În plus: “ce vor zice oamenii”? Deja
vecinii “se uită”. David Răulea, instructor
de via\ă independentă și membru în
echipa Caravanei i-a explicat mamei că
este păcat să nu își trimită copilul la
școală, la cât este de iste\ și de dornic de
a învă\a: “Și noi folosim scaune rulante și
am fost la școală, am terminat facultă\i.
Dacă noi am putut, poate și ea. Dumneavoastră trebuie să o încuraja\i”.
Gabriela a primit prin “Caravana
Mobilită\ii” un scaun rulant și, o dată cu
el, independen\a de a se deplasa singură
și în afara propriei case. Pe mama ei, speriată că i s-ar putea cere să plătească
scaunul primit, am liniștit-o spunându-i
că singura recompensă pe care o așteptăm este să-și trimită copilul la școală.
Ne-am despăr\it cu o promisiune din partea mamei și cu un zâmbet fericit din partea Gabrielei, care are deja uniforma
pregătită pentru a merge singură la
școală.
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Valorizarea sportivilor
cu dizabilită\i intelectuale

Jocurile Na\ionale Special Olympics
Partener: Funda\ia Special Olympics din România
localizare: na\ională
Beneficiari: 2.500 de sportivi cu dizabilită\i intelectuale, 300 de părin\i,
200 de profesori, 500 de voluntari
Website: www.specialolympics.ro
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Evenimente și competi\ii
sportive ce contribuie la
integrarea socială a
persoanelor cu dizabilită\i
intelectuale, ajutându-le să își
descopere poten\ialul, să
devină membri activi ai
familiei și ai comunită\ii, să
experimenteze sentimentul
încrederii în sine și al bucuriei
de a trăi.
Nevoia de a fi acceptat este
una internă, prescrisă
genetic, general umană și nu
face diferen\ă de rasă, gen
sau grad de dizabilitate.
Special Olympics și-a asumat
misiunea de a contribui la
integrarea în comunitate prin
sport a persoanelor cu
dizabilită\i intelectuale, de a
promova abilită\ile acestor
persoane și de a le face să se
simtă valoroase și acceptate,
creând astfel, în beneficiul
nostru, al tuturor, o lume mai
generoasă, mai unită și mai
puternică.
Din cele 102.202 persoane
cu dizabilită\i intelectuale
raportate în România în
2013, aproximativ 1500
participă în fiecare an pentru
prima oară la activită\ile și
competi\iile sportive
organizate Funda\ia Special

Olympics România. De
asemenea, Funda\ia Special
Olympics selec\ionează și
pregătește delega\ia ce
reprezintă România la
Jocurile Mondiale Special
Olympics.
cum am ajutat?
Cu sprijinul financiar al
Funda\iei Vodafone România,
2.500 de persoane cu
dizabilită\i intelectuale din
Centre de Plasament, Școli
Speciale, Școli de Arte și
Meserii, ONG-uri din toată
\ara au participat în 2014 la
tabere de pregătire,
competi\ii și evenimente
sportive locale, regionale,
na\ionale sau interna\ionale
dedicate persoanelor cu
dizabilită\i intelectuale.
Pentru că scopul acestor
evenimente este acela de a
oferi fiecărui participant
șansa de a se sim\i campion
și de a se bucura de propriile
abilită\i, în aplauzele celor
din jur, to\i participan\ii la
jocuri au câștigat câte o
medalie și s-au urcat pe
podium la final de concurs.
Pentru Special Olympics
România și sportivii săi, anul
2014 a însemnat o perioadă
foarte bogată în evenimente
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organizate în întreaga \ară: 3
edi\ii de Jocuri Locale
(Călărași, Sibiu, Brașov), 3
edi\ii de Jocuri Regionale
(Buzău, Piatra-Neam\,
Oradea), o edi\ie de Jocuri
Na\ionale (Craiova, 6-9 iunie).
A însemnat, de asemenea,
participarea la Jocurile
Europene de Vară Special
Olympics, desfășurate în
perioada 9-21 septembrie la
Antwerp, Belgia. Cei 19
sportivi din delega\ia
României au concurat cu al\i
2000 de sportivi din 58 \ări la
gimnastică, bocce, judo,

