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E normal să
facem bine
Au trecut 19 ani de când suntem alături de comunitățile
defavorizate din România și rezultatele ne fac să o luăm de la
capăt în fiecare an, plini de încredere. Încredere în partenerii
noștri, în voluntari, în ideile fiecărui membru al echipei și o
încredere generală în schimbarea în bine.
Deși natura proiectelor ne face să folosim cuvinte mari,
precum „schimbare“ sau „salvare“, cea mai importantă parte
a misiunii noastre o reprezintă încercarea de a transforma
binele în ceva obișnuit. Deocamdată, a face bine rămâne
ceva ieșit din comun, iar societatea face distincția între eroi
și oameni normali. Fundația Vodafone România încearcă să
schimbe această mentalitate. O încercare fără de care toate
eforturile noastre nu ar fi suficiente.
Binele pe care îl facem alături de partenerii noștri este
suficient pentru a reuși să mergem înainte cu mai mulți copii
care supraviețuiesc primelor luni, cu mai mulți donatori de
sânge, cu mai puțini bătrâni neajutorați sau cu mai mulți tineri
cu acces la educație. Reușim de fiecare dată să pășim în noul
an cu cifre liniștitoare, dar problemele cu care se confruntă
comunitățile defavorizate din România pretind mult mai mult,
pretind o schimbare de mentalitate.
E normal să ne implicăm, e normal să facem tot ce
putem, e normal să facem bine.
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Calendarul binelui
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IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

Desfășurarea
primei intervenții
chirurgicale
cu sistem de
neuronavigație la
Spitalul „Marie Curie“.

Lansarea primei
aplicații mobile
pentru copiii
bolnavi de cancer
din România,
„Leul Curajos“.

Consultații
stomatologice
gratuite pentru copiii
din 20 de localități
din mediul rural din
județul Brașov.

Anunțarea
celor 10
centre de
transfuzie
sanguină care
vor fi renovate.

Desfășurarea
conferinței
„Connecting
for Good“.

Lansarea
programului
strategic
„Investiție în
Mediul Rural“,
ediția a II-a.

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

Anunțarea
câștigătorilor
programului „Fondul
pentru fapte bune“.

Lansarea
programului
„Voluntar
de profesie“,
ediția a VII-a.

Lansarea proiectului
Caravana „Fii
pregătit!“.

Desfășurarea Galei
Anuale a Fundației
Vodafone România.
Lansarea campaniei
de strângere de
fonduri pentru Spitalul
Județean Constanța.

Desfășurarea
rundei de finanțare
pentru programul
strategic
„Connecting for
Good“.

Desfășurarea
proiectului „Scrisori
pentru Moș Crăciun“,
ediția a VII-a.
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Runde de
finanțare

„O șansă pentru viață“ Renovarea centrelor de
transfuzie sanguină,
ediția a II-a, buget

867.000 lei
Finanțează proiectul de
renovare și modernizare
ale centrelor de transfuzie
sanguină.

„Fondul pentru fapte bune“,
ediția a IV-a, buget

748.350 lei

Finanțează proiecte din diverse
domenii de implicare a
Fundației Vodafone România.
„Voluntar de profesie“,
ediția a VII-a, buget

„Connecting for Good“,
ediția a V-a, buget

1.202.692 lei
Finanțează proiecte care oferă
soluții de tehnologie pentru
problemele comunității.

301.500 lei

Susține persoane care își doresc
să renunțe pentru un an la locul
de muncă pentru a se implica în
activitatea unui ONG.

„Investiție în Mediul Rural“, ediția a II-a, buget

2.052.000 lei

Finanțează proiecte care se adresează
comunităților defavorizate din mediul
rural sau din localități cu până la
30.000 de locuitori.
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Harta proiectelor
Fundației Vodafone România
în anul 2016
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Servicii sociale

Voluntariat

Educație

Sănătate

Proiecte pe
domeniile
de implicare

SUNTEM INIȚIATORI, PARTENERI
ȘI FINANȚATORI PENTRU
PROIECTE DIN PATRU DOMENII
DE IMPLICARE, PRIN CARE
REFORMĂM VIAȚA OAMENILOR
DIN TOATĂ ȚARA.
CEI 4 PILONI AI FUNDAȚIEI
VODAFONE ROMÂNIA,
SĂNĂTATE, EDUCAȚIE, SERVICII
SOCIALE ȘI VOLUNTARIAT,
ACOPERĂ PROBLEMELE CELE
MAI STRINGENTE CU CARE SE
CONFRUNTĂ COMUNITĂȚILE DIN
TOATĂ ȚARA.
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Educație
De câte ori nu ați auzit pe cineva judecând aspru un om
fără educație: „Dacă nu i-a plăcut școala...“. Cine nu a văzut
vreodată bucuria din ochii unui copil care primește șansa de
a merge la școală îmbrăcat decent, hrănit corespunzător și
cu un ghiozdan plin de manuale nu știe care este adevărata
poveste din spatele unei țări „needucate“.
Cu cât te îndepărtezi de oraș, cu atât scade nivelul de
educație și crește cel al abandonului școlar și al mortalității.
În majoritatea satelor uitate de lume, învățământul de bază
este un lux pe care familiile nu și-l permit pentru copiii lor.
Cele mai apropiate școli se află la kilometri întregi de mers
pe jos, nu au utilități, iar cei care ar trebui să îndure toate
acestea sunt niște copii care, probabil, nu au mâncat nimic în
ziua respectivă. Fără ajutor la teme, fără manuale, fără haine
groase iarna. Și totuși, mulți dintre micuți aleg să treacă prin
această experiență în fiecare zi. Iar cei care nu reușesc
să facă față sunt împinși de către părinți să renunțe la școală
și să se ocupe de curte, de frații mai mici, poate chiar să
muncească „cu ziua“, să mai aducă un ban în casă.
12

Ceea ce descriem aici este o poveste care se repetă la
nesfârșit, generație după generație. Lipsa accesului la orice
fel de educație îi urmărește la toate vârstele pe oamenii din
aceste comunități, astfel că, în acest moment, avem bătrâni
care nu au știut niciodată să citească, adulți care nu își pot
ajuta copiii, tineri fără oportunități de muncă și copii pentru
care fix același tip de viitor începe astăzi, prin lipsa accesului
la învățământ.

Buget:

4.175.734 lei

Beneficiari:

19.885

dintre care: 2.611 copii,
15.881 de adulți, 1.363 de bătrâni
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Proiectele noastre educaționale
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ONG partener

Nume proiect

Buget (lei)

Asociația Hercules

Stay in School

81.000

Asociația Mia's Children

Creștem vieți împreună

Asociația pentru Relații
Comunitare

Jam Session Connecting for Good

27.300

București

Asociația pentru Relații
Comunitare

Donează mai simplu!

26.700

Național

Asociația Responsible Business

Cursuri de dezvoltare sustenabilă

8.721

București

Fundația Mereu Aproape

Burse individuale pentru copiii
rămași orfani în urma incidentului
Colectiv

72.000

București

Fundația Mereu Aproape

Ajută un sat. Schimbă o ţară.

557.126

Brăești, V. Călugărească, Jirlău,
Slava Cercheza, Vlădești, Piatra
Olt, Florești, Racoș

Fundația PACT- Parteneriat
pentru Acțiune Comunitară și
Transformare

De la Sud la Suflet

Fundația Pentru SMURD

Caravana „Fii pregătit!“

Fundația Principesa Margareta a
României

Tinere Talente

112.500

2.950

1.800.000
138.000

Localitate/localități desfășurare
proiect
Costești
Sat Roșu, com. Chiajna

București

Național
București
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ONG partener

Nume proiect

Buget (lei)

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul Special pentru Copii Burse pentru Școală

404.955

Satu Mare, Maramureș, Bihor,
Salaj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Alba,
Sibiu, Gorj, Harghita, Covasna,
Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu, Călărași,
Constanța, Teleorman

Fundația Prințul de Țara Galilor

Cursuri de Restaurare

114.102

Brașov

Fundația Romanian Business
Leaders

Romanian Business Leaders
Summit

22.500

București

Fundația Romanian Business
Leaders

Proiect MERITO

45.000

București

Fundația Romanian Business
Leaders

Ateliere de antreprenoriat și
Mentoria

67.500

București

Fundația Serviciilor Sociale
Bethany

Fondul pentru Inițiative Locale în
Mediul Rural

294.880

Ineu, Socodor, Bocșa, Berzovia,
Ramna, Carașova, Vodnic,
Subcetate, Eșelnița, Voiteg, Mașloc

Fundația World Vision România

Educație pentru schimbare

333.000

Com. Armășești, sat Malu Roșu,
Roșiori, Bucovăț, Breasta, Scundu

Gala Societății Civile

Gala Societății Civile

67.500

Localitate/localități desfășurare
proiect

București
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CĂLĂRAȘI

În urmă cu trei ani, când Cristian Căldăraru ținea un curs de prim
ajutor calificat pentru viitorii paramedici ai SMURD, a văzut că
unui pompier din sală i s-au umplut ochii de lacrimi. Vorbea atunci
despre manevrele salvatoare care trebuie făcute în cazul în care
cineva se îneacă cu mâncare și nu mai poate să respire. După
curs, instructorul l-a întrebat pe pompier ce se întâmplase. „Mi-a
mărturisit că, atunci când avea 17 ani, un prieten bun a murit după
ce s-a înecat cu o bucată de carne. Era dureros că se afla acolo,
dar și mai dureros era că niște manevre simple i-ar fi salvat viața“,
povestește Cristian Căldăraru, reprezentant al Departamentului
pentru Situații de Urgență, care a fost mulți ani paramedic SMURD
și formator în cadrul ISU.
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În toți acești ani, el a văzut cât de neputincioși se simt oamenii
atunci când cineva își pierde cunoștința lângă ei. Așa că și-a dorit
să îi învețe pe cât mai mulți cum să acorde primul ajutor și a
început să facă eforturi în direcția aceasta.

