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Fiecare om de vârsta a treia ar trebui să
aibă parte de liniște sufletească, un trai
decent și să fie înconjurat de cei dragi:
copii, nepoți și prieteni. Bătrânețea ar
trebui să fie acea perioadă în care
sărbătorim viața, ne bucurăm de timpul
liber simțindu-ne utili, respectați și iubiți.
La noi însă realitatea este alta. Statisticile
ne arată că în România unul din doi
vârstnici se simte singur și inutil, iar
unul din cinci bătrâni se luptă cu
sărăcia.
Echipa noastră vine în ajutorul acestor
oameni oferind sprijin moral și material
vârstnicilor care trăiesc singuri sau în
căminele de bătrâni. Ajutorul nostru se
concretizează prin vizite la domiciliu,
activități de socializare, interacțiune în
cămine, ajutor practic și material
pentru cei aflați în nevoie, excursii și
sejururi de câteva zile în timpul verii,
șezători de tricotat sau literare, sau
prin sărbători și aniversări petrecute
împreună.
Toate acestea sunt posibile datorită
vouă, oamenilor de bine care se implică
în activitatea noastră fie ca voluntari,
oferind din timpul lor, fie ca donatori și
sponsori, oferind resurse materiale și
financiare. Vă mulțumim tuturor pentru
implicare! Împreună am făcut progrese
semnificative în 2019 și ne dorim din
inimă să ne fiți tovarăși și de acum
încolo, în drumul nostru către o țară în
care fiecare vârstnic are șansa unei vieți
demne și împlinite.

CUVÂNT
ÎNAINTE
BEATRICE CULDA

DIRECTOR EXECUTIV
„Bătrâneți frumoase pentru vârstnicii
singuri din România” – aceasta a fost
misiunea noastră și în 2019, un an cu
amintiri frumoase dăruite bunicilor
beneficiari.
În 2019, 148 de voluntari au fost alături
de 807 vârstnici din București, Brăila,
Constanța, Ploiești, Târgoviște și
Pitești, oferind ajutor moral, practic și
material pentru o bătrânețe mai
frumoasă. Am numărat în acest an nu
mai puțin de 11.090 ore de voluntariat,
momente care au clădit relații de
prietenie, ajutor și bucurie, fie în casele
bătrânilor singuri, fie în căminele de
bătrâni. Mai mult, ca în fiecare an, am
oferit experiențe de suflet bunicilor, în
mici excursii de vară, ateliere de creație și
îndemânare,
evenimente
si
seri
petrecute la teatru sau sărbători în care
ne-am adunat împreună în jurul mesei.
Sunt mulți vârstnici care au nevoie de
ajutorul Niciodată Singur. Primim
săptămânal
povești
de
viață
cutremurătoare,
iar
cu
ajutorul
sponsorilor, donatorilor, voluntarilor și
susținătorilor noștri încercăm de fiecare
dată să fim acolo, să ajutăm și să arătăm
vârstnicilor vulnerabili că nu sunt singuri.
Familia noastră crește an de an, iar
relațiile dintre voluntari și beneficiari se
solidifică constant.
Nu suntem aici doar să ajutăm cu
alimente, produse de igienă personală,
îmbrăcăminte
sau
medicamente.
Niciodată Singur este prietenul pe care

vârstnicii se pot baza, atât în momentele
fericite, cât și la nevoie. Metoda, folosită
astăzi în 10 țări din Europa, America și
Asia și aplicată pentru prima dată acum
mai bine de 80 de ani, ne ajută zilnic să
luptăm la nivel mondial împotriva
singurătății și izolării persoanelor 65+.
Vă mulțumim tuturor pentru sprijinul
acordat în 2019. Implicarea voastră ne
demonstrează că misiunea Niciodată
Singur
este
una
importantă,
singurătatea afectându-ne bunicii din ce
în ce mai tare. Ne bucurăm că putem să
aducem această problemă pe agenda
publică și, mai ales, că putem face ceva
pentru acești oameni.
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VÂRSTNICI BENEFICIARI