168 |

nata\ie și tenis de masă,
întorcându-se în \ară cu 36
de medalii.
Pe lângă competi\ii, Special
Olympics România a
organizat și a fost invitată și
la demonstra\ii - cel mai
important fiind meciul
demonstrativ din cadrul
Campionatului European de
Baschet 3x3, desfășurat la
București, în cadrul căruia
sportivii Special Olympics au
jucat alături de staruri
europene ale baschetului
3x3.
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“
“A fost și va fi benefic să
rămânem aproape unii de al\ii
pentru a sus\ine în continuare
dezvoltarea psiho-motricosocială și integrarea persoanelor
cu dizabilită\i. A\i adus părin\i și
copii împreună, am legat
prietenii deosebite în toată \ara,
ne-am emo\ionat împreună, nea\i stimulat în munca noastră și
ne-a\i învă\at să ridicăm
ștacheta cât mai sus.“

mihaela ghi\ulescu, părinte
de persoană cu dizabilită\i
intelectuale (București)
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incluziune socială și
școlară pentru copii cu dizabilită\i

Inclusiv
Partener: ASCHF-R filiala București - Centrul de zi Aurora
localizare: București
Beneficiari: 22 de copii (4-13 ani) cu dizabilită\i neuromotorii severe, 22 de familii ale copiilor
(părin\i, bunici, fra\i, surori)
Website: www.czaurora.ro
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Servicii de educa\ie
specializată, socializare și
stimulare globală
(intelectuală, emo\ională)
pentru copii preșcolari și
școlari mici, cu dizabilită\i
neuromotorii severe.
Copiii cu dizabilită\i
neuromotorii severe,
utilizatori în marea lor
majoritate de scaune rulante,
au pu\ine șanse să
frecventeze în mod constant
o formă de învă\ământ și să
urmeze un traseu
educa\ional de lungă durată.
Nevoile lor educative sunt
speciale și în lipsa unei
interven\ii timpurii,
specializate și personalizate,
în lipsa stimulării
intelectuale în perioada
maturizării personale,
poten\ialul de dezvoltare al
copiilor rămâne neexplorat și
nedezvoltat.
Învă\ământul special nu
reușește să răspundă întru
totul nevoilor copiilor,
pentru că suferă de
probleme cronice (personal
insuficient pentru a asigura
securitatea fizică și
emo\ională a copiilor, lipsa
transportului). Singura

solu\ie și singura șansă la o
via\ă cât mai normală pentru
acești copii rămân
programele precum cel de
fa\ă și colaborarea cu școli
de masă pentru a reuși
integrarea copiilor cu nevoi
educative speciale.
cum am ajutat?
Centrul de zi Aurora, deschis
în 1995 și finan\at în 2014 de
Funda\ia Vodafone România
a pus bazele integrării în
școli și grădini\e pentru 53
de copii cu dizabilită\i
neuromotorii severe.
De serviciile zilnice ale
centrului – educa\ie
specială, socializare, terapii
complementare, transport,
consiliere – au beneficiat
anul trecut 22 de copii cu
vârste între 4-13 ani din
București. O echipă
multidisciplinară formată din
psihopedagog, logoped,
kinetoterapeut, psiholog
lucrează cu fiecare copil în
parte într-un spa\iu adaptat
nevoilor copiilor și folosind
materiale educative speciale.
Alături de recuperarea
medicală, stimularea
intelectuală și emo\ională la
o vârstă timpurie este
crucială pentru evolu\ia
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copiilor cu dizabilită\i severe și
produce rezultate pe termen
lung. Fără această pregătire
timpurie la Centru, copiii nu ar
avea nicio șansă de integrare în
învă\ământul de masă.
Copiii beneficiază de transport
și acompaniere cu microbuzul
centrului, donat în 2007 de
Funda\ia Vodafone România.
Activită\ile zilnice la centru
includ programe personalizate
pentru stimularea senzorială,
creșterea autonomiei
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personale, dezvoltarea
limbajului și a abilită\ilor de
comunicare și logicomatematice. De asemenea, cei
22 de copii participă la sesiuni
individuale de kinetoterapie și
logopedie, precum și la
numeroase activită\i de
socializare: vizite în parcuri, în
magazine, la spectacole și la
evenimente.
Familiile copiilor sunt o
categorie importantă de
beneficiari ai proiectului,