MEHEDINȚI

GORJ

HUNEDOARA

3
BIHOR

3

3

ALBA

3

CLUJ

SĂLAJ

3

3

3

SIBIU

4

4

BRAȘOV

3

COVASNA

3

3

VRANCEA

2

BACĂU

3

HARGHITA
MUREȘ

3
3

BISTRIȚANĂSĂUD

3
SATU MARE

NEAMȚ

2
SUCEAVA

2

3
MARAMUREȘ

3
3
18

3

BRĂILA

GALAȚI

2

VASLUI

2

IAȘI
BOTOȘANI

2

2

2

3

CONSTANȚA

TULCEA

3

Harta proiectelor de educație ale
Fundației Vodafone România
în anul 2016

„Este vital ca oamenii să știe să acorde primul ajutor. Nu poate
exista o ambulanță pentru fiecare persoană. În mediul urban,
timpul de reacție este undeva în jur de 8-9 minute, iar în mediul
rural, de aproximativ 12 minute. Atât durează până ajung
echipajele medicale. Cu fiecare minut de la instalarea stopului
cardio-respirator, șansele pacientului scad dramatic, dacă nu
se încep manevrele de resuscitare. Aceasta înseamnă că dacă
cineva ar începe manevrele de resuscitare imediat după ce are loc
19

stopul cardio-respirator, ar crește șansele de revenire ale acelei
persoane“, explică Cristian Căldăraru.
În 2016, un centru mobil de instruire a mers dintr-un oraș în altul
pentru a le arăta românilor care sunt principalele manevre de
resuscitare într-o situație de urgență, dar și cum să reacționeze
în caz de cutremur sau de alte dezastre naturale. Centrul, un tir
transformat în sală de conferințe, cu ecrane și echipamente de
prim ajutor, dispune și de o zonă unde se desfășoară exercițiile
practice. „Acest centru mobil de pregătire nu face altceva decât
să introducă un sistem de prevenție la nivelul populației, care,
ușor-ușor, începe să înțeleagă că e foarte important să avem un
sistem public de urgență bine pus la punct, dar și că e bine ca
fiecare cetățean să cunoască manevrele de resuscitare“, spune
reprezentantul DSU. Proiectul, inițiat de Departamentul pentru
Situații de Urgență, a fost susținut de Fundația pentru SMURD și
finanțat de Fundația Vodafone România.
În 2016, caravana a parcurs peste 17.000 de kilometri, a ajuns în
29 de localități și a instruit 10.200 de persoane. Echipe formate
din paramedici și subofițeri ISU care se ocupă de prevenirea
dezastrelor le arată celor care se înscriu la cursurile din cadrul
Caravanei „Fii pregătit!“ cum să crească șansele de supraviețuire
pentru ei și pentru cei dragi în cazul unui eveniment nefericit.
Cristian Căldăraru ne-a povestit și cum arată situațiile neprevăzute
atunci când un membru al familiei este pregătit. „Am răspuns
odată unui apel la 112 și am ajuns acasă la o femeie de 60 de
ani care își pierduse cunoștința. Am avut bucuria să vedem că
persoana își revenise și era așezată într-o poziție corespunzătoare.
Fiica sa participase la un curs de prim ajutor în cadrul Caravanei
„Fii pregătit!“ și învățase că dacă o persoană este inconștientă,
dar respiră, ea trebuie așezată într-o poziție laterală de siguranță,
astfel încât să îi asigure respirația adecvată până la sosirea
echipajelor medicale.“ Din păcate, cazurile în care cineva știe
exact cum să reacționeze într-o situație de urgență sunt destul
de rar întâlnite. „Când cineva leșină, spre exemplu, cei mai mulți
20

încearcă să-l trezească dându-i palme, stropindu-l cu apă sau
dându-i să miroasă oțet ori spirt.“ Oamenii folosesc metode
care, deși împământenite în mentalul colectiv, sunt, spune
reprezentantul DSU, nepotrivite.
„Ne-am confruntat cu un caz, din fericire nu atât de grav, în care
un copil își băgase o biluță într-una din nări. Când am ajuns,
i-am găsit pe părinți complet depășiți și starea copilului începea
ușor, ușor să se degradeze. Le-am sugerat părinților să ia cursuri
de prim ajutor și m-am întâlnit apoi cu ei chiar în caravană“,
povestește reprezentantul DSU. El este bucuros să vadă că mulți
dintre cei care vin să ia cursuri de prim ajutor în cadrul Caravanei
„Fii pregătit!“ își iau cu ei și copiii. „Vin copii începând cu vârsta
de 2 ani, iar cea mai în vârstă cursantă pe care am întâlnit-o avea
79 de ani și era însoțită de un copil. Este important să începem
pregătirea pentru situații de urgență de la vârste mici“, crede
Cristian Căldăraru.
Pe lângă cunoștințele de prim ajutor, mai este nevoie de ceva,
atunci când viața cuiva este în pericol: păstrarea calmului și
acționarea cu luciditate. În cadrul cursurilor de prim ajutor,
oamenii sunt învățați în primul rând să se liniștească, pentru a
putea aplica eficient metodele învățate.
Caravana „Fii pregătit!“ aduce în viața comunităților educație. O
mare parte din problemele pe care le întâmpină oamenii au la
bază lipsa de informare și aproape peste tot întâlnim trei generații
de oameni vulnerabili, nepregătiți pentru astfel
de situații.
Proiectul Caravana „Fii pregătit!“ a început în 2016 și va continua
în 2017.
21
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Sănătate

ÎN SISTEMUL MEDICAL DIN ROMÂNIA,
CIFRELE VORBESC DE LA SINE ȘI NU
SPUN O POVESTE PREA FERICITĂ.
MORTALITATEA INFANTILĂ ESTE
CEA MAI MARE DIN EUROPA, RATA
DE DONARE DE SÂNGE ESTE CEA MAI
MICĂ, LA FEL ȘI NUMĂRUL DE SPITALE
ÎN CARE AI ȘANSA SĂ TE
FACI BINE. DE ACEEA, SCOPUL NOSTRU
PRINCIPAL ESTE SĂ SCHIMBĂM ACESTE
CIFRE DE LA AN LA AN.
Peste jumătate din bugetul nostru anual merge către domeniul în
care este cea mai mare nevoie de implicare. Centre medicale care
nu au mai fost recondiționate de zeci de ani, aparatură învechită,
comunități care nu au acces la soluții medicale, toate acestea
au crescut rata mortalității în România și au îngreunat viața
pacienților care suferă de boli incurabile.
22

Alături de partenerii noștri, sprijinim progresul medical cu toate
resursele, îmbunătățim viețile pacienților și ale medicilor din toată
țara și dezvoltăm proiecte strategice prin care revoluționăm de la
temelie sistemele care au dat greș din pricina degradării. Cifrele
ne arată că atunci când tehnologia avansată e pusă în slujba
sistemului medical, prin telemedicină, mare parte din complicații
sunt înlăturate, lăsând loc rezolvării problemelor.

Buget:

5.238.454 lei

Beneficiari:

278.402

dintre care: 5.234 de copii,
1.500 de adulți, 271.668 de bătrâni
23

Proiectele noastre de sănătate
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ONG partener

Nume proiect

Buget (lei)

Asociația Caravana cu Medici

Unitatea mobilă

179.200

Asociația Caritas Alba Iulia

Supravegherea pacienților cu
probleme cardio-vasculare la
domiciliu

Asociația Dăruiește Aripi

Reconstrucția și modernizarea
Secției de terapie intensivă
nou-născuți a Spitalului
Județean Constanța

1.485.000

Constanța

Asociația Inima Copiilor

Reconstrucția și modernizarea
Secției de terapie intensivă
nou-născuți a Spitalului
Județean Constanța

1.125.000

Constanța

Asociația M.A.M.E.

Fondul de Rezervă pentru Viață
pentru Adulți

112.912

Național

Asociația Merci Charity Boutique

Caravana Zâna Merciluța - Cabinet
stomatologic mobil

170.250

Național

Asociația Neurocare

Epilepsia se poate vindeca

187.425

Național

Asociația REACT

O șansă pentru viață - Renovarea
centrelor de transfuzie sanguină

867.000

Național

Asociația REACT

Controlin

86.000

Național

86.000

Localitate/localități desfășurare
proiect
Național
Harghita, Mureș, Covasna
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ONG partener

Nume proiect

Asociația Smiling Faces România

Auzul, un dar. Nu-l ignora!

Asociația Spitale Curate

Facilitarea comunicării pentru
pacienții Spitalului Municipal
București

Asociația Sprijin pentru Diabet

Telemedicină pentru copilul
insulino-dependent

Asociația „Și eu donez“

Rețeaua donatorilor de sânge

Fundația Hospice Casa Speranței

Mobihope II

Fundația Pentru SMURD

eHealth Hackathon

Fundația Ringier Foundation

Ajută copiii!

Buget (lei)

Localitate/localități desfășurare
proiect

180.000

Național

40.500

București

270.000

Național

16.650

Național

223.267

Brașov, București

13.500

Național

195.750

București
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ILFOV

CARAȘSEVERIN

10

ARAD

BUCUREȘTI

TIMIȘ

10

10

BIHOR

10

GORJ

MEHEDINȚI

10

ALBA

DOLJ

10

10

10

HUNEDOARA

10

10

OLT

10

VÂLCEA

11

10
GIURGIU

ILFOV

IAȘI

10

VRANCEA

CĂLĂRAȘI

IALOMIȚA

10

BUZĂU

10

10

12

TULCEA

10

CONSTANȚA

10

GALAȚI

10

VASLUI

BRĂILA

10

10

10
BACĂU

10
NEAMȚ

PRAHOVA

10

10
BOTOȘANI

COVASNA

DÂMBOVIȚA

10

BRAȘOV

11

HARGHITA

11

SUCEAVA

10

TELEORMAN

10

ARGEȘ

10

MUREȘ

10

11

SIBIU

10

10

BISTRIȚANĂSĂUD

MARAMUREȘ

10

CLUJ

SĂLAJ

10

SATU MARE

10

Harta proiectelor de sănătate ale
Fundației Vodafone România
în anul 2016

Caravana
cu medici

Asociația Caravana cu Medici este
formată din medici specialiști,
rezidenți, studenți la medicină sau
la sociologie, care se deplasează
lunar pentru a consulta localnicii
din sate izolate, în care serviciile
medicale sunt greu accesibile.
29