VOLUNTARI IMPLICAȚI

ACTIVITĂȚI ORGANIZATE

INTERACȚIUNI ÎNTRE
VOLUNTARI ȘI VÂRSTNICI

ORE DE
VOLUNTARIAT

VIZITE LA
DOMICILIU

MOMENTE DE RECREERE
ÎN CAMINELE DE BĂTRÂNI

PACHETE CU
ALIMENTE DĂRUITE

MOMENTE DE
SUPORT PRACTIC

CINE SUNTEM?
CE FACEM?
Împotriva singurătății, izolării sociale și a
sărăciei persoanelor vârstnice, Niciodată
Singur
Prietenii
Vârstnicilor
mobilizează voluntari și resurse pentru
a asigura suport moral, practic și
material seniorilor din România.
Povestea
voluntarilor
în
sprijinul
vârstnicilor a început acum 10 ani, ca
program al Fundației Regale Margareta
a României. În decembrie 2015, la dorința
voluntarilor și cu suportul Federației
Petits Frères des Pauvres (Franța), a fost
constituită Asociația Niciodată Singur Prietenii Vârstnicilor.
Viziunea Asociației este de a contribui
la crearea unei societăți în care
persoanelor vârstnice să le fie
respectat dreptul la o viață activă,
sănătoasă și demnă până la finalul vieții,
în sânul comunității din care fac parte,
indiferent de statutul social, religie, sex,
convingeri politice, naționalitate etc..
Dorim să redăm persoanelor vârstnice
încrederea în sine și sentimentul propriei
valori, să aducem în prim plan
conștientizarea mentalității cu privire la
vârsta a treia și impactul negativ asupra
imaginii bătrânului.
Scopul Asociației este de a acționa
constant la nivel local și național
împotriva
izolării
sociale
și
a
singurătății persoanelor vârstnice, cu
precădere a celor de peste 60 de ani.
Pentru indeplinirea scopului, asociația
mobilizează voluntari și resurse care
contribuie la îmbunătățirea calității
vieților persoanelor vârstnice și la
conștientizarea
și
responsabilizarea
comunităților.

CE NE DORIM?
O societate în care vârstnicii au
oportunitatea unei vieți împlinite

VALORI
Intervenim constant în viața vârstnicilor cu
demnitate, respect și transparență
Incurajăm o cultură a voluntariatului și a
implicării sociale
Valorizăm și promovăm experiența de viață
și abilitățile vârstnicilor
Creăm legături intergeneraționale durabile
și de calitate
Construim modele de intervenție
sustenabile și încurajăm replicabilitatea lor

SPRIJIN
MORAL

SPRIJIN
PRACTIC

SPRIJIN
MATERIAL

Construirea unei relații de
lungă durată între beneficiari
și voluntari este primordială
pentru organizația noastră.
Sprijinul moral pe care
voluntarii noștri îl oferă este
esențial în diminuarea
singurătății vârstnicilor.
Vizitele săptămânale la
domiciliu, convorbirile
telefonice, participarea la
diverse evenimente sau
organizarea de activități
regulate în căminele de
bătrâni cresc calitatea vieții
vârstnicilor, îi fac utili și îi ajută
să se reintegreze în
comunitate.

Pentru vârstnicii greu
deplasabili, voluntarii noștri
încearcă să ușureze
activitatea zilnică a acestora,
prin ajutor practic. Ajutorul
practic oferit de organizația
noastră constă în ajutor la
cumpărături, procurare de
medicamente, însoțirea la
medic, plata unor facturi sau
acompanierea vârstnicilor la
evenimentele de grup
organizate de asociație. De
asemenea, prin parteneriatele
pe care le avem, oferim
sesiuni de informare medicală
pentru problemele specifice
vârstei a III-a.