cunoscut fiind faptul că în
familia copiilor cu dizabilită\i,
echilibrul emo\ional și adesea
cel financiar este fragil. În cadrul
unor întâlniri individuale sau de
grup, părin\ii primesc consiliere
pentru a putea gestiona cât mai
bine situa\ia în care se află și
trauma dizabilită\ii copilului.
De asemenea, părin\ii sunt
încuraja\i și învă\a\i să continue
și acasă activită\ile cu copiii. În
tabăra anuală de vară,
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organizată în proiect, familiile
înso\esc copiii iar acesta este
un moment important de
socializare și confort psihic,
momentul în care părin\ii au
ocazia să iasă din rutină, să
discute și să lege prietenii cu
adul\i care se confruntă cu
probleme asemănătoare cu ale
lor. O sută de persoane, copii și
membri ai familiilor, au fost în
tabără anul trecut.
Un obiectiv important al
proiectului “Inclusiv” este acela

de a schimba mentalită\i și
atitudini cu privire la copiii cu
dizabilită\i, în special în rândul
celorlal\i copii și tineri. Pentru a
putea ajuta copiii cu dizabilită\i
motorii să se integreze la
grădini\ă și la școală, pentru a
evita cazurile de respingere și
neadaptare, este esen\ială
sensibilizarea celorlal\i copii și
părin\i, precum și sprijinirea
profesorilor în adaptarea
materialelor și a programei
școlare.

Astfel, activită\ile centrului
Aurora includ colaborarea cu
școli din București și
organizarea de evenimente
împreună cu școlari care
urmează învă\ământul de
masă. De asemenea, Centrul
pune la dispozi\ia educatorilor,
învă\ătorilor și profesorilor
experien\a specialiștilor
centrului în lucrul direct cu
copiii cu dizabilită\i și răspund
solicitărilor de informa\ii venite
de la profesori.
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sprijin și îngrijire pentru
pacien\i cu scleroză multiplă

Scleroza multiplă –
boala adultului tânăr.
Recunoaște riscurile
Partener: Asocia\ia SM Speromax Alba, Alba-Iulia
localizare: jude\ul Alba
Beneficiari: 80 de persoane diagnosticate cu scleroză multiplă, 52 membri ai familiilor
pacien\ilor, 20 de voluntari instrui\i, 100 de studen\i, 200 de pacien\i nou diagnostica\i
informa\i prin re\eaua asocia\iilor de pacien\i
Website: www.smalba.ro
Proiect ce vizează înfiin\area unui
centru de zi și oferirea de servicii
socio-medicale, inclusiv la
domiciliu, pentru persoane cu
scleroză multiplă din jude\ul
Alba.
Scleroza multiplă, una dintre cele
mai comune boli ale sistemului
nervos central, este o boală a
adultului tânăr, deoarece vârsta
generală a începutului
manifestărilor este cuprinsă între
29 și 33 de ani (deși boala poate
debuta oricând între 10 și 59 de
ani). Lipsa centrelor specializate și
a specialiștilor în scleroza
multiplă, insuficien\a serviciilor
sociale și socio-medicale, precum
și excluziunea socială a bolnavilor
și lipsa de informare a publicului
larg în legătură cu boala sunt
câteva dintre problemele sociale
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și medicale care îi afectează pe
tinerii diagnostica\i cu scleroză
multiplă.
cum am ajutat?
Ini\iat la sfârșitul anului 2014 și
aflat în plină desfășurare în
2015, proiectul implementat de
Asocia\ia SM Speromax Alba are
ca scop sprijinirea persoanelor
diagnosticate cu scleroză
multiplă, la domiciliu, în spitale
sau în centrul de zi înfiin\at în
proiect, dar și instruirea unui
număr cât mai mare de
specialiști în scleroză multiplă.
Un al treilea obiectiv important
al proiectului este acela de a
informa atât noii pacien\i cu
scleroză multiplă, cât și opinia
publică cu privire la această
boală și la problematica ei.
Serviciile socio-medicale pentru