„Hai cu noi să facem România bine!“ e îndemnul Cristinei, de
când s-a alăturat Caravanei cu Medici. Încă de la prima Caravană,
Cristina face parte din echipa care își petrece un weekend pe lună
în zone defavorizate din mediul rural, oferind îngrijiri medicale
gratuite. Povestește că prima dată au fost în Năeni, un sat din
județul Buzău cu o populație sub 2.000 de locuitori. „Era un
sat cu mulți copii, complet izolat de lume.“. Atunci era în anul
al IV-lea la UMF „Carol Davila“ și a fost repartizată la pediatrie.
Cazul care i-a rămas în minte e cel al unei mame cu cinci copii.
L-a examinat pe primul dintre ei și a observat niste pete cafenii
pe piele. Ceilalți frați aveau pete identice. Mama spunea că
sunt din naștere, ceea ce le făcea și mai suspecte. Cristina a
realizat că ceva e în neregulă, așa că a consultat-o și pe mamă. A
descoperit că avea corpul acoperit de mici formațiuni tumorale
numite neurofibroame. Diagnosticul era de neurofibromatoză
von Recklinghausen, o tulburare genetică pe care studenții la
medicină o studiază în anul al II-lea la genetică, dar pe care rar au
ocazia să o vadă în realitate.
I-a plăcut atât de mult experiența Caravanei și să consulte cot
la cot cu profesorii de la facultate, voluntari și ei, încât l-a sunat
pe Mihai, președintele asociației, și i-a spus că vrea să continue
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voluntariatul. Pentru Mihai Ranete, președintele și inițiatorul
proiectului, Caravana a început tot în anii studenției. La fel ca
pasiunea pentru voluntariat. Atunci, însă, era un proiect pe care îl
coordona în cadrul societății studenților, ce își propunea să ofere
educație medicală oamenilor din mediul rural. Conștientizând
limitările proiectului într-o asociație de studenți, dar realizând
că are un potențial enorm, a decis împreună cu câțiva colegi să
facă o asociație care să se ocupe cu organizarea de caravane
medicale. Și așa s-a născut în 2014 ONG-ul Caravana cu Medici.
În martie 2015, a venit și prima Caravană, la Năeni. La început,
Mihai s-a confruntat cu multe lucruri neprevăzute, în calitate de
organizator.
Comunicarea cu medicii de familie - acolo unde existau - era
dificilă. Între timp, au învățat să gestioneze relația cu ei, fiindcă
rolul lor e foarte important pe termen lung: odată ce pacienții
au fost diagnosticați în Caravană și li s-au prescris medicamente,
aceștia vor continua să se ducă la medicii de familie pentru
consultații și tratament. Practic, în Caravană, pacienții beneficiază
gratuit de o zi de internare într-un spital, fără să aibă nevoie de
vreun act de identitate sau de asigurare. Uneori, niște teste de
rutină relevă niște afecțiuni grave; în acest caz, pacienții sunt
trimiși la spitale pentru îngrijiri corespunzătoare.
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Serviciile oferite în Caravană au evoluat mult, într-un timp relativ
scurt. Dacă la început își închiriau aparatura, acum o au pe a lor.
Datorită grantului primit de la Fundația Vodafone România, pentru
care au aplicat anul trecut, au reușit să implementeze aplicația
pentru anamneză și acum fișele pacienților sunt electronice, iar
datele lor sunt introduse direct în baza de date. Tot cu ajutorul
Fundației, au reușit să cumpere o mașină a asociației, ca să nu mai
fie nevoiți să facă deplasări doar cu mașina personală.
Acum, Caravana cu Medici plănuiește să se extindă. Modelul lor o
să fie preluat de colegii de la centrele universitare din țară. Colegii
de la Iași au început cu o caravană la Țibănești, iar acum sunt deja
la al cincilea eveniment, și cei din Cluj au planificat patru caravane
pentru anul 2017. Mihai speră că nu va dura mult până când toate
universitățile de medicină se vor implica în proiect. Își dorește
să aibă parte cât mai mulți studenți de experiența asta, pentru
că e o formare cu totul diferită de cea din facultate și spital. „Eu
pot să zic că medicina pe care am învățat-o am învățat-o făcând
Caravana. Acolo ești aproape de om.“
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Voluntariat
Resursa cea mai prețioasă a Fundației Vodafone
România o reprezintă oamenii. Energia și
entuziasmul celor care se implică, începând de la
angajații companiei Vodafone România și până la
toți cei care aleg să își dedice o zi, o lună sau chiar
un an pentru a schimba în bine viața altor oameni,
fac din acest pilon cel mai însuflețit domeniu în care
ne implicăm. Numărul de voluntari crește în fiecare
an, iar cei care sunt parte din acțiunile noastre revin
de fiecare dată alături de noi, pentru alte proiecte.
Toată această dinamică a binelui prinde viață datorită
oamenilor care consideră că e normal să se implice.
În fiecare an, luăm harta la picior alături de sute de
oameni care consideră că a face bine este la fel de
normal ca a merge la muncă. Alături de aceștia, am
reușit să construim case pentru familii fără adăpost,
să aducem experți în diferite domenii în toate zonele
unde era nevoie și să îmbunătățim activitatea
organizațiilor nonprofit din toată țara.
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Buget:

792.044 lei
Beneficiari:

10.199

dintre care: 6.529 de copii,
2.500 de adulți, 1.170 de bătrâni
Voluntari:

1.589
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Proiectele noastre de voluntariat

36

ONG partener

Nume proiect

Buget (lei)

Localitate/localități desfășurare proiect

Asociația Diaconia Ajutor
Internațional

Cămara de iarnă: conserve
pregătite de voluntarii Vodafone
pentru familii defavorizate din
Braşov

18.150

Brașov

Asociația Hercules

Conserve de iarnă pregătite
pentru Centrul de zi Hercules de
voluntarii Vodafone și mărțișoare
realizate împreună cu copiii
centrului

11.087

Costești

Asociația MagiCAMP

Activități desfăşurate în parcul de
aventură de voluntarii Vodafone
pentru copiii prezenți în tabăra
MagiCAMP

1.400

Brănești, jud. Dâmbovița

Asociația Magic People

Colectare de pachete pentru
seniorii din centrele de zi din
Cluj-Napoca de către voluntarii
Vodafone, cu ocazia Crăciunului

4.500

Cluj-Napoca

Asociația Pădurea Copiilor

Pepiniera de Voluntari: formare de
voluntari

45.000

Național

Asociația Smiling Faces România,
Voluntar de profesie: Aura
Scumpieru

Consiliere, înregistrare şi
monitorizare copii cu deficiențe
de auz

30.924

Național
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Proiectele noastre de voluntariat
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ONG partener

Nume proiect

Buget (lei)

Localitate/localități desfășurare proiect

Crucea Roșie Română, filiala
sector 6, București, Voluntar de
profesie: Mircea Demian

Cursuri pentru dezvoltarea
capacității familiei de a face față în
situații de dezastre

57.951

Fundația Chance for Life

Scrisori pentru Moș Crăciun:
cumpărare de cadouri de Crăciun
de voluntari Vodafone pentru 600
de copiii din mediul rural

231.667

Fundația Chance for Life, Voluntar
de profesie: Adrian Bolozan

Chance for a better life

31.374

București, Sulina

Fundația Hope and Homes for
Children România, Voluntar de
profesie: Radu Lakatoș

Învățătorul copiilor de rromi de pe
Pirita

33.714

Baia Mare (Pirita)

Fundația Hospice Casa Speranței

Evenimente de voluntariat

90.458

București

Fundația Motivation România

Biking for Good

53.095

Com. Cornetu, județul Ilfov

Fundația Romanian Business
Leaders: Voluntar de profesie,
Adina Săniuță

Comunicator RBL

73.593

Național

Fundația World Vision România,
Voluntar de profesie: Ioana
Călinescu

Stop violenței împotriva copiilor!

73.593

Național

Organizația Umanitară Concordia

Evenimente de voluntariat

35.547

Ploiești

București

Suceava, Iași, Bacău, Galați, Cluj, Maramureș, Alba,
Brașov, Mehedinți, Hunedoara, Arad, Timiș, Dolj,
Argeș, Ialomița, Buzău, Sulina
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Programul se adresează celor care își doresc
să înlocuiască, timp de nouă luni, activitatea
lor profesională obișnuită cu cea de angajat
pentru un ONG, dedicându-se unei cauze
sociale pe care și-au ales-o. În această
perioadă, veniturile lor lunare, precum și
cheltuielile voluntarului sunt asigurate de
proiect.
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Harta proiectelor de voluntariat
ale Fundației Vodafone România
în anul 2016
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„Despre asta este vorba. Despre bine, dăruit și împărțit
voluntar celorlalți. Celor care nu îți sunt rude, nici prieteni
și nici colegi de școală, nici de urcat pe munte. Anonimilor
prinși în statistici ca vulnerabili, săraci, copii, tineri cu nevoi
speciale, vârstnici. Despre schimbat destine. Despre ajutor.
Despre înțelegere. Despre a fi om.“ Așa vede Diana Marcu
viața. A crescut auzindu-l pe tatăl ei spunând „Rău faci
ușor. Greu e să faci bine“ și și-a însușit această filozofie care
s-a potrivit perfect cu oportunitatea programului „Voluntar
de profesie“.
Diana Marcu este o jurnalistă care în urmă cu 7 ani
se alătura Asociației „Inima Copiilor“ pentru a se
dedica obiectivelor fixate de aceștia: construirea unui
departament de cardiochirurgie, care să includă și o sală
de neurochirurgie, la „Marie Curie“, reconstruirea Secției de
terapie intensivă nou-născuți din cadrul aceluiași spital, o
bancă de lapte matern.
De la întâlnirea Dianei cu cei de la Asociație, au trecut șapte
ani și multe visuri împlinite. Șapte ani care se măsoară
în viață, promisiuni îndeplinite, copii salvați, încredere și
oameni strânși în jurul aceleiași idei: de a face bine. Șapte
ani care se măsoară într-un corp nou de clădire cu patru
niveluri, unde e găzduită și cea mai modernă Secție de
terapie intensivă nou-născuți din sud-estul Europei, cu
sprijinul financiar al Fundației Vodafone România;
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într-un departament de cardiochirurgie pediatrică, unde
se și operează constant din 23 septembrie 2013, în cadrul
misiunilor organizate prin Programul de dezvoltare a chirurgiei
cardiovasculare pediatrice inițiat de Ministerul Sănătății, în
cooperare cu Clinica San Donato din Milano și cu Asociația Inima
Copiilor, în achiziționarea pentru neurochirurgie, cu sprijinul
Fundației Vodafone România, a unui sistem de neuronavigație,
a unei coloane de endoscopie și a unui sistem de monitorizare
electrofiziologică; într-o secție de neurochirurgie în care pot fi
internați 10 pacienți.
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„Este vorba despre bucuria de a fi părtaș la bine, pe care Fundația
Vodafone România o împărtășește cu orice român care vrea să
fie, pentru nouă luni, «Voluntar de profesie», voluntar pentru
o organizație sau o comunitate în care crede, pentru o idee
la care aderă, pentru oameni speciali pentru care merită să
transformi imposibilul în «se poate». Pentru că, DA, se poate.
Depun mărturie. Din decembrie 2015, sunt parte a acestui proiect
inovator al Fundației Vodafone România, pentru Asociația «Inima
Copiilor»“.
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Servicii sociale
Pentru persoanele vârstnice,
abandonate, pentru cei care
provin din cea mai joasă
pătură a societății, pentru
persoanele cu dizabilități
care se nasc în sătucuri uitate
de lume, viața nu e decât
un lung șir de neajunsuri.
Zidul de nepăsare de care
se lovesc la fiecare pas este
pentru ei un stil de viață.
Nimeni nu îi vede, nimeni nu
îi aude, nimeni nu consideră
ca sunt importanți. Cu cât
mai puține șanse au când vin
pe lume, cu atât mai puține
șanse le oferă societatea.
Asta înseamnă că ne mișcăm
în sens invers progresului

și în altă direcție decât spre
bine. Dacă cei care au cele
mai puține opțiuni sunt chiar
cei la care renunțăm cel mai
ușor, atunci tot binele pe
care îl facem este în zadar.
De aceea, prin acest pilon
conectăm resursele noastre
cu ale partenerilor de peste
tot pentru a oferi acces la
soluții medicale, la educație,
sprijin emoțional, șansa de
integrare în societate, hrană,
consiliere celor care au cea
mai mare nevoie. Misiunea
principală pe care o avem în
cadrul acestui pilon este de
a le înapoia acestor oameni
demnitatea.