Pentru vârstnicii care se
confruntă cu probleme
financiare, organizația
noastră oferă sprijin
constant sau punctual, în
funcție de nevoi. Câteva
exemple ale metodei de
intervenție constau în
oferirea de pachete cu
alimente, ajutor cu lemne
pentru iarnă, produse
medicale, igienico-sanitare
sau ajutor personalizat în
bani. Ajutorul material este
oferit în funcție de
sponsorizările și donațiile
primite de asociație.

În anul 2019, Asociația Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor și-a desfășurat activitatea de sprijin a
vârstnicilor alături de voluntari în București, Brăila, Constanța, Ploiești, Pitești și Târgoviște și a avut
ca beneficiari atât vârstnici care locuiesc singuri, cât și rezidenți ai căminelor de bătrâni.
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DIRECȚII DE
PROGRAM ÎN 2019
SPRIJIN PENTRU VÂRSTNICII
CARE LOCUIESC SINGURI
„Prietenii vârstnicilor” au fost alături de bătrânii care locuiesc singuri și în 2019. Filosofia
noastră este ca fiecare vârstnic să beneficieze de un prieten voluntar și împreună să dezvolte
o frumoasă relație de prietenie, fapt care este esența sprijinului moral, practic și material pe
care îl oferim. Avem relații care înfloresc de ani buni, oameni care dincolo de misiunea lor de
voluntariat, au adoptat un bunic pentru familia lor. Vedem an de an cum această prietenie
crește, capătă din ce în ce mai multă încredere, ceea ce îl face pe vârstnic să se bucure cu
adevărat de anii senectuții.

CUM ACȚIONĂM?
Voluntarii noștri sunt alături de vârstnici prin vizite săptămânale la domiciliu, convorbiri
telefonice regulate, ieșiri la teatru sau în parc sau alte activități de socializare.
Voluntarii noștri oferă sprijin practic vârstnicilor care solicită acest lucru. Ajutorul practic
înseamnă ridicarea rețetei de medicamente, însoțirea la doctor sau alte activități în care
vârstnicul are nevoie de sprijin.
De mai multe ori pe lună, organizăm evenimente colective intergeneraționale de
socializare în diverse contexte (șezători, traininguri, ieșiri la spectacole etc.).
De Sărbători, organizăm mese festive sau oferim mici daruri și pachete vârstnicilor
beneficiari
De ziua de naștere a vârstnicului, voluntarii îl surprind cu flori, tort și un mic dar
Vara, organizăm mai multe excursii pentru vârstnici, fie la mare, la munte, sau la diverse
obiective turistice.
Pentru cei cu venituri reduse, oferim sprijim material personalizat, prin pachete cu
alimente, produse de igienă, echipamente medicale sau bani pentru medicamente
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VÂRSTNICI BENEFICIARI
LA DOMICILIU
VIZITE LA
DOMICILIU
BUCUREȘTI, BRĂILA, PITEȘTI ȘI PLOIEȘTI

DIRECȚII DE
PROGRAM ÎN 2019
ACTIVITĂȚI ÎN CĂMINELE
DE BĂTRÂNI
Suntem prezenți constant în viețile bunicilor din 5 cămine din București, Pitești, Constanța
și Târgoviște. De-a lungul anului, organizăm activități cu prilejul sărbătorilor, ateliere creative,
concursuri distractive, de cultură generală, de geografie, șezători de tricotat, proiecții de film
și excursii estivale. Pe lângă voluntarii Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în activitatea
noastră din cămine, în 2019 ni s-au alăturat voluntarii Grupului CEZ în România și voluntarii
Oracle România.

CUM ACȚIONĂM?
Bilunar, voluntarii noștri organizează activități de socializare, culturale și educative, atent
pregătite pentru vârstnicii din cele 5 cămine partenere.
La fiecare activitate, organizația oferă vârstnicilor materiale de lucru, în funcție de tema
aleasă, dar și gustări și mici daruri.
De sărbători, încercăm să aducem bucurie vârstnicilor rezidenți. Organizăm mici
concerte, proiecții de film și oferim diverse cadouri.
Pentru vârstnicii nedeplasabili, voluntari oferă vizite individuale de socializare în
camerele de cămin.
Vara, asociația organizează o excurie pentru vârstnicii delasabili din fiecare cămin, la
diverse obiective turistice din apropiere.
În funcție de nevoile fiecărui cămin, asociația face periodic donații de alimente, produse
de igienă sau echipamente medicale.
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VÂRSTNICI BENEFICIARI
LA CĂMIN
MOMENTE DE RECREERE
ÎN CAMINELE DE BĂTRÂNI
BUCUREȘTI, CONSTANȚA, PITEȘTI ȘI TÂRGOVIȘTE

