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Misiunea noastră este să oferim bătrâneți
demne vârstnicilor singuri. În ceilalți ani,
am fost constant în viața vârstnicilor cu
prietenie, activități care să îi facă să se
simtă importanți și utili și cu ajutor
personalizat pentru cei cu venituri reduse. Anul trecut ne-a arătat
și mai mult cât de fragilă poate să fie viața lor și cât de important
este ca noi, de multe ori singurul lor ajutor, să fim alături de ei.
Reușita anului s-a măsurat în viteza de adaptare a programului
pentru a putea să fim în continuare prieteni ai vârstnicilor.
Zâmbetele dăruite bunicilor s-au transformat în grijă permanentă,
în campanii de distribuție de alimente la ușa vârstnicilor, în sute de
telefoane și în adaptare continuă. Fiecare săptămână a fost o nouă
provocare, iar siguranța fiecărui bunic a fost principala noastră
prioritate. Credem că în 2020 am fost cel mai aproape de
vârstnicii care nu au pe nimeni. Chiar dacă nu am organizat
excursii, șezători sau întâlniri săptămânale de grup, am fost
mereu acolo și le-am dăruit tot ce au avut nevoie. Voluntarii
noștri au fost copii și nepoți în adevăratul sens al cuvântului și chiar
dacă am avut un an fără îmbrățișări, relațiile cu bunicii au fost mai
apropiate ca niciodată. Zâmbetele și mulțumirile s-au simțit,
dincolo de mască.
Mulțumim tuturor oamenilor generoși care și-au îndreptat grija și
atenția în acest an dificil către vârstnicii singuri. Deși atipic, 2020 a
fost cel mai generos an din viața Niciodată Singur.

CUVÂNT
ÎNAINTE
BEATRICE CULDA

DIRECTOR EXECUTIV
2020 a fost un an al provocărilor, soluțiilor și
inițiativelor. Nu a fost unul ușor, însă a fost
un bun moment de testare și depășire a
limitelor personale și profesionale, de
solidaritate și cooperare între organizații,
prin sharing de resurse sau know-how.
Prin unirea forțelor, solidaritate, determinare, am reușit să avem
un an plin de acțiuni, prin mobilizare voluntară, în scopul de a ne
ști vârstnicii sănătoși.
Contextul pandemiei a schimbat complet activitatea în sprijinul
beneficiarilor noștri, cea mai vulnerabilă categorie în fața noului
virus. O provocare a fost adaptarea rapidă a sprijinului pe care l-am
oferit în mod constant vârstnicilor singuri din România, încă din
prima săptămână a stării de urgență. Am lansat programul de
intervenție „Vrem să ne știm bătrânii bine!” care a continuat
misiunea Niciodată Singur în timpul pandemiei până la ridicarea
restricțiilor impuse de autorități. Ne-am îndreptat grija și atenția
către cei 100 de bătrâni, care locuiesc singuri, în București, Brăila,
Pitești și Ploiești și am fost nevoiți să suspendăm temporar
activitățile pentru cei peste 700 de bunici din căminele de bătrâni
din Constanța, Pitești, Târgoviște și București, deoarece acestea au
intrat în carantină începând cu luna februarie până la finalul anului
2020.
Suntem bucuroși să spunem că atenția și grija constantă oferite
vârstnicilor i-au ajutat să facă față pandemiei și să încheiem anul cu
bine, sănătoși și în siguranță. În anul în care am împlinit 5 ani de
activitate pentru bătrâneți demne și frumoase, am arătat că
suntem alături de vârstnicii singuri, afectați de boli sau lipsuri
materiale, chiar și în situații extreme, cum a fost pandemia.
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AJUTATE

PACHETE CU
ALIMENTE DĂRUITE

MOMENTE DE
SUPORT PRACTIC

CINE SUNTEM?
CE FACEM?
Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor mobilizează voluntari și
resurse pentru a asigura suport moral, practic și material seniorilor
din România, împotriva singurătății, izolării sociale și a sărăciei
persoanelor vârstnice. Povestea voluntarilor în sprijinul vârstnicilor a
început acum 11 ani, când Niciodată Singur era un 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 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 stigmei 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 îndeplinirea 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 viețile 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
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 vieților vârstnicilor, îi fac utili și îi ajută să se reintegreze în
comunitate.

SPRIJIN PRACTIC
Pentru vârstnicii greu deplasabili, voluntarii noștri oferă ajutor practic,
ușurându-le astfel activitățile zilnice. Sprijinul practic oferit de organizația
noastră constă în ajutorul la cumpărături, procurarea 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.

SPRIJIN MATERIAL
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 2020, Asociația Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor și-a
desfășurat activitatea alături de voluntari în București, Brăila, Constanța,
Ploiești, Pitești, Râmnicu Vâlcea și Târgoviște și a avut ca beneficiari atât
vârstnici care locuiesc singuri, cât și rezidenți ai căminelor de bătrâni.