Buget:
Beneficiari:

1.227.036 lei
11.469

dintre care: 6.031 de copii,
822 de bătrâni, 4.616 adulți
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Proiectele noastre de servicii sociale

48

ONG partener

Nume proiect

Buget (lei)

Asociația Autism Baia Mare

Search TSA - anul II

49.500

Baia Mare

Asociația Samaritenilor din
România

SOS Surzi

90.000

Național

Asociația SM Speromax Alba

Sala de kinetoterapie

31.555

Alba Iulia

Asociația Tandem

Smart Public Transport II

202.500

București

Fundația CMU Regina Maria

Policlinica Socială nr. 2

303.183

București

Fundația de Sprijin Comunitar

Sala de kinetoterapie

Fundația de Sprijin Comunitar

Investiții pentru comunități
durabile

Fundația Mihai Neșu

Servicii sociale pentru copii cu
dizabilități neuromotorii

21.048
461.750

67.500

Localitate/localități desfășurare
proiect

Bacău
Buhuși, Slănic Moldova, Dorohoi,
com. Liești, comuna Țibănești,
sat Corni, Vatra Moldoviței , loc.
Homocea, loc. Vîrteșcoiu, Vaslui
Oradea
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1
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1
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Spalatoria
sociala de la
Tibanesti
„Îmi spuneau: «De ce ai venit tu din Franța să ne strângi nouă
gunoiul? De ce te umilești așa?» Iar eu le explicam că nu este
umilință, că avem un patrimoniu comun, de care trebuie să avem
grijă cu toții“, povestește tânăra în vârstă de 37 de ani.
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Harta proiectelor de servicii sociale
ale Fundației Vodafone România
în anul 2016

Născută în comuna Țibănești, județul Iași, Raluca Laffaille a plecat
din România după terminarea liceului. A făcut facultatea în Franța,
și-a făcut o carieră, s-a căsătorit cu un cercetător în domeniul
nanotehnologiei, a devenit mamă a doi copii. Ar fi trebuit să fie
mulțumită și chiar era. Însă ceva nu-i dădea pace.
„Vine o vreme când ți-ai atins obiectivele, dar intri în conflict cu
tine pentru că știi că trebuie să faci ceva mai mult“, spune Raluca
Laffaille, care, deși a continuat să trăiască la Paris, s-a decis să
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se implice în ridicarea comunității în care s-a născut. Pentru a
reuși să aibă un impact real, a fondat, în 2015, împreună cu patru
profesori din localitate, Asociația Generation Țibănești, care
își propune să îmbunătățească viața oamenilor din comună. A
început să analizeze care sunt nevoile comunității și, discutând
cu mama sa, care este educatoare, și cu ceilalți profesori din
asociație, și-a dat seama că, la fel ca în multe alte locuri din mediul
rural, foarte multor oameni le este greu să își spele hainele. „40%
dintre gospodării nu sunt racordate la canalizare. Sunt multe
familii care nu au electricitate, au copii mici și au dificultăți. M-a
inspirat foarte mult cazul copiilor care merg la școală și care nu
aveau hăinuțele curate de la o zi la alta, care erau discriminați
și respinși de comunitate, de ceilalți copii din cauza aparenței,
a mirosului pe care îl aveau. Sunt bătrâni singuri care spală la
lighean. Atunci mi-a venit ideea spălătoriei comunitare și am
prezentat-o echipei, care la început a fost reticentă. În mediul
rural, când le spui oamenilor să își amelioreze igiena e complicat“,
spune Raluca.
Ceea ce voia ea să facă într-o țară în care „rufele murdare se spală
doar în familie“ părea din start sortit eșecului. Cu toate acestea,
cu sprijinul Fundației Vodafone România, a demarat proiectul
care a presupus renovarea unei săli și cumpărarea de mașini
de spălat și uscătoare profesionale. Când membrii asociației
au încercat să popularizeze spălătoria comunitară, prin pliante
și discuții cu oamenii, s-au lovit de reticența acestora. „Eu aș
veni, dar nu vreau să mă vadă lumea“, spuneau mulți dintre cei
cărora spălătoria chiar le-ar fi făcut viața mai ușoară. Atunci, și-a
schimbat strategia și i-a rugat pe preoți și pe consilierii locali să le
vorbească oamenilor și să le spună că nu au de ce să se jeneze să
o folosească.
Din octombrie 2016 până în ianuarie 2017, nu mai puțin de 726
de persoane au beneficiat de pe urma spălătoriei comunitare.
„Printre beneficiari se află și un tată singur și bolnav, care își
crește cei patru copii, iar ce s-a schimbat e că aceștia sunt astăzi
curați. O dată pe săptămână, trecem și le luăm hainele, fiindcă e
un sat aflat la patru kilometri de Țibănești, dar dacă au nevoie să
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spele mai devreme decât bucla regulată a circuitului, își pun sacii
într-o căruță și vin singuri. Copiii au câștigat în materie de stimă
de sine și nu sunt marginalizați din cauza hăinuțelor murdare.
Vă puteți imagina un tată bolnav să întrețină igiena hainelor și
lenjeriei a patru copii?“, ne întreabă Raluca Laffaille, care adaugă
că le construiește, cu ajutorul autorităților locale, al voluntarilor și
donatorilor, o casă, întrucât cea în care stau este tare dărăpănată.
O altă beneficiară este o bunică trecută de 70 de ani care a rămas
singură acasă cu o droaie de nepoți, după ce copiii ei au plecat
în străinătate. Unii dintre ei aveau trei-patru ani. „Foarte greu
am intrat la ea, pentru că ținea poarta legată, de frică să nu vină
statul să îi ia copiii. Am intrat cu ajutorul mamei mele, pentru că
unul dintre copii învață la ea în grupă. Acum, bunica vine singură,
spală, usucă și ia rufele acasă“, povestește fondatoarea Asociației
Generation Țibănești. Astăzi, spălătoria a devenit neîncăpătoare,
iar ea se gândește că ar fi nevoie de o a doua.
La fel cum este nevoie ca oamenii din comună să aibă acces
la servicii medicale. Raluca Laffaille s-a implicat în aducerea la
Țibănești a Caravanei Medicale organizate cu sprijinul Fundației
Vodafone România, în timpul căreia 35 de copii au primit gratuit
ochelarii care să le permită să vadă bine literele și cifrele.
Ține să îi ajute ușor-ușor pe oamenii din Țibănești să aibă o viață
mai bună, dar în niciun caz să le zdruncine viața prin lucruri prea
noi și prea diferite de felul în care trăiesc. „Trebuie să nu venim
și să modernizăm brusc și să înrăutățim situația, ci să lucrăm
cu specificul pe care îl avem la Țibănești, cu arhitectura, cu
meșteșugurile, cu ritmul specific rural. Nu vrem să venim brusc, să
perturbăm tot echilibrul, să îi împingem la consumerism“, atrage
ea atenția.
De foarte multe ori, îi e greu să facă lucrurile să meargă înainte.
Însă simte că anii petrecuți în Franța i-au dat o atitudine care o
ajută să nu se dea bătută. „Mi-am schimbat viziunea față de eșec
și față de «nu se poate». Acum, când mi se spune „nu“, am deja în
minte zece soluții“, arată Raluca Laffaille.
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Proiecte
strategice
În cadrul celor patru piloni, Educație, Sănătate,
Voluntariat și Servicii sociale, dezvoltăm în
decursul unui an zeci de proiecte alături de
organizațiile partenere. O parte dintre ele fac
parte din Programele strategice. Acestea se
întind pe mai mulți ani, au cele mai mari bugete,
beneficiază de cele mai multe resurse, iar
rezultatele lor sunt menite să schimbe definitiv,
de la bază, un sistem care nu merge. În dinamica
acestor proiecte ample, soluțiile de sănătate
întâlnesc serviciile sociale și în cadrul unui singur
program sunt implementate numeroase proiecte
din mai mulți piloni.
În 2016, acestea au fost: „Connecting for Good“,
„Investiție în Mediul Rural“, „O șansă pentru viață“,
„Renovarea și modernizarea Secției de terapie
intensivă nou-născuți de la Spitalul Județean
Constanța“.
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Sănătate
Servicii sociale

Educație
Voluntariat

Connecting for Good
Sub umbrela programului „Connecting for
Good“, Fundaţia Vodafone finanţează, în
toate cele 27 de ţări în care este prezentă,
proiecte care folosesc tehnologia pentru a
rezolva probleme ale comunităților, pentru
a îmbunătăţi viaţa oamenilor şi a genera
schimbarea în societate.
Programul a fost lansat în România în 2012
și sub el s-au derulat până în acest moment
48 de proiecte, cu o valoare cumulată de 3,5
milioane de euro şi care se adresează unui
număr de peste 30.000 de beneficiari.

Buget:
Beneficiari:

1.229.992 lei
15.403 dintre care:

1.137 de copii, 600 de
bătrâni, 13.666 de adulți
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Selecția proiectelor „Connecting for Good“
se realizează prin runde de finanțare anuale,
pentru ONG-urile care își doresc sa folosească
tehnologia mobilă pentru rezolvarea
unor probleme în domeniile educație și
sănătate, precum și în beneficiul persoanelor
defavorizate fizic, social sau economic.
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ONG partener

Nume proiect

Domeniul de implicare

Asociația Autism Baia Mare

Search T.S.A.

Servicii Sociale

Asociația Neurocare

Epilepsia se poate vindeca

Asociația Samaritenilor din
România

Buget (lei)

Localitate/localități
desfășurare proiect

49.500

Național

Sănătate

187.425

București

SOS Surzi

Sănătate

90.000

Național

Asociația Smiling Faces

Auzul, un dar. Nu-l ignora!