ACTIVITĂȚI ȘI
CAMPANII ÎN 2019
FULARUL DE LA BUNICA
Campania de tricotat „Fularul de la Bunica” este
soluția noastră prin care valorizăm experiența și
abilitățile bătrânilor, oferindu-le o modalitate inedită
de reintegrare socială și petrecere a timpului liber, în
compania voluntarilor. Campania a debutat în anul
2016 și urmărește să construiască un cadru
intergenerațional de interacțiune, prin șezătorile de
tricotat. În anul 2019 am organizat 16 sezători pentru
varstnicii care locuiesc singuri sau în căminele de
bătrâni, unde au fost tricotate 369 de fulare.

ȘEZĂTORI ORGANIZATE

FULARE TRICOTATE

VACANȚELE DE ALTĂDATĂ
Vara, ne bucurăm să dăruim câteva zile de relaxare
bătrânilor care nu au mai ieșit de zeci de ani din oraș.
În 2019, 106 vârstnici au beneficiat gratuit de câteva
zile de vacanță, la munte sau la mare. La fel ca în
fiecare an, cu ajutorul donatorilor și voluntarilor, am
reușit să oferim în dar 5 excursii de o zi și un sejur de
două zile la Neptun-Olimp, bătrânilor care se
confruntă cu singurătatea sau sărăcia. Beneficiarii
vacanțelor locuiesc singuri sau în căminele de
bătrâni din București, Brăila, Constanța, Pitești sau
Târgoviște.

EXCURSII ORGANIZATE

VÂRSTNICI BENEFICIARI

ACTIVITĂȚI ȘI
CAMPANII ÎN 2019
SĂRBĂTORI PETRECUTE
ÎMPREUNĂ
Singurătatea este foarte grea în preajma sărbătorilor.
În mod tradițional, sărbătorim Paștele și Crăciunul în
marea familie Niciodată Singur. Sunt momentele din
an în care vârstnicii și voluntarii asociației se adună la
aceeași masă și, ca într-o familie, se bucură
împreună de sărbători, își împart daruri și își fac
planuri pentru următoarele luni. Tot atunci oferim
sute de pachete cu alimente și suntem prezenți și în
căminele de bătrâni, cu daruri și activități.

VÂRSTNICI AU PARTICIPAT
LA MESELE FESTIVE

PACHETE ȘI CADOURI
OFERITE

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A
VÂRSTNICULUI
Anual, marcăm printr-un eveniment public, ziua de 1
octombrie - Ziua Internațională a Persoanelor
Vârstnice. În 2019, i-am invitat pe oamenii pe care
i-am întâlnit pe stradă să își amintească de „cei care
i-au facut mari”, impărțind flori în cele mai
aglomerate zone din oraș. Fiecare a fost rugat să dea
floarea mai departe unui vârstnic. În plus, elevii din
mai multe licee din București și din țară au împărțit
flori vârstnicilor, iar voluntarii Niciodată Singur i-au
sărbătorit pe vârstnicii beneficiari.

FLORI OFERITE

ALTE MOMENTE
DIN 2019
VESTEȘTE PRIMĂVARA
UNUI BĂTRÂN
Pentru multe bunici din România, 1 Martie vine fără
nicio urare. Rămase singure, ele nu mai au pe nimeni
de la care să primească tradiționalul vestitor al
primăverii. Asociația Niciodată Singur – Prietenii
Vârstnicilor, prin voluntarii săi și cu ajutorul
donatorilor au reușit să ofere 700 de mărțișoare.
Pentru suma de 5 lei, fiecare donator a dăruit o
felicitare personalizată cu numele său.