80 de pacien\i în perioada 2014
- 2015 includ servicii tip “centru
de zi”, cu accent pe socializare
și terapie ocupa\ională; servicii
de „acompaniere socială”
pentru bolnavii nevoi\i să se
deplaseze la institu\ii publice
sau în alte locuri neaccesibile
persoanelor cu dizabilită\i;
servicii de „acompaniere
medicală”, constând în sprijin la
internare și suport extramedical personalizat pe durata
spitalizării.
Serviciul care pare să fi adus
însă cea mai mare mul\umire și
cel mai mare beneficiu
persoanelor ajutate în proiect a
fost îngrijirea personalizată la
domiciliul pacien\ilor. Pacien\ii
îngriji\i la domiciliu sunt
complet nedeplasabili și
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Pe perioada unui an, o echipă
interdisciplinară formată din
specialiști și voluntari oferă
beneficiarilor nedeplasabili
evaluare și sprijin
kinetoterapeutic la domiciliu,
evaluare și consiliere
psihologică, servicii de
reprezentare de interese și
acompaniere medicală și
socială.

fost evaluate din punct de
vedere kinetic și 31
desfășoară programe de
kinetoterapie conform
planurilor personalizate
întocmite de echipa
proiectului. Am reprezentat
interesele a 15 persoane
bolnave și nedeplasabile în
rela\ia cu Casa de Asigurări
de Sănătate, Casa de Pensii,
DGASPC, centre medicale și
socio-medicale și am oferit
acompaniere socială și
medicală pentru 10
persoane.

În 2014, cei 80 de beneficiari
ai proiectului au fost evalua\i
din punct de vedere sociomedical. Treizeci și opt de
persoane au fost evaluate și
consiliate psihologic, 56 au

Douăzeci de voluntari au fost
deja instrui\i și implica\i în
implementarea proiectului,
ajutând pacien\ii la domiciliu,
în activită\ile de la centrul de
zi sau în spital.

locuiesc în zone montane
izolate și greu accesibile, în sate
mici unde ajutorul nu ajunge
niciodată.

În proiect sunt prevăzute şi
acţiuni de informare privind
problematica sclerozei
multiple şi îmbunătăţirea
calităţii vieţii persoanelor cu
handicap, la nivel local şi
naţional: un seminar dedicat
studen\ilor Universită\ii “1
Decembrie” Alba-Iulia cu
specializările Asisten\ă
Socială, Terapie Ocupa\ională
și Sociologie; organizarea MS
Day Alba-Iulia pentru
informarea și sensibilizarea
opiniei publice cu privire la
scleroza multiplă; realizarea
broșurii “Scleroză multiplă. Și
acum ce?” destinată
pacien\ilor nou diagnostica\i
cu scleroză-multiplă și difuzată
la nivel na\ional prin re\eaua
asocia\iilor de pacien\i cu
scleroză multiplă.
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socializare pentru
copii cu autism

După – amieze vesele
Partener: Asocia\ia Învingem Autismul
localizare: București
Beneficiari: 50 de copii cu tulburări din spectrul autismului
Website: www.invingemautismul.ro
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Copiii și adolescen\ii cu
autism beneficiază de
activită\i de socializare,
integrare în comunitate și
deprindere de abilită\i de via\ă
independentă, pentru a se
putea adapta la via\a de zi cu
zi și la mediul înconjurător.
Autismul este o tulburare de
dezvoltare ce afectează
persoana pe toată durata
vie\ii. To\i copiii și tinerii cu
autism au însă poten\ialul de
a învă\a, de a avea rezultate
pozitive și de a trăi vie\i
împlinite. Pentru ca acest
lucru să se întâmple,
diagnosticarea și interven\ia
timpurie sus\inută este
esen\ială.
Pe lângă alte forme de
terapie, este extrem de util ca
tinerii și copiii cu autism să
participe la activită\i de
socializare și integrare în
comunitate, precum și la
activită\i care le permit să
exerseze cele mai simple
deprinderi de via\ă
independentă (mâncatul,
îmbrăcatul sau mersul la
dentist).
cum am ajutat?
În cadrul centrului
multidisciplinar „Învingem