Sănătate

180 000

Național

Asociația Sprijin pentru Diabet

Telemedicina pentru copilul
insulino-dependent

Sănătate

270.000

Național

Asociația Tandem

Smart Public Transport II

Servicii Sociale

202.500

București

Fundația Hospice Casa Speranței

Mobihope

Sănătate

223.267

București și Brașov
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TIMIȘ

4

CARAȘSEVERIN

ARAD

4

BIHOR

4

4

4

GORJ

MEHEDINȚI

4

DOLJ

4

4

OLT

4

4

4

4

4

4

GIURGIU

4

ILFOV

4

7

4

4

BUZĂU

4

CĂLĂRAȘI

4

VRANCEA

4

BACĂU

IALOMIȚA

4

IAȘI

BOTOȘANI

NEAMȚ

PRAHOVA

COVASNA

DÂMBOVIȚA

4

BRAȘOV

5

HARGHITA

4

SUCEAVA

TELEORMAN

ARGEȘ

4

MUREȘ

4

4

SIBIU

VÂLCEA

4

4

BISTRIȚANĂSĂUD

MARAMUREȘ

ALBA

CLUJ

SĂLAJ

HUNEDOARA

4

4

SATU MARE

4

4

4

BRĂILA

4

GALAȚI

4

VASLUI

CONSTANȚA

4

TULCEA

4

Harta proiectelor
„Connecting for Good“
ale Fundației Vodafone România
în anul 2016.
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A GLICEMIEI, ÎN TIMP REAL, CU
AJUTORUL UNOR DISPOZITIVE
DE DIMENSIUNI MICI, WIRELESS,
Și POSIBILITATEA DE ACCESARE
A ACESTORA PRIN PLATFORME

WEB ATÂT DE CĂTRE FAMILIE, CÂT
ȘI DE CĂTRE UN PROFESIONIST

pentru copii
insulino-dependenți

MONITORIZARE LA DISTANȚĂ

Solutii

CREAREA UNUI SISTEM DE

MEDICAL.
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Pentru părinții unui copil cu diabet de tip 1, nu există pauze.
Grija că și-ar putea pierde copilul în somn nu este doar o
spaimă absurdă. „Acești oameni își trăiesc viața pe ceas“, spune
Mihaela Vlăiculescu, medic primar specializat în diabet, nutriție
și boli metabolice și președinte al Asociației „Sprijin pentru
Diabet“. În jur de 3.000 de copii din România suferă de diabet
de tip 1 și sunt dependenți de insulină. Este o boală autoimună,
în care propriul lor organism produce anticorpi împotriva
pancreasului. La fiecare masă, au nevoie de injecție cu insulină
rapidă, ca să își țină sub control nivelul zahărului din sânge.
Între mese și noaptea, au nevoie de injecții cu insulină lentă. Iar
din două în două ore, trebuie să își măsoare nivelul glicemiei
pentru a-și ajusta doza necesară, spune medicul. Un copil este
înțepat într-o zi de 20 de ori. Nu există doze-standard, mai ales
în cazul copiilor: totul se adaptează în funcție de cantitatea
și de tipul de mâncare, de greutatea copilului, de experiența
dozelor anterioare.

ACEȘTI
OAMENI
ÎȘI TRĂIESC
VIAȚA
PE CEAS.
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„Dacă e la școală, copilul trebuie să poată mânca în oră, chiar
atunci când i-a scăzut glicemia. Nu poți să-l forțezi să aștepte
pauza. Până să vină pauza, el poate să moară“, spune medicul
Mihaela Vlăiculescu. De asta nu dorm, noaptea, părinții copiilor
care suferă de diabet de tip 1. De asta îi hrănesc în somn de
câte ori este nevoie. „Coma hipo e coșmarul fiecărui părinte.
Lasă sechele neurologice“, spune mama unui băiețel bolnav de
diabet.
Mihaela Vlăiculescu conduce programul „Telemedicina pentru
copilul insulino-dependent“, realizat cu sprijinul Fundației
Vodafone România. Prin intermediul acestuia, copiilor li se
montează senzori care să le măsoare glicemia la cinci minute,
dar și pompe de insulină, pe care copilul să le poarte tot timpul
și care să elibereze cantitatea necesară de substanță. Mai mult
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decât atât, senzorii de glicemie trimit datele, în timp real, către
ceasurile inteligente purtate de părinte și de medic, iar acestea
sună sau vibrează în caz de pericol, astfel că medicul este în
permanență la curent cu situația micului pacient, putând interveni
în timp real. În felul acesta, copiii pot merge la școală, iar
părinții, la serviciu. În plus, avantajul este că cel mic
nu mai este înțepat de fiecare dată.
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„Asta este pompa fără fir cumpărată prin
proiectul Fundației Vodafone România.
Are o telecomandă, exact ca un telefon,
care spune ce ai de făcut. Ea stă
atașată și nu te deranjează, nici la
baie, nici când faci sport. Ai ceva
atașat de tine, dar nu te doare.
Când o montezi, simți o singură
înțepătură, ca la injecție. Are un
program, este programată o rată
bazală, asta este munca dinainte
de a o monta. La masă, introduci
glicemia, cantitatea și ea calculează
doza“, explică medicul. „În diabetul de
tip 1, dacă mâncăm de 10 ori pe zi, ne
înțepăm de 10 ori pe zi. Plătești pentru
fiecare gură pe care ai luat-o cu un test din
deget și o injecție de insulină. Orice gură pe
care ai luat-o te doare. Numai dacă ai pompă de
insulină și senzor de glicemie nu te doare“, continuă
ea.

unde mama spune că nu există medici specializați pe diabetul
la copii. Au început să facă naveta la București, pentru analize
și tratament, unde au cunoscut-o pe Mihaela Vlăiculescu. În
final, s-au mutat cu chirie la București. „Am vrut să îi oferim cu
adevărat o șansă“, spune mama sa. „La început, mă uitam
la el și vedeam că face criză hipo. Făcea crize hipo
cu mine lângă el. Mă simțeam neputincioasă“,
își amintește ea. „Cât Andrei a fost mic,
sprijineam ore în șir gardul grădiniței cu
insulina în geantă. Așa a putut face puțina
grădiniță pe care a făcut-o“, povestește
mama. Acum, doarme la cap cu un
laptop, care face un zgomot puternic
când senzorul transmite informația
că fiului ei i-a scăzut sau crescut
glicemia în somn. A trecut prin clipe
cumplite la școală, când portarul
nu o lăsa să intre cu injecția de
insulină și copilul ei avea glicemia
500. Sau când îi apărea pe telefon
că copilul are criză hipoglicemică
și învățătoarea de la fosta școală îi
spunea că nu știe unde este copilul,
că a plecat de 40 de minute la cabinet,
dar că nu s-a mai întors. Iar asistenta de la
cabinet îi spunea că ea nu e în școală. „Între
timp, directoarea i-a explicat portarului că eu sunt
singura care știe ce să îi facă și că trebuie să mă lase
să intru“, povestește Alina.

Lui Andrei, 8 ani, îi place să înoate și să învețe limba italiană, iar
când va fi mare, vrea să se facă „YouTuber“. A fost diagnosticat
cu diabet în urmă cu doi ani și jumătate. Familia sa e din Galați,

În România, sunt aproape 3.000 de copii bolnavi de diabet de tip
1. „Prognosticul de viață este foarte bun, dacă tratăm diabetul
corect“, spune Mihaela Vlăiculescu.
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Educație
Voluntariat

Investiție
în Mediul
Rural

Aproape jumătate din populaţia României trăieşte în mediul
rural, în condiţii extrem de grele. Copii care locuiesc în zone
izolate și care se confruntă cu foamete, frig, lipsa curentului
electric, bătrâni abandonați, oameni pentru care accesul la
apă potabilă este un lux, oameni fără perspectiva unui loc
de muncă. Pentru toți aceștia am strâns zeci de proiecte,
parteneri, modalități de finanțare, sub un singur program
strategic: „Investiție în Mediul Rural“. Un program strategic ce
vrea să aducă normalitatea în viețile lor, prin toate mijloacele.

2.051.711 lei
Beneficiari: 18.554 dintre care 9.421 de copii,
Buget:

6.948 de adulți și 2.185 de vârstnici

47
Parteneri strategici: 5
Voluntari: 513
Proiecte:
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Partener strategic

ONG partener

Nume proiect

Buget (lei)

Localitate/localități
desfășurare proiect

Fundația de Sprijin Comunitar

Asociația Există o Șansă

CERT-Centru de servicii
socio-educaționale

36.000

Buhuși

Fundația de Sprijin Comunitar

Congregaţia Surorilor Providenţei

Înființare Centru de
Îngrijire la Domiciliu în
Slănic Moldova

35.420

Slănic Moldova

Fundația de Sprijin Comunitar

Asociația Clara Dorohoi

Nu suntem diferiți

36.000

Dorohoi

Fundația de Sprijin Comunitar

Fundația „Inimă de copil“

Centru de zi pentru
copii cu dizabilități
„Mihaela“ Liești

35.940

Liești

Fundația de Sprijin Comunitar

Asociația Generation Țibănești

Spălătoria comunitară

35.999

Țibănești

Fundația de Sprijin Comunitar

Asociația Cultural Socială
economică Christiana

Centrul de zi Christiana

35.495

Corni

Fundația de Sprijin Comunitar

Asociația Proiect Pro Europa

Laborator de învățare
alternativă

36.000

Vatra Moldoviţei

Fundația de Sprijin Comunitar

Filiala Judeţeană Vaslui a Asociaţiei
Nevăzătorilor din România

Spațiu și timp în
întuneric

36.000

Bârlad, Berezeni, Huși,
Vaslui, Negrești

Fundația de Sprijin Comunitar

Asociația Comunitară Maria
Francisca

Clubul Copiilor din
Homocea - „O șansă în
plus pentru viață“

35.994

Homocea

Fundația de Sprijin Comunitar

Societatea Națională de Cruce
Roșie din România

Sănătate prin mișcare

35.941

Vîrteșcoiu

Fundația Mereu Aproape

Fundația Mereu Aproape

Ajută un sat. Schimbă
o țară

177.979

Brăești
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Partener strategic

ONG partener

Nume proiect

Buget (lei)

Localitate/localități
desfășurare proiect

Fundația Mereu Aproape

Fundația Mereu Aproape

Ajută un sat. Schimbă
o țară

33.792

Valea Călugărească

Fundația Mereu Aproape

Fundația Mereu Aproape

Ajută un sat. Schimbă
o țară

43.084

Jirlău

Fundația Mereu Aproape

Fundația Mereu Aproape

Ajută un sat. Schimbă
o țară

70.947

Slava Cercheză

Fundația Mereu Aproape

Fundația Mereu Aproape

Ajută un sat. Schimbă
o țară

34.777

Vlădești

Fundația Mereu Aproape

Fundația Mereu Aproape

Ajută un sat. Schimbă
o țară

41.200

Piatra Olt

Fundația Mereu Aproape

Fundația Mereu Aproape

Ajută un sat. Schimbă
o țară

33.951

Florești

Fundația Mereu Aproape

Fundația Mereu Aproape

Ajută un sat. Schimbă
o țară

40.269

Racoș

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

21.600

Blaj, Zlatina, Cenade,
Izvoarele, Valea
Tupilor

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

10.800

Bogeu, Tinca, Tulca

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

22.950

Mureșenii Bârgăului,
Nimigea de Sus,
Teaca, Arcalia
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Partener strategic

ONG partener

Nume proiect

Buget (lei)

Localitate/localități
desfășurare proiect

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

27.000

Mănăstirea, Sultana,
Radovanu, Ciocănești

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

14.850

Cumpăna

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

21.600

Vâlcele, Aita Seacă,
Petriceni, Surcea, Let,
Micfalău, Valea Mare,
Lunga

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

13.500

Ilfoveni, Pucioasa,
Fieni, Costeștii din
Vale, I.L. Caragiale

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

18.900

Vedea, Palanca, Joița,
Pietrișu, Stoenești

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

13.500

Sohodol, Budugala

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

21.600

Zetea, Polonița,
Alexandița, Ocna de
Sus, Mujna, Atid

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

27.000

Dragomirești Deal,
Zurbaua, Snagov,
Jilava
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Partener strategic