MĂRȚIȘOARE OFERITE

DONATORI
PARTICIPANȚI

FRUMUSEȚE DE MARTIE
Este deja o tradiție ca în luna martie, beneficiarele
asociației să primească un cadou care să le răsfețe cu
adevărat. Voluntarii noștri se pricep să ofere cadouri
speciale, așa că au plecat cu doamnele la salon, acolo
unde acestea s-au bucurat gratuit de servicii de
înfrumusețare. Pentru multe doamne, aceasta este
singura dată din an când își pot permite să meargă la
coafor.

BUNICI
BENEFICIARE

PACHETE DE
ÎNFRUMUSEȚARE
OFERITE

ALTE MOMENTE
DIN 2019
PROGRAM DE PREVENȚIE
MEDICALĂ
Pentru al doilea an consecutiv, alături de Clinica de
Neurologie Neuroaxis și Clinica Nutrietique, am
derulat un program medical de prevenție gratuit
destinat bătrânilor singuri pe tema „Viață sănătoasă
la vârsta a III-a”. În 2019, am organizat 2 întâlniri cu
medici
specialiști
în
neurologie,
nutriție,
reumatologie și psihiatrie.

BENEFICIARI
PARTICIPANȚI

SESIUNI
ORGANIZATE

ANIVERSĂRI ȘI
ANIVERSĂRI 90+
Voluntarii noștri sunt alături de vârstnici la fiecare
ocazie. De ziua lor, îî vizităm cu tort, flori și voie bună
și petrecem împreună, amintindu-ne de momentele
frumoase din viața lor. Mai mult, organizăm întâlniri
festive de două ori pe an pentru a sărbători și oferi un
semn de prețuire vârstnicilor care au trecut pragul
de 90 de ani.

BENEFICIARI
90+

ANIVERSĂRI
ORGANIZATE

ALTE MOMENTE
DIN 2019
CARTEA MEA DE
ADUCERI AMINTE
În parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii
Române am derulat în 2018 un proiect menit să
adune amintirile de viață ale vârstnicilor. Pe
parcursul întâlnirilor lunare din spațiul Caselor
Memoriale ale marilor autori români, vârstnicii au
învațat tehnici de scriere și editare de texte și au
împărtășit amintiri personale. În 2019, în cadrul unui
eveniment organizat la Casa Memorială Anton Pann,
am lansat cărțile-obiect, rezultate în urma atelierelor.

VÂRTSTNICI
BENEFICIARI

COLECTE DE ALIMENTE
Colectele de alimente ne ajută să fim alături de cei
mai vulnerabili dintre vârstnici. Anual, alături de
partenerii noștri organizăm astfel de evenimente în
preajma Paștelui și Crăciunului. În 2019, am organizat
4 colecte de alimente și produse, în parteneriat cu
Seneca Anticafe (București) și Millenium Broker
Insurence (Brăila).

TONE DE ALIMENTE ȘI
PRODUSE COLECTATE

ALTE MOMENTE
DIN 2019
DOCUMENTARUL
„MARTORUL”
În parteneriat cu Attic Pictures și Digi Life am
participat la producția documentarului „Martorul 17”,
difuzat în premieră națională în data de 1 decembrie
2019. Documentarul prezintă o serie de interviuri cu
persoane în vârstă și cu reprezentanții instituțiilor ce
îi au în grijă, analizând problemele cu care se
confruntă. De asemenea, filmul analizează
fenomenul îmbătrânirii populației în România.
Echipa Niciodată Singur a participat și la o amplă
dezbatere care a precedat materialul.

VÂRSTNICI
INTERVIEVAȚI

REBRANDING
Finalul lui 2019 a însemnat și începerea unui amplu
proces de rebranding al organizației. Acesta
continuă și pe parcusul anului 2020. Ne dorim o
imagine profesionistă, în concordanță cu valorile pe
care le împărtășim și serviciile pe care le oferim
vârstnicilor singuri. Noua imagine este realizată în
concordanță cu imaginea globală a Federației
Internaționale Les Petits Freres des Pauvres,
federație din care facem parte.