Autismul”, dedicat educa\iei și
asisten\ei copiilor cu autism,
Funda\ia Vodafone România
finan\ează din 2012 proiectul
“După-amieze vesele”.
În 2014, 50 de copii cu
tulburări din spectrul
autismului (TSA) au participat
la activită\i de socializare și
integrare, în completarea
serviciilor de terapie
individuală oferite la centru.
Astfel de activită\i urmăresc
îmbunătă\irea unor abilită\i
care pun probleme copiilor
diagnostica\i cu TSA
(motricitate, limbaj și
comunicare, joc, autoservire și
via\ă independentă), cu
accent pe interac\iunea
socială.
Cinci după-amieze pe
săptămână, sub îndrumarea
unui terapeut specializat în
activităţi de grup, cu ajutorul
unor voluntari bine instruiţi şi
folosind materiale didactice
adaptate, copiii cu autism
învaţă pas cu pas să facă faţă
cerinţelor comportamentale
şi educaţionale ale
învăţământului formal, dar şi
ale interacţiunii naturale cu
ceilal\i copii. Copiii învaţă întro manieră relaxată şi
constructivă să devină
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independenţi la grădiniţă şi, mai
târziu, la şcoală, dar şi să se
integreze mai uşor în comunitate.
Tinerii beneficiari – copii și
adolescen\i - vizitează adesea
spa\ii publice: muzee, grădina
zoologică, teatru, cinema,
magazine, parcuri, iau lec\ii de
echita\ie, merg la piscină, în
tabere, desfășoară activită\i
sportive sau de camping.
Astfel de activită\i dezvoltă
capacită\ile senzoriale și
perceptive, stimulează interesul
pentru cunoașterea mediului
înconjurător și dezvoltarea
capacită\ii de integrare și
gestionare a unor situa\ii
concrete de via\ă cotidiană. În
cadrul a numeroase evenimente
anuale (serbări, petreceri), copiii
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au ocazia să exerseze diferite
abilită\i dobândite.
În fiecare săptămână, la atelierul
de terapie prin dans şi arte
creative, copiii învaţă să
interac\ioneze şi să comunice
nonverbal, să devină mai
conștien\i de propriul corp și să
își îmbunătă\ească
coordonarea motorie, prin
intermediul dansului și al altor
forme artistice de manifestare.
Majoritatea copiilor – 85%
dintre ei – au făcut progrese
evidente în 2014 și sunt
acum mai deschişi la
interacţiunea fizică și
socială.
Din 2014, copiii și adolescen\ii
au participat la o nouă
activitate zilnică prin care și-au

îmbunătă\it abilită\ile de viaţă
independentă, învă\ând și
exersând comportamente
firești de autonomie
personală, precum mâncatul,
îmbrăcatul sau spălatul fără
ajutor.
Punctul forte și principalul
rezultat al acestui proiect este
faptul că i-a motivat pe copii
să își dorească compania altor
copii de vârsta lor, iar acest
lucru a îmbunătă\it calitatea
vie\ii tuturor beneficiarilor. În
doi ani, în perioada 2012 2014, peste 50 de copii cu
autism și-au îmbunătă\it
abilită\ile de integrare, au
învăţat să-şi facă prieteni şi o
parte dintre ei frecventează
acum grădiniţa şi scoala
normală.
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“

S. participă la grupurile de socializare
de mai bine de 2 ani. Știm cu to\ii că
un copil special nu se poate recupera
în totalitate, dar ceea de se întâmplă
la “După-amieze vesele” este uimitor.
Efortul depus nu este în zadar și sper
din suflet că lucrurile bune vor
continua. Cu to\ii merităm șanse în
via\ă, cu atât mai mult merit[ o șansă
acești copii vulnerabili și speciali.”

s.V. mama lui s. (7 ani)
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loc de joacă și terapie
pentru copii spitaliza\i