ONG partener

Nume proiect

Buget (lei)

Localitate/localități
desfășurare proiect

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

12.150

Rus, Ulmoasa, Săsar

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

20.250

Iclanzel, Iernut, Riciu,
Căpușu de Câmpie,
Mădărășeni

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

21.600

Popeni, Dobrin, Mirsid

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

27.000

Unimat, Botiz, Acas,
Mihăeni

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

17.550

Avrig, Copșa Mică,
Trainei, Chirpar

Fundația Principesa Margareta a
României

Fundația Principesa Margareta a
României

Fondul special pentru
copii - Burse pentru
Școală

25.650

Pietroșani, Bujoru,
Poeni, Lița

Fundaţia Serviciilor Sociale
Bethany

Fundația pentru integrare și sprijin
social „Împreună Ineu“

Comunicăm în
parteneriat

29.900

Ineu

Fundaţia Serviciilor Sociale
Bethany

Asociaţia PAEM

Creşterea
performanţelor şcolare
ale elevilor din Socodor

30.937

Socodor
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Partener strategic

ONG partener

Nume proiect

Buget (lei)

Localitate/localități
desfășurare proiect

Fundaţia Serviciilor Sociale
Bethany

Asociația Cărășană Sindrom Down

Diferiți, dar egali, sub
același cer

30.916

Bocșa, Berzovia,
Ramna, Carașova,
Vodnic

Fundaţia Serviciilor Sociale
Bethany

Asociația Pro Edu Smo

Ne distrăm învățând!

35.992

Subcetate

Fundaţia Serviciilor Sociale
Bethany

Asociația comunității Eșelnița
Cazanele Dunării (ACECD)

„EDUCația e ÎN
CENTRU“

34.180

Eșelnița

Fundaţia Serviciilor Sociale
Bethany

Asociația Şcoala Domino Servite

Pot mai mult

25.826

Voiteg

Fundaţia Serviciilor Sociale
Bethany

Asociația pentru Dezvoltare
Comunitară Blumenthal Mașloc

Un zâmbet pentru
copil

28.250

Mașloc

Fundația World Vision România

Asociația Copiii-Speranța
Armășeștiului

Copil ca tine sunt și eu

47.500

Armășești

Fundația World Vision România

Grup de Inițiativă Roșiori

Educație pentru un
viitor mai bun

47.438

Roșiori

Fundația World Vision România

Asociația ProTineret Bucovăț

Școala de azi, viitorul
de mâine

47.500

Bucovăț

Fundația World Vision România

Asociația pentru Dezvoltare
Comunitară „EURO“ Breasta

Ajută-mă să învăț

47.500

Breasta

Fundația World Vision România

Grupul de Inițiativă Scundu

Educație pentru
schimbare

47.500

Scundu
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1
1

BRĂILA

1

GALAȚI

CĂLĂRAȘI

1
IALOMIȚA

GIURGIU

ILFOV

1

TELEORMAN

1

1

OLT

1
1

VÂLCEA

SIBIU

1

DOLJ

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Fundația World Vison România

Fundația Principesa Margareta

Fundația Mereu Aproape

MEHEDINȚI

1
1

TIMIȘ

ARAD

CARAȘSEVERIN

2

2

GORJ

1
HUNEDOARA

1

1

1

SĂLAJ

CLUJ

ALBA

1

Fundația de Sprijin Comunitar

de nevăzători au o viață mai bună datorită
bastoanelor de orientare și ceasurilor
vorbitoare pe care le folosesc.

DÂMBOVIȚA
ARGEȘ

1

BRAȘOV

1

1

1

1

PRAHOVA

1

2

2

COVASNA

BUZĂU

BACĂU

VRANCEA

2
MUREȘ

1

1

HARGHITA

NEAMȚ

1
BISTRIȚANĂSĂUD

1

1

de persoane din Țibănești (Iași) și-au
îmbunătățit condițiile de igienă datorită
spălătoriei comunitare unde își spală și
usucă hainele gratuit.

2

180

CONSTANȚA

TULCEA

1
1
VASLUI

1
IAȘI

BOTOȘANI
SUCEAVA

1
MARAMUREȘ

de copii cu Sindromul Down și 135 de
persoane cu dizabilități și-au îmbunătățit
calitatea vieții după ce au participat la
ședințe de recuperare fizică și le-au fost
oferite servicii medicale gratuite.

BIHOR

2.900

de tineri dezinstituționalizați și-au
îmbunătățit calitatea vieții după ce
centrul social a fost dotat cu mobilă,
electrocasnice și echipamente IT.

SATU MARE

30

1

38

de copii și profesori învață în condiții mai
bune după ce am construit și dotat grupuri
sanitare și am renovat și dotat 8 școli.

3
1

2.050

Harta programului „Investiție în
Mediul Rural“ al Fundației
Vodafone România
în anul 2016

1

REZULTATE

52%

din 1.800 de copii la risc de abandon
școlar și-au îmbunătățit rezultatele școlare
ca urmare a participării la cele 11 centre
„Școală după Școală“ și cele 3 centre
educaționale, precum și a acordării unui
număr de 250 de burse sociale.
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„Dar de ce să îi dați voi o masă
caldă? Ce, eu nu pot să îi dau
de mâncare?“, întreba o mamă
dintr-un sat din Ialomița, în care
s-a deschis un afterschool pentru
copiii vulnerabili. Cei care au
auzit aceste cuvinte aveau să afle
că aceea era cea mai nevoiașă
familie din toată comunitatea.
Ce se întâmpla acolo? Daniela
Buzducea, director executiv al
Word Vision România, crede că
este vorba despre frică pur și
simplu. „Cel mai probabil, îi era
frică de judecata celorlalți. O
frică venită din experiență, din
ani întregi de respingere socială“,
spune aceasta.

„Sărăcia nu
înseamnă doar o
lipsă de hrană, de
haine, de bani.
Sărăcia înseamnă că ți-e frig și
ai picioarele ude pentru că ai
cizmele rupte, iar ceilalți te resping
și te arată cu degetul pentru că ai
cizmele rupte. Sărăcia înseamnă
84
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că nu îți permiți să mănânci, dar, pentru că ești sfârșit de foame,
nu poți nici să înveți. Rareori se întâmplă ca un copil vulnerabil să
fie vulnerabil într-un singur fel“, spune Daniela Buzducea.

povestește coordonatorul de proiect Maria Mălureanu. În
comparație cu liniștea care domnește în timpul orelor în clasele
românești, inițial i s-a părut că e haos.

World Vision România a lansat un studiu referitor la bunăstarea
copilului în mediul rural în România. Potrivit acestuia, 8,6% din
copiii din mediul rural merg seara flămânzi la culcare, 40% petrec
peste două ore pe zi muncind în gospodărie, 8% lipsesc de la
școală pentru a se duce la muncă. În același timp, studiul arată
că acei copii care au rezultate slabe la învățătură sunt în risc de
a fi tratați mai rău de către colegi și profesori. Daniela Buzducea
este de părere că unul dintre factorii care le-ar putea schimba
viața copiilor vulnerabili este accesul la programe de afterschool
de calitate. Astfel, cu ajutorul Fundației Vodafone România, World
Vision România a finanțat organizații comunitare pentru a derula
programe afterschool în cinci localități din județele Ialomița,
Vâlcea și Dolj. La aceste afterschool-uri, copiii fac activități de
remediere, care să îi ajute să recupereze decalajul școlar, teme,
jocuri de socializare, jocuri de încredere, care să îi ajute să
dezvolte mai ușor relații cu cei din jur.

În jur de 150 de copii beneficiază în acest moment de programele
afterschool din cele cinci comunități. Cei mai mulți dintre ei
sunt copii cu situații foarte dificile acasă, cum este un băiețel din
Dolj care locuiește cu familia într-o casă mică și care caută, tot
împreună cu familia, prin gunoaie pentru a face rost de un ban.
Inițial renunțase la școală, apoi profesorii au reușit să îl readucă,
deși vine doar din când în când. La programul de afterschool vine
însă în fiecare zi, povestește Maria Mălureanu.

„La o lună după începerea școlii, am fost în monitorizare și nu
mi-a venit să cred cât de relaxați se simțeau copiii, e drept că erau
și în compania unor profesori cu mult drag de a lucra cu ei. Am
întrebat-o pe fetiță cum se simte și mi-a spus:

„Sunt atât de fericită, încât nu mă
pot opri din zâmbit“,
86

Copiii urmăriți să fie incluși în program au fie rezultate slabe
la școală, fie vin din familii foarte nevoiașe, fie vin din familii
monoparentale, fie sunt nevoiți să muncească, de multe ori,
toate la un loc. Uneori, e vorba despre copii care vin din familii
în care cineva e grav bolnav, alteori, vin din familii în care există
situații conflictuale, deși acest lucru nu se reflectă și în situația
lor școlară. Sunt nenumărate feluri în care un copil poate fi
vulnerabil.
„Avem mai puține absențe la școală în rândurile copiilor care
vin la afterschool. Apoi, acești copii își îmbunătățesc în mod real
activitățile de scris sau citit. Ceea ce, într-o țară care are în jur de
40% analfabetism funcțional, este abordarea câștigătoare. Când
le dai acestor copii din mediul rural o șansă, ei sunt conștienți că
le-ai dat o șansă și și-o întorc pentru ei. Pur și simplu înfloresc“,
spune Daniela Buzducea.
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03

Sănătate
Servicii sociale

Educație
Voluntariat

Renovarea
centrelor de
transfuzie
sanguină
Buget:
Beneficiari:

867.000 lei
10 centre
252.600 dintre care
84.200 de donatori și
168.400 de pacienți

168.400
de vieți salvate
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TIMIȘ
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1

1

1

CONSTANȚA

GALAȚI
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BRĂILA

1

TULCEA

Harta centrelor de transfuzie
sanguină renovate până în 2016
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O ȘANSĂ PENTRU

viață

Centrele de transfuzie reprezintă o verigă importantă a sistemului
transfuzional. Transformarea acestora în spaţii moderne,
dotate cu echipamente la standarde europene care să asigure
donatorilor atât condiţiile propice derulării actului medical, cât şi
un spaţiu primitor şi cald, care să îi motiveze să revină, reprezintă
o prioritate pentru noi.
O singură persoană poate avea nevoie de minimum patru pungi
de preparate sanguine. Starea avansată de degradare a Centrului
de Transfuzie București, nerenovat din 1952, era unul dintre
cele mai întâlnite motive pentru care tinerii nu donau. Aspectul
clădirii punea sub semnul întrebării siguranța întregului proces de
donare.