VOLUNTARII
NICIODATĂ SINGUR
Voluntarii reprezintă esența activității noastre. Fără ajutorul lor, nu am putea să aducem în
viața vârstnicilor singuri, lucrurile necesare, dragostea și grija constantă. Organizația are
echipe voluntari organizate pe sectoare, orașe sau cămine, care sunt conduse de câte un
coordonator de voluntari. În plus, prin parteneriatele pe care le avem cu mai multe companii,
oferim angajaților posibilitatea de a face voluntariat, altături de colegi.
Modelul de intervenție pe care îl folosim necesită atât formare inițială, pe care voluntarul o
primește în momentul înscrierii în asociație, cât și instructaje anuale sau diferite
workshop-uri de formare. De asemenea, în cadrul Federației Petits Frères des Pauvres, o parte
dintre voluntari beneficiază gratuit de formare internațională și participă la schimburi de
experiență.
Mai mult, pentru consolidarea echipei și ca recunoștință pentru munca depusă în 2019, asociația
a organizat un team-building și Gala a Voluntarilor Niciodată Singur.

ECHIPE DE VOLUNTARI

VOLUNTARI NOI ÎN 2019

VOLUNTARI IMPLICATI

ORE DE VOLUNTARIAT

SESIUNI DE FORMARE
ȘI TRAINING

VOLUNTARI PARTICIPANȚI
ÎN TEAM BIULDING

SESIUNI INTERNAȚIONALĂ PREMII ACORDATE ÎN
CADRUL GALEI
DE FORMARE

Echipa Constanța a obținut cele mai importante premii
în cadrul Galei Voluntarilor Constanța

FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ
„PETITS FRÈRES DES PAUVRES”

Federația Internațională Petits Frères des Pauvres promovează angajamentul membrilor săi
și mobilizarea cetățenilor împotriva izolării sociale a persoanelor în vârstă, în special a celor
mai vulnerabili și a celor care trăiesc în condiții precare.
Organizația, a cărei misiune a pornit în Franța, reunește și sprijină astăzi organizațiile de
voluntari care lucrează pentru această cauză în diferite colțuri ale lumii.

ȚĂRI ÎN CARE ESTE
PREZENT PROGRAMUL

CONTINENTE

PARTICIPĂRI ÎN 2019
România participă la toate întâlnirile federației,
alături de colegii din întreaga lume. În cadrul
acestora este facilitat schimbul de bune practici în
ceea ce privește intervenția în viața vârstnicilor
singuri, a implicării voluntare, a strângerii de
fonduri sau a managementului. Întâlnirile din 2019
au fost:
Februarie 2019 - Barcelona (Spania)
Seminarul Internațional Fundraising
Martie 2019 - Cuernavaca (Mexic)
Adunarea Generală a Federației
Mai 2019 - Lille (Franța)
Seminar de bune practici pentru voluntari
Septembrie 2019 - Hamburg (Germania)
Grupul European de Lucru

ANUL ÎN CARE ROMÂNIA
A DEVENIT MEMBRU

RAPORT
FINANCIAR
CHELTUIELI

VENITURI

110.175 €

Sponsorizări companii

124.157 €

Cheltuieli cu programul

Donații individuale

33.047 €

Fundraising și comunicare 48.655 €

(inclusiv 2%)