Drept egal la joacă
Partener: Asocia\ia Spitalului de Psihiatrie Gheorghe Preda Sibiu (ASPPS)
localizare: Sibiu, jude\ul Sibiu
Beneficiari: 800 de copii/ an interna\i în Spitalul de Psihiatrie Gheorghe Preda Sibiu
Website: www.medicina-psihiatrie.ro
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Amenajarea unui loc de joacă
în curtea Spitalului de
Psihiatrie Sibiu, dedicat
activită\ilor terapeutice și
adaptat nevoilor copiilor cu
dizabilită\i.
Deși activită\ile în aer liber
sunt o componentă
importantă a procesului
terapeutic, copiii interna\i în
Spitalul de Psihiatrie Sibiu nu
aveau posibilitatea de a
desfășura astfel de activită\i.
Perioada internării, uneori
îndelungată, era dificilă
pentru copii, în special pentru
cei neînso\i\i de părin\i și
pentru copiii din centrele de
plasament.
La Spitalul de Psihiatrie Sibiu
sunt interna\i anual în jur de
1.600 de copii (3-18 ani) cu
afec\iuni neuro-locomotorii și
psihice, o parte din ei fiind
imobiliza\i în scaunul cu
rotile. În jur de 10% din copii
provin din centre de
plasament. Pacien\ii provin
din jude\ele Sibiu, Vâlcea,
Alba și Brașov și 43% din ei
locuiesc în mediul rural.
cum am ajutat?
Funda\ia Vodafone România
a finan\at construirea în
incinta Spitalului de Psihiatrie
Sibiu a unui spa\iu pentru
joacă, recreere, socializare și
terapie, proiectat pentru a fi

accesibil copiilor cu
dizabilită\i. Este singurul
spa\iu de joacă din Sibiu
special conceput pentru copii
cu dizabilită\i. Ini\iatorii
proiectului estimează că 800
de copii interna\i anual pot
beneficia de activită\i outdoor
și terapie prin joc și relaxare în
spa\iul nou amenajat.
Locul de joacă permite
desfășurarea în aer liber a
activită\ilor cu caracter
terapeutic și de relaxare,
activită\i care stimulează
motricitatea, coordonarea și
echilibrul. Încurajează, de
asemenea, comportamentele
sociale și de adaptare,
integrarea în grupuri și
evitarea izolării. Un alt avantaj
al locului de joacă este acela
că facilitează supravegherea și
evaluarea copiilor de către
personalul de specialitate,
într-un perimetru cu grad
sporit de securitate.
Proiectul “Drept egal la joacă”
îndeplinește două obiective
importante pentru strategia
Funda\iei Vodafone România:
pe de o parte sprijină
integrarea socială a copiilor cu
dizabilită\i, pe de altă parte
reușește să îmbunătă\ească
condi\iile de spitalizare și
serviciile medicale oferite de
institu\ia parteneră.
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lista finan\[rilor acordate de
Funda\ia Vodafone România în 2014

Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014, situa\ia financiară a
Funda\iei Vodafone România a fost supusă auditului extern, realizat
de către KPMG.

nume proiect / program

suma
(lei)

Asocia\ia SOS Satele Copiilor

Culorile Copil[riei

171.000

Asocia\ia SOS Satele Copiilor

Investi\ie în sustenabilitate

79.425

Inclusiv - proiect de promovare a incluziunii sociale §i §colare
a copiilor cu dizabilit[\i neuromotorii

253.575

Asocia\ia Ateliere F[r[ Frontiere

Investi\ie în sustenabilitate

67.595

Asocia\ia Autism Baia Mare

Investi\ie în sustenabilitate

83.606

Asocia\ia Caritas Alba Iulia

Singur acas[ cu mobilul

219.000

Asocia\ia Caritas Alba Iulia

Supravegherea pacien\ilor cu probleme cardio-vasculare la domiciliu

301.780

Tab[ra de integrare pentru copii cu tulbur[ri autiste

9.000

Voluntar de Profesie - Am cancer. Încotro?

71.325

Asocia\ia Diaconia Ajutor Intern\ional

Centrul Educa\ional Diaconia - O mas[ cald[, o via\[ mai bun[

400.189

Asocia\ia Diaconia Ajutor Intern\ional

Voluntariat - Build for tomorrow

676.256

Asocia\ia Hercules

Centrul de zi Hercules

203.343

Asocia\ia Hercules

Voluntar de Profesie - Vizibilitate pentru sustenabilitate

44.901

Asocia\ia Hercules

Investi\ie în sustenabilitate

79.650

Asocia\ia Hercules

Voluntariat - C[mara cu bun[t[\i

5.030

Asocia\ia Inima copiilor

Extinderea solu\iei de telemedicin[

781.940

Asocia\ia Inima copiilor

P[rin\i bine primi\i în sec\ia de terapie intensiv[

360.747

nume organiza\ie

ASCHF-R Filiala Bucure§ti - Centrul de zi Aurora

Asocia\ia Centrul de Performan\[
Before & After School Conil
Asocia\ia D[ruie§te Via\a