Programul „O șansă
pentru viață“ presupune
renovarea circuitului
donatorilor și/sau dotarea
cu echipamente de
recoltare sanguine, scaune
de recoltare, aparate de
aer condiționat, centrifuge,
hemomixere, frigidere
și congelatoare pentru
stocarea sângelui, mobilier
nou, unde este necesar.
Beneficiarii finali ai
programului sunt bolnavii
din spitalele românești care
au nevoie de transfuzie
sanguină sigură: sânge
colectat în condiții de
maximă siguranță și
transformat în preparate
sanguine cu ajutorul
unei aparaturi medicale
performante.
În 2014, a fost finalizată
reabilitarea Centrului de

Anual, peste 600.000 de români

au nevoie de sânge și
preparate din sânge.
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Transfuzie Sanguină București - cel
mai mare din țară - noul spațiu
asigurând donatorilor un circuit
optimizat, care a redus timpul de
pre-donare cu 50%.
Cu aceeași problemă se confruntau
donatorii și personalul celorlalte
centre, astfel că etapa de renovare
a fost extinsă la nivel național. O
comisie formată din profesioniști
în domeniu, donatori de sânge,
angajați și reprezentanți ai echipei
Fundației Vodafone România a
realizat o analiză de nevoi în baza
căreia a selectat în total 18 centre
de transfuzie pentru a le include
în program. Primele opt au fost
renovate în 2015, iar în 2016 au
urmat celelalte zece centre.

În 2015 și 2016, Fundația Vodafone
România a investit 2.423.385 de lei în
renovarea și/sau dotarea a 18 centre de
transfuzie sanguină din toată țara.
Centrele renovate și/sau dotate
deservesc 60% din donatorii din
România (207.070 de persoane anual).

După renovare, mai mult de 400.000
de pacienți au fost beneficiarii sângelui
donat în aceste centre.
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Sănătate
Servicii sociale

Educație
Voluntariat

Reconstrucția și
modernizarea Secției
de terapie intensivă
pentru nou-născuți a
Spitalului Județean
Constanța
În sud-estul României, rata mortalității infantile este cea mai
mare din România și de trei ori mai mare decît media europeană.
Secția de neonatologie a Spitalului Județean Constanța
deservește anual peste 1.000 de nou-născuți cu probleme
medicale, din Constanța și din alte trei județe din sud-estul țării:
Tulcea, Ialomița și Călărași, iar spitalul nu a mai fost refăcut din
1968, anul construirii. Două treimi din nou-născuții internați anual
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au nevoie de terapie intensivă. Secția îngrijește în permanență
15-20 de pacienți, deși compartimentul de terapie intesivă are
numai opt paturi normate, iar condițiile sunt deplorabile. Alți circa
350 de pacienți sunt copii născuți prematur, iar compartimentul
care le este alocat este insuficient și impropriu.
Începând cu anul 2016, Fundația Vodafone România
susține proiectul de reconstrucție și modernizare al
Secției de terapie intensivă nou-născuți a Spitalului
Județean Constanța, prin dublarea sumei strânse în
campania națională de strângere de fonduri organizată de
Asociațiile „Inima Copiilor“ și „Dăruiește Aripi“.
După renovare, noua secție va dispune de 26 de locuri și va fi
dotată cu un sistem de telemedicină care va permite medicilor
să monitorizeze copiii chiar și din afara spitalului, să transmită
informații medicale vitale sau să organizeze videoconferințe cu
medici specialiști din alte spitale din România și din străinătate.
Astfel, Secția de terapie intensivă nou-născuți a Spitalului
Județean Constanța poate deveni un loc la fel de sigur precum
cea de la „Marie Curie“, devenită etalon în Europa de Est.
Povestea lui Teo, băiețelul din județul Constanța care și-a
găsit salvarea la București.
Teo s-a născut prematur, la 34-35 de săptămâni, dar a avut scor
Apgar 10, o greutate bună și s-a hrănit bine. Tocmai de aceea,
mama sa, Gabriela, nu și-ar fi imaginat că băiețelul ar fi putut
să aibă o afecțiune gravă. A fost internat câteva zile la o clinică
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privată, dar starea lui se degrada, așa că medicii au considerat că
ar fi mai bine îngrijit într-o unitate medicală cu terapie intensivă.
Așa au ajuns la Spitalul Județean Constanța. Locul nu era însă
potrivit pentru un prematur care ajungea să stea cu copii cu
diferite afecțiuni respiratorii sau digestive. „Era foarte aglomerat,
ne-au plimbat dintr-o parte în alta, pe măsură ce se elibera ceva:
jumătate de zi a stat într-un incubator, apoi într-un salon cu două
paturi, apoi în secția de pediatrie, apoi iar la terapie intensivă, un
întreg circuit, pentru că era foarte-foarte plin. Se aglomera pe
măsură ce trecea timpul și încercau să ruleze cazurile în funcție
de gravitate”, povestește mama. La început, a fost diagnosticat
cu bronhopneumonie și a primit tratament. Apoi au apărut
problemele digestive, cărora medicii nu le puteau identifica
sursa. Dacă inițial bebelușul părea stabil, ulterior starea sa s-a
degradat și a ajuns la terapie intensivă. Într-un final, medicii au
decis ca Teo să fie transportat cu elicopterul într-un loc în care
existau dotări mult mai bune: la Secția de terapie intensivă nounăscuți a spitalului „Marie Curie“ de la București.
„Toate aparatele erau mobile și duse în timp record la
copii”
„De când intri, simți că poți să ai încredere. Sunt atâtea
monitoare, fiecare copil stă într-o boxă individuală, sunt atâția
oameni care își fac treaba invariabil, în toate detaliile, nimeni nu
uită nimic, nimeni nu depășește o oră”, a văzut Gabriela. Medicii
de la București au păstrat în mare parte grila de tratament de
la Constanța, dar și-au dat seama că în burtica bebelușului erau
gaze care nu s-ar fi justificat decât dacă ar fi fost perforat
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intestinul. De abia când l-au operat, medicii și-au dat seama că
avea peritonită.
„Atunci când a fost vorba de o radiografie, a fost făcută efectiv
în următoarele cinci minute și a fost decisivă, iar în următoarea
oră sau în două ore era pregătit să intre în sala de operație.
Toate aparatele erau mobile și erau duse în timp record la copii.
Comunicarea între echipe a contat extraordinar: echipa de pe
secție, cu echipa domnului doctor care l-a operat. Totul s-a
întâmplat imediat. O zi în plus cred că ar fi fost devastatoare
pentru el”, spune Gabriela Cîrlan.
Extrem de importantă a fost monitorizarea permanentă din
secția de la „Marie Curie“, renovată și modernizată cu sprijinul
Fundației Vodafone România. „E foarte important să poată
fi supravegheat 24 de ore din 24, pentru a observa orice
modificare. E foarte greu să îți dai seama exact ce se întâmplă,
la o simplă vizită și contravizită”, spune aceasta. Corpul copilului
a reacționat bine la operație și tratament, și după încă două
săptămâni în spital, băiețelul s-a întors acasă, la Mangalia. „Nu
pot să uit nici măcar o zi cât de fericiți suntem”, spune mama
când se uită astăzi la copilul său frumos și vesel.
Reconstrucția și modernizarea Secției de terapie intensivă nounăscuți a Spitalului Județean Constanța este cel mai amplu
proiect pe care îl avem în desfășurare. Acesta se întinde pe doi
ani și la finalul lui 2016 se strânseseră deja peste 200.000 de
euro, în cadrul campaniei.
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Telemedicina
- povestea care
schimbă povești
Nu ne-ar ajunge sute de pagini să vorbim despre cât de mare
e impactul telemedicinei în întregul sistem de sănătate.
Telemedicina înseamnă tehnologie pusă în slujba celui mai
înalt scop: viața. O singură soluție tehnologică va îmbunătăți
sau chiar va salva viața a sute de oameni. Pentru Fundația
Vodafone România, implementarea soluțiilor de telemedicină
reprezintă cea mai importantă activitate și povestea care
schimbă mii de povești.
Fie că este vorba despre copii care suferă de boli grave, fie că
este vorba despre de bătrâni singuri, despre oameni cu nevoi
speciale sau despre locuitori din mediul rural care nu au acces
la servicii medicale de calitate, soluțiile de tehnologie schimbă
viața oamenilor aflați într-o situație vulnerabilă.
Atunci când am pornit pe drumul acesta, nu ne-am fi gândit
că vom avea, de pildă, soluții de telemedicină, care vor permite
medicilor să vadă de la distanță pacienții sau care vor permite
părinților să-și vadă de acasă copiii internați. Nu ne-am gândit
că vom avea două proiecte extraordinare, care ajută bolnavii
de diabet, adulți sau copii. Sunt call centere pe care le-am
dezvoltat, sunt soluții de telemedicină în mediul rural.
În 2016, telemedicina a schimbat viața copiilor bolnavi de
diabet și pe a celor care suferă de epilepsie, a oferit pacienților
din mediul rural șansa la servicii medicale de calitate, iar acum
urmează să fie implementată la cel mai important spital din
sud-estul României, mai exact, în Secția de terapie
nou-născuți a Spitalului Județean Constanța.
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POVESTEA CELOR

1.600

Într-un singur an, au fost efectuate 1.600 de consultații la
distanță pentru pacienții din zona rurală, cu ajutorul unei
soluții de telemedicină.
Pacienții din zonele rurale dezavantajate din județele
Timiș și Caraș-Severin au acum acces la servicii medicale
de calitate, cu ajutorul unei soluții de telemedicină ce îi
permite unui medic să consulte la distanță pacienții care
nu se pot deplasa la spital, din diverse motive.
În absența soluției de telemedicină, pacienții vizați,
în marea lor majoritate persoane în vârstă, ar trebui
să parcurgă între 40 și 100 km pentru a ajunge la
un spital din Timișoara. Consultațiile pun accent pe
cardiologie și medicină internă, specializări cu risc vital,
care înregistrează cea mai ridicată mortalitate în zona
de vest a țării. Pentru completarea diversității actului
medical, soluția de telemedicină acoperă în plus alte
cinci specializări, și anume endocrinologie, dermatologie,
oftalmologie, pneumologie și ORL.
Proiectul funcționează cu o echipă de medici specialiști,
localizată în stația fixă din Timișoara, și cu o echipă
mobilă, care se deplasează în trei puncte de lucru:
Ghilad și Sânpetru Mare, din județul Timiș, și Bocșa, din
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POVESTEA CELOR

800

Am dezvoltat împreună cu Asociația Neurocare
proiectul „Epilepsia se poate vindeca“, prin care
îmbunătățim viața copiilor bolnavi de epilepsie, cu
ajutorul tehnologiei. Entuziaști și determinați, membrii
echipei Neurocare ne-au povestit ce îi motivează zi de
zi și cum au ajuns să transforme dorința lor într-un scop
pentru sute de persoane.