Sponsorizări și donații
în produse și servicii
TOTAL

Cheltuieli administrative

20.059 €

TOTAL

178.889 €

40.175 €
197.379 €

MODALITĂȚI DE
IMPLICARE
Vă mulțumim că sunteți aproape de voluntarii noștri și ne susțineți în desfășurarea proiectelor
dedicate vârstnicilor. În fiecare an, sute de vârstnici singuri din România primesc, în afară de grija
permanentă a voluntarilor, pachete cu alimente, lemne de foc, produse igienico-sanitare sau mici
daruri și bucurii, după o viață de muncă. Vă amintim că ne puteți susține în următoarele moduri:
Până la finalul lunii iulie, orice contribuabil poate
redirecționa gratuit 3,5% din impozitul pe venit
către asociația noastră. Tot ce trebuie să faceți
este să completați formularul 230 sau Declarația
Unică.
În baza Codului Fiscal, companiile pot direcționa
gratuit 20% din impozitul pe venit/profit printr-un
contract de sponsorizare, disponibil pe site-ul nostru.
Asociația noastră este acreditată ca furnizor de
servicii sociale și este înscrisă în Registrul ANAF al
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă
deduceri fiscale.
Oricând puteți face donații
individuale,
recurente sau punctuale către asociația noastră.
Fie online pe niciodatasingur.ro, fie prin transfer
bancar, fie prin SMS, dacă trimeți textul „SINGUR”
la 8844 (2 euro/lună)
În fiecare an, oameni generoși își dăruiesc ziua de
naștere pentru cauza noastră pe Galantom.ro.
Puteți susține cauza prin donații sau puteți deveni
ambasadorul asociației. De asemenea, organizăm
ocazional colecte de alimente cu ajutorul
partenerilor noștri.
Suntem în permanentă căutare de voluntari în
beneficiul vârstnicilor singuri. Vă puteți înscrie pe
site pentru a deveni voluntar la domiciliu sau în
căminele de vârstnici din România. De asemenea,
angajații companiilor pot aplica pentru voluntariat
corporativ.

Puteți achiziționa un „Fular de la Bunica”. Banii
strânși vor susține proiectele asociației. Urmăriți
site-ul nostru și pagina de Facebook pentru a vedea
unde se organizează șezători de tricotat sau târguri

Mulțumește tuturor donatorilor, sponsorilor și partenerilor care ne-au fost aproape în 2018:

Parteneri strategici:

Parteneri voluntariat corporativ:

Parteneri proiecte:

Sponsori principali:

Parteneri și prieteni: DGASPC Sector 2, DGASPC Sector 4, DGASPC Argeș, SPAS Constanța, DGASPC Târgoviște, Biblioteca Județeană
„Panait Istrati” - Brăila, Amics de la gent gran, Millenium Broker Insurance, Clubul Seniorilor Sector 2, Asirom, Cărturești, BRB Groupe
Societe Generale, Ixia, Blitz TV, Irina Margareta Nistor, Roxana Stoica, Aurora Kiraly, Andreea Drăghicescu, Atlassib, Hotel Majestic Olimp,
One World Romania, SoNoRo, Solaris, Rețeaua City Grill, Club Doors Constanța, Daniel’s Pub (DKAEM Crewing), Flatex Lâna, Restaurant
Heaven, Restaurant La Teatru. La Călinescu, C&V Fashion, Publicitate A-Z, Phoenix Media, Methos, Attic Pictures, Digi Life, Liberatea,
Televiziunea Română, Radio Romania Internațional, Asociația 4Change, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Asociația pentru
Relații Comunitare, Asociația Moara de Hârtie (Satul Meșteșugurilor), C&D Partner Reisen, Mânăstirea Comana, Muzeul Național
Brătianu - Vila Florica, Lentimed, Hartmann, Berăria Vlad Țepeș Târgoviște, Observator Planetarium Pitești, Teatrul Național București,
Teatrul Constantin Tănase București, Casa Radio - Studioul Mihail Hora, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Liceul Mihail Sebastian Brăila,
Grădina Zoologică Pitești, Restaurant Cornul Vânătorilor Pitești, Cofetăria Piticot, Hotel Triumf Brăila, Gabriel Lala, Direcția Județeană de
Sport și Tineret Constanța Clover AS, Bassaka Media , GallPrint Timișoara , Atip Design, Hotel Elizeu București (Net Project Consulting),
Hotel Triumph 4 *-Braila, Global Busines Solutions, Sustainability, Revisal & HR Consulting
Sponsori: ALLIED ENGINEERS GRUP, ALIN FOR YOU, GREINER PACKAGING, ALIMENT EXPERT CONCEPT, ALOPATIA, ALTA LINGUA,
AMBER TECHNOLOGIES, ARENA AUTO, AREON IMPE, ARGENTA, ARHIGRAF, ASPET INTERMED, ATT S.E. EUROPE, Aurora Delean Agent
de sigurare, BEARINGPOINT SOFTWARE SOLLUTION, BEST COPIERS SERVICE, BIA LEASE, BIADRIN IMPEX, BIG CONSULTING, BNP ANA
BOAR SI FLAVIUS ALEXANDRU BOAR, BRIAL NAV CONSTRUCT, BULROM PETROLEUM, CASINO MANHATAN, CESS PLUS SOLUTIONS,
CIKA, CIPCOS MAR COMPLEX, COMPOSESORATUL CZELL TASNAD, COMPREST, CONSOLIGHT COM, CONSTRUCTII FEROVIARE
DRUMURI PODURI, CORAL IRM DESIGN, CRISTIAN ABC, CRIOMEC, DARION DISTRIBUTION, DEBT COLLECTION AGENCY, DEKAEM
CREWING, DENTTOTAL PROTECT, DINCONSTRUCT METPROFIL, DL&D INSTAL, ELIXDANPROD COM IMPEX, ELMONT CONSTRUCT,
EMSENS PROD, ESSITY ROMANIA, EURO ECOLOGIC, EUROGAMES TECHNOLOGY ROMANIA, EURO LACT PREST COM, EUROMONTAJ
INDUSTRIAL, EXTROME, FARMACIA ANISA, FARMACIA TEI, GEI PALAT CFR, GLOBAL CONVERGENCE, GRANDE BISCOTTI, GRANO AGRO,
GROENLANDA SERV, HESPER, HIGH-TECH CLIMA, IANUS, INFONOT - CNARN, IMPEX APOLLO 20 R.I., KETOS PRODUCTION,
KLAUSSENBURG RECYCLING GMBH, KOMAROM TRADE INVEST, LAVMI PERLA, LIXLAND, LOGITRADE, LUTHIEN ART ESTET, M&B
OPERATIVCONSULTING, MALEO, MAURICE WARD AND CO, MEBANT PERLA, MEDIC LINE BUSINESS HEALTH, MOBVIP, MOLDMETAL
TRADING, MULTIPROD ENERGO, NEOMED , NEOTRONIX, NET TEAM, NIZAR CONSTRUCT, NUTRILIFE, OMNIA PLAST, ONVIRA PREST,
OPTIM GAMES, OSIMO COM, P.P. DISTRIBUTORS -ROMANIA, PAPILLON LABORATOIRES COSMETIQUES, R.A.I SOFTWARE, RCI LEASING
ROMANIA IFN, RO IMAGE 2000,STIL AURA, ROM WASTE SOLUTIONS, ROMB CONSULTING SERVICES, SAFF TRADING, SARTOROM
IMPEX, SELCAR INTERNATIONAL, SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI, SLY NUTRITIA, SO&SO 2000 IMPEX, SOUNDMASTERS, STEDYAN
COM, TC CONSTRUCT, TEHNO BIONIC, TELEPRECISION NTS, TOTAL CONTROL, TRACTOR PROIECT COMER, TRANS NOVA IMPEX,
TRANSMONT TALIDA, TRAUN GUARD HMS, TRIDENT PHARMA, TTS PORTURI FLUVIALE, TUNIC PROD, UNIC COM 93, URO ANDROMED,
VALDO INVEST, VASCO FOREST, VENTANI COM IMPEX, VITALMOTOR, Vora Invest Team, WATERMOTA, WEBASTO ROMANIA TRADING,
WIN IMPEX, ZARIS AUTOCOM, ZONA D

Și celor aproape 700 de donatori individuali care au ales să ne susțină în 2019.

ÎMPREUNĂ DĂRUIM
BĂTRÂNEȚI FRUMOASE!
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