Asocia\ia Inima copiilor
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Voluntar de Profesie - Produc\ia video integrat[ în comunicarea Asocia\iei 57.411
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nume proiect / program

suma
(lei)

Asocia\ia Învingem Autismul

Dup[-amieze vesele

122.080

Asocia\ia Învingem Autismul

Investi\ie în sustenabilitate

79.470

Asocia\ia Învingem Autismul

Registered Behavior Technician

22.000

nume organiza\ie

Asocia\ia Little People

Interven\ie psihosocial[ în spitalele de oncologie din Bucure§ti §i Cluj 166.500

Asocia\ia MAME

Prioritate pentru s[n[tate

255.105

Asocia\ia MAME

Fondul pentru via\[

56.496

Voluntar de Profesie - Zâna Mercilu\[

69.120

Speran\[ pentru Mâine

86.022

Asocia\ia OvidiuRo

Fiecare copil în gr[dini\[

15.096

Asocia\ia P.A.V.E.L.

Voluntar de Profesie - Marionetoterapia

26.136

Asocia\ia P.A.V.E.L.

Investi\ie în sustenabilitate

74.250

Vorbe§te în gura mare §i zâmbe§te

199.170

Asocia\ia Pentru Rela\ii Comunitare

Voluntar de Profesie - S[pt[mâna generozit[\ii

65.844

Asocia\ia Pentru Rela\ii Comunitare

Investi\ie în sustenabilitate

98.727

Asocia\ia Pentru Rela\ii Comunitare

Donatie.ro

50.193

Asocia\ia REACT

O §ans[ pentru via\[

62.145

Asocia\ia REACT

O via\[ poate depinde de tine

51.840

Asocia\ia REACT

Dotarea cu un ecocardiograf a Spitalului pentru copii
Grigore Alexandrescu

225.000

SOS surdo-mu\i

134.608

Asocia\ia Merci Charity Boutique
Asocia\ia Mia's Children

Asocia\ia pentru Parteneriat Comunitar Bra§ov

Asocia\ia Samaritenilor din România
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lista finan\[rilor acordate de
Funda\ia Vodafone România în 2014 (continuare)
Despre sursele de finan\are ale Funda\iei Vodafone România și despre modul
transparent în care Funda\ia selectează proiectele finan\ate și administrează
fondurile, citi\i mai multe și în capitolul introductiv al acestui Raport Anual.

nume proiect / program

suma
(lei)

Voluntar de Profesie - Hidroterapia

40.239

Asocia\ia Sfântul Arhidiacon ±tefan

Puternici împreun[

49.635

Asocia\ia Sfântul Arhidiacon ±tefan

Investi\ie în sustenabilitate

76.500

Asocia\ia Sfântul Stelian

Centrul de zi Stelu\a

135.000

Asocia\ia Sfântul Stelian

Speran\[ pentru Mâine

169.200

Asocia\ia SM Speromax Alba

Voluntar de Profesie - Terapie ocupa\ional[ pentru scleroza multipl[

26.388

Asocia\ia SM Speromax Alba

Centrul de informare §i consiliere pentru scleroza multipl[ Alba

189.573

Dreptul egal la joac[

138.920

Smart Public Transport

214.650

Lideri ai schimb[rii pentru o educa\ie mai bun[

312.435

Voluntariat - Serbare de Cr[ciun

7.400

Asocia\ia Touched Collection

Interven\ie social[ de urgen\[ prin telefon

226.395

Funda\ia Baylor Marea Negra

Dotare echipamente medicale

13.200

Funda\ia Bucurestii Noi

Diferen\[, nu indiferen\[!