județul Caraș-Severin. Cu
ajutorul unor echipamente
de investigație portabile și
al unei conexiuni la internet,
consultația efectuată la fața
locului este transmisă în timp
real medicului specialist din
Timișoara.
În cadrul proiectului, 729
de pacienți din cele două
județe, dintre care unii nu mai fuseseră examinați de un medic
de specialitate de cinci sau chiar de zece ani, au beneficiat de
consultații în șapte specializări medicale.
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„Primul semestru al unui student la medicină este…
magic! Deja te vezi operând pe cord deschis şi salvând
vieţi în gărzi. Te visezi rezolvând mistere diagnostice,
ca doctor House, şi îţi imaginezi pacienţii care se uită
la tine cu veneraţie. Nu există urmă de frustrare sau
neputinţă. Nu ai aflat încă despre sentimentul pe care
ţi-l dau aşteptarea în zadar, banii puţini şi pacienţii
nemulţumiţi. În facultate anii se scurg greu, dar frumos,
pentru ca apoi să urmeze câştigarea prin concurs a unei
specializări în care să urmezi rezidenţiatul. De aici, mai ai
de parcurs aproximativ patru ani ca să ajungi DOCTOR.
Ai învăţat, între timp, că primul semestru al Facultăţii de
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Medicină e… magic şi că magia durează puţin. Ai învăţat că nu poţi
salva pacienţii fără aparatură, că dorinţa ta de a face acest lucru
nu este suficientă şi că te afli în faţa unei alegeri: mă las înghiţit
de „balena Sistemului“ şi îmi aştept extincţia morală sau… caut
soluţii! Iar noi, o mână de neurologi pediatri, am ales să căutăm
soluţii şi să luptăm pentru ele! În anul 2011, uniţi de dorinţa de
a ajuta şi inspiraţi de energia copiilor pe care îi îngrijeam, am
pus bazele unui ONG: Asociaţia Neurocare. Membrii fondatori şi
voluntarii sunt doctori şi asistente medicale care s-au susţinut
moral reciproc şi care au găsit resurse să-şi alimenteze, în toţi
aceşti ani, entuziasmul. Aşa se făcea că, la 7 luni de la înfiinţare,
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organizam primul eveniment de conştientizare a epilepsiei în
parcul Herăstrău, apoi o campanie de strângere de fonduri
pentru un neuroendoscop. În februarie 2015, am aplicat pentru
o finanţare prin programul „Connecting for Good“ al Fundaţiei
Vodafone România. Dorinţa noastră, utopie până în urmă cu un
an, a început să prindă viaţă: puteam dota spitalul în care lucram
cu aparatură de monitorizare electroencefalografică de ultimă
generaţie, pacienţii noştri puteau beneficia de o examinare la
standarde înalte şi noi aveam avantajul să iniţiem telemedicina
în spital“, povestește Raluca Teleanu, președintele Asociației
Neurocare.
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Povestea s-a schimbat deja pentru sute de copii, într-un singur
an. Mulțumită aparatului EEG performant, Secția de neurologie
pediatrică a Spitalului Clinic de Copii „Victor Gomoiu“ este astăzi
un loc în care epilepsia poate fi identificată la vârste foarte mici
(sugari), astfel că pot fi eliminate numeroase riscuri din viața
copilului. De asemenea, cu ajutorul tehnologiei avansate este
posibilă identificarea cu mai multă precizie a focarului epileptic,
iar copilul poate fi trimis spre evaluare prechirurgicală în vederea
excizării zonei de focar, metoda care poate aduce vindecarea.
Scopul proiectului a fost creșterea calității vieții copiilor cu
diagnostic de epilepsie, prin individualizarea tratamentului cu
ajutorul monitorizării de lungă durată a electroencefalogramelor
(EEG). Diagnosticarea corectă a epilepsiei necesită efectuarea
unei EEG de somn nocturn, complementară celei de veghe,
dar aparatul EEG din dotare nu permitea înregistrarea în somn.
Pentru a soluționa această problemă, spitalul a fost dotat cu două
aparate digitale EEG wireless.
Cu ajutorul noilor aparate, copilul își poate efectua activitățile
obișnuite, iar transmiterea datelor se face în timp real, în sistem
Team Viewer, timp de 24 de ore. Medicul primește informațiile
prin internet chiar și când nu se află în spital, pentru a putea
lua decizii cât mai repede. Cele două aparate permit obținerea
de înregistrări de calitate, fără ca pacientul să mai fie nevoit să
stea culcat pe perioada înregistrării. Diagnosticarea timpurie și
corectă, monitorizarea și individualizarea tratamentului conduc
la creșterea calității vieții copilului bolnav de epilepsie sau chiar la
vindecare.
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Despre
Fundația
Vodafone
România
Suntem o organizație
neguvernamentală nonprofit
care își dedică toate
resursele pentru a avea
un impact pozitiv în viața
oamenilor defavorizați, din
fiecare colț al țării. În spatele
eforturilor noastre, se află
sprijinul logistic și uman
oferit de Vodafone România,
care ne asigură și cea mai
mare parte a finanțării, însă
avem o identitate juridică
proprie și funcționăm
independent de operațiunile
ei comerciale.
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Consiliul de administrație al
Fundației Vodafone România

Florina Tănase
Membru în consiliul de
administrație al Fundației
Vodafone România, Director
Legal and External Affairs al
Vodafone România
„E normal să facem bine. Cu toate
acestea, acest tip de «normalitate»
este absolut excepțional. Și totuși,
este povestea care ne poartă mai
departe.“

Irina-Margareta Nistor
Președinte onorific
„Este foarte important pentru noi să sprijinim asociațiile care se luptă ani la
rând pentru o cauză. Să le oferim ocazia de a duce la bun sfârșit toate acele
idei minunate care ar fi păcat să se irosească.“

Condelina Kilikidis
Membru în consiliul de
administrație
„Fiecare om are dreptul la
demnitate. Prin tot ceea ce
facem, ne dorim să le oferim
oamenilor care s-au obișnuit
să fie invizibili respect și
șansa la o viață normală.“
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Ana Alexe
Membru în consiliul de administrație al Fundației Vodafone
România, Director Customer Operations, Vodafone România
„Ne dorim să cultivăm binele, să dăm putere celor care își doresc să schimbe
ceva.“
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Valeriu Nistor
Membru în consiliul de
administrație al Fundației
Vodafone România,
Director Enterprise
Business Unit Vodafone
România
„Societățile de pretutindeni
sunt împărțite între cei care
au nevoi și cei care au soluții.
E nevoie doar de implicare
pentru a construi o punte.“

Angela Galeța
Director al Fundației
Vodafone România,
membru în consiliul de
administrație al Fundației
Vodafone România

Georgiana Iliescu
Senior Project Manager Fundația Vodafone România, membru în
consiliul de administrație
„Oamenii din zona rurală reprezintă jumătate din țara asta. Nu putem să
progresăm doar pe jumătate. Cu adevărat, educația poate schimba totul:
viața, sănătatea, viitorul.“

„Am cunoscut atât de mulți
oameni deosebiți în acești ani!
Fiecare proiect ne duce în alte
locuri, unde descoperim alte
probleme, dar și alți oameni
care pot și vor să le rezolve.“
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Premii obținute de Fundația
Vodafone România, în 2016
„Premiul pentru Responsabilitate Socială de Impact�
Gala „Premiile Nine O'Clock 25 de ani“
„Premiul de Excelență pentru Parteneriat Național sau
Internațional pentru Educație“
Gala aniversară a 20 de ani de activitate a Fundației Dezvoltarea
Popoarelor
„Premiul de Excelență pentru Partenerul cel mai
sustenabil“
Gala aniversară a 7 ani de activitate Ateliere fără Frontiere
„Premiul de Excelență“
Balul Steluțelor, Asociația M.A.M.E.

Premii obținute de partenerii
noștri pentru proiecte pe care
le-am susținut în 2016.
12 ONG-uri partenere au fost premiate în cadrul Galei
Societății Civile:

Sănătate

Premiul I Peditel 1791.
Proiect: Urgențe și sfat medical pediatric prin telefon, non-stop.
Partener: Fundația Părinți din România
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Premiul al II-lea
Proiect: Dotarea cu echipamente medicale și mobilier medical
specific a noii Unități de Primire Urgențe din cadrul Spitalului
Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu“.
Partener: Fundația pentru SMURD
Premiul al III-lea
Proiect: O șansă pentru viață - Renovarea și modernizarea
centrelor de transfuzii din România
Partener: Asociația REACT

Incluziune socială

Premiul I
Proiect: Fondul Special Pentru Copii 2015
Partener: Fundația Principesa Margareta a României
Premiul al II-lea
Proiect: SOS SURDO-MUȚI
Partener: Asociația Samaritenilor din România

Servicii de asistență socială

Premiul I
Proiect: Telefonul Vârstnicului
Partener: Fundația Principesa Margareta a României
Premiul I
Proiect: Culorile copilăriei
Partener: SOS Satele Copiilor România
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Proiecte și campanii de voluntariat

Premiul al II-lea
Proiect: MagiCAMP, Tabăra copiilor diagnosticați cu cancer
Partener: Asociația MagiCAMP

Originalitate

Secțiunea „Inovația în sprijinul pacienților”
Telemedicină pentru copilul insulino-dependent al Asociației
Sprijin pentru Diabet

Premiul pentru Originalitate
Proiect: Telefonul Vârstnicului
Partener: Fundația Principesa Margareta a României

Secțiunea „Campanie în sănătate”
Caravana cu Medici a Asociației Caravana cu Medici

Proiecte și campanii de responsabilitate
socială

Un ONG partener a fost premiat în cadrul Galei
Naționale a Voluntarilor

Premiul al III-lea
Proiect: Prioritate pentru Sănătate
Partener: Asociația M.A.M.E.

Programe

Premiul al II-lea
Proiect: Dezvoltarea Centrului HOSPICE cu servicii integrate din
București
Partener: Fundația Hospice Casa Speranței
Premiul al III-lea
Proiect: O șansă pentru viață
Partener: Asociația REACT
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2 ONG-uri partenere au fost premiate în cadrul Galei
COPAC

Premiul: Proiectul de voluntariat al anului în domeniul
educației
Proiect: Caravana After School
Partener: Asociația Proiect Pro Europa
Un ONG partener a fost premiat în cadrul Mobile Awards
România
Premiul al II-lea la secțiunea "Utilities"
Proiect: Aplicația „Smart Public Transportation“, finanțată prin
Connecting for Good.
Partener: Asociația Tandem
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Ce facem în 2017:
Reconstruim și modernizăm Secția de terapie
intensivă nou-născuți la Spitalul Județean
Constanța
Renovăm și/sau dotăm 24 de centre de
transfuzie sanguină
Continuăm programul „Investiție în Mediul Rural“
cu ediția a III-a
Continuăm programul „Connecting for Good“ cu
ediția a VI-a

Povești realizate cu ajutorul
prietenilor de la Republica.ro.
Le mulțumim!
120

121

fundatia-vodafone.ro/
fundatia.vodafone_ro@vodafone.com
www.facebook.com/FundatiaVodafone/
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