2020
ANUL ÎN CARE NE-AM ASIGURAT
CĂ VÂRSTNICII SUNT BINE
Pandemia COVID-19 și starea de urgență au schimbat viața obișnuită a
Asociației Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor. Evenimentele de
grup au fost anulate, vizitele săptămânale la domiciliul vârstnicilor au
fost rărite și efectuate în condiții de maximă siguranță, iar acțiunile din
cămine au fost întrerupte, fiecare cămin intrând în carantină.
2020 ne-a învățat să ne adaptăm, iar scopul nostru principal a fost să ne
știm bătrânii bine, acasă. Din primăvară și până în luna decembrie,
voluntarii noștri au fost alături de vârstnicii beneficiari oferind pachete
de alimente și produse, mici daruri, ieșiri individuale, apeluri telefonice
și vizite la domiciliu.

CE AM FĂCUT?
În perioada stării de urgență, cu ajutorul sponsorilor și donatorilor, am
fost alături de vârstnicii care locuiesc singuri din București, Constanța,
Târgoviște, Brăila, Pitești și Ploiești, prin:
Pachete gratuite de alimente și produse de igienă, distribuite o
dată la două săptămâni. Valoarea fiecărui pachet dăruit a fost de
aproximativ 200 lei
Donații de alimente și echipamente medicale către căminele de
vârstnici
Dezinfectanți și măști de protecție pentru vârstnici
Ridicarea rețetelor de la medicul de familie, cumpărarea
medicamentelor și livrarea lor la domiciliul vârstnicilor
Mese de Paște și Crăciun, livrate gratuit la domiciliul vârstnicilor
Contact permanent, prin convorbiri telefonice, de mai multe ori pe
săptămână.

VOLUNTARIAT ÎN
VREMEA STĂRII DE URGENȚĂ

„N-am ieșit de vreo 3 săptămâni afară. Stau
singură în casă. La viața mea, am apucat
bombardamente, război, foamete. Dumnezeu
mi-a dat și o pandemie. Acum, am setul
complet. Dar sunt în funcțiune și am inima
tânără. Ancuța mă sună mereu, am primit și
pachetele de la voi și am tot ce îmi trebuie.
Acum e mai bine pentru toată lumea să stăm
acasă. Sunt obișnuită cu greutățile vieții și o să
treacă și asta.”

Betty Scurtu, 93 ani, București

„Din categoria lucrurilor care îmi lipsesc, pe
primele poziții se numără vizitele săptămânale la
doamna Betty. Ritualul nostru din fiecare
duminică s-a transformat în convorbiri telefonice
periodice. Învățăm amândouă să fim aproape
una de cealaltă, de la distanță. Este dificil, mai ales
când simt în glasul doamnei mele că i-ar prinde
bine o îmbrățișare sau o baie de vitamina D prin
cartier, însă ne îmbărbătăm amândouă și ne
legăm de speranța că totul se va încheia curând și
vom putea iar să ne vedem și să ne ținem de
mână. Poate și mai des, poate să profităm și mai
mult de fiecare clipă ce ne este dată.”

Ancuța Doboș, voluntar, București

NICIODATĂ SINGURI,
MEREU CONECTAȚI
În 2020, 35 de vârstnici singuri din București au primit tablete,
conexiune la internet și training din partea voluntarilor pentru
folosirea aplicațiilor online de socializare. Prin acest proiect, ce își
propune diminuarea sentimentului de singurătate în rândul
vârstnicilor, sentiment accentuat de perioada distanțării sociale, am
continuat în siguranță socializarea de grup cu ajutorul tehnologiei.
La începutul lunii iunie, fiecare vârstnic a primit o tabletă 3G, conexiune
lunară la internet și un manual special creat în care sunt explicate
modul de folosire al tabletei și instrucțiuni pentru diverse aplicații de
socializare. În plus, voluntarii Niciodată Singur au ajutat seniorii
beneficiari cu crearea de conturi, dar și cu instrucțiuni specifice pentru
apeluri Skype, folosirea aplicației WhatsApp, navigarea pe internet,
trimiterea de emailuri și multe altele.
În perioada următoare, voluntarii au organizat regulat sesiuni online de
socializare pe aplicația Skype pentru beneficiarii asociației. Proiectul
este susținut prin Fondul pentru Vârstnici al Fundației Regale
Margareta a României.

„Vreau să învăț! E păcat să plec dincolo fără să
învăț! Vă spun cinstit, nu mi-e frică și nici nu mi
se pare greu, dar până când n-o să am eu
confirmarea că mie mi s-a înregistrat aici, în
cap, n-am să pot să spun că e bine sau rău. Dar,
în câteva lecții, îmi voi vedea nepoții (plecați în
străinătate). Nu i-am mai văzut de trei ani.