133.884

Funda\ia Chance for Life

Bursa Vodafone Bucure§ti

135.000

Funda\ia Chance for Life

Bursa Vodafone Sulina

149.218

Funda\ia Chance for Life

Investi\ie în sustenabilitate

41.400

Funda\ia de Sprijin Comunitar

Mai aproape de bunicii uita\i

210.535

Funda\ia de Sprijin Comunitar

Voluntar de Profesie - Kinetoterapie pentru b[trâni singuri

26.388

Funda\ia de Sprijin Comunitar

Investi\ie în sustenabilitate

80.000

Funda\ia de Sprijin Comunitar

GalaVoluntarului B[c[uan edi\ia a VIII-a

13.500

±coala social[ de fotbal

67.500

nume organiza\ie
Asocia\ia ±coala Mamei Junior

Asocia\ia Spitalului de Psihiatrie
"Dr. Gheorghe Preda" Sibiu
Asocia\ia Tandem
Asocia\ia Teach for Romania
Asocia\ia Touched

Funda\ia Dezvoltarea Popoarelor
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nume organiza\ie

nume proiect / program

suma (lei)

Funda\ia Dezvoltarea Popoarelor

Investi\ie în sustenabilitate

79.691

Centru de zi Sibiu §i Damian-Dolj

184.500

Gala Societ[\ii Civile

66.000

Funda\ia Hospice Casa Speran\ei

MobiHope

330.000

Funda\ia Hospice Casa Speran\ei

Îngrijim Împreun[

416.336

Funda\ia Hospice Casa Speran\ei

Voluntariat - Evenimente de stângere de fonduri

28.778

Funda\ia Motivation

Call-Center pentru persoanele cu traumatisme ale
coloanei vertebrale

170.000

Funda\ia Motivation

Caravana Mobilit[\ii pt persoanele cu dizabilit[\i

213.919

Funda\ia Motivation

Gala Persoanelor cu Dizabilit[\i

40.500

Funda\ia Edeleweiss
Funda\ia Gala Societ[\ii Civile

Funda\ia P[rin\i din România
Funda\ia Principesa Margareta a României

PEDITEL 1761

196.368

Tinere Talente

135.000

Ajut[ copiii!

52.800

Ateliere de antreprenoriat

50.620

Program terapie ocupa\ional[

7.525

Funda\ia Special Olympics

Atle\i s[n[to§i

93.000

Funda\ia Special Olympics

Integrarea social[ prin sport a persoanelor
cu dizabilit[\i intelectuale

159.503

Organiza\ia Suedez[ pentru
Ajutor Umanitar Individual

Investi\ie în sustenabilitate

62.640

S[ punem cap[t violen\ei împotriva copiilor

22.250

Funda\ia Ringier
Funda\ia Romanian Business Leaders
Funda\ia Sfântul Dimitrie

UNICEF
total finan\ări (lei)

10.493.988
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Premii în 2014
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Gala Societă\ii Civile, Premiul Special
pentru „Noua Sec\ie de Terapie Intensivă
Nou-Născu\i”, proiect finan\at de Funda\ia
Vodafone România. Premiul a fost înmânat
partenerilor noștri, Alexandru Popa,
Președinte Asocia\ia Inima Copiilor și
Dr. Cătălin Cârstoveanu, Șef Sec\ie Terapie
Intensivă Nou Născu\i, Spitalul Marie Curie.

Balul Stelu\elor, edi\ia VI - „Diplomă de
Apreciere” pentru întreaga activitate
desfășurată de Funda\ia Vodafone
România în sus\inerea proiectelor
destinate copiilor bolnavi de cancer.

Gala Societă\ii Civile, Premiul pentru
Originalitate pentru proiectul “Controlin”
desfășurat de Asocia\ia React și Funda\ia
Vodafone România.

Romanian PR Award, edi\ia XII - premiul
Golden Award for Excellence pentru
programul “Mobile for Good” la categoria
“Organiza\ii non-guvernamentale,
societate civilă”

Gala Societă\ii Civile - Premiul I la
sec\iunea “Servicii de asisten\ă socială”
pentru proiectul „Îngrijim Împreună”
desfășurat de Funda\ia Hospice Casa
Speran\ei și Funda\ia Vodafone România.

Gala Effie 2014, edi\ia XI
„Trofeul de Aur” la categoria non-profit
pentru proiectul pentru „O șansă pentru
via\ă” desfășurat de Asocia\ia React și
Funda\ia Vodafone România.
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Funda\ia Vodafone România
Pia\a Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, București
Email: fundatia.vodafone_ro@vodafone.com
www.fundatia-vodafone.ro
www.facebook.com/FundatiaVodafone
www.fundatiavodafone-blog.ro
www.voluntardeprofesie.ro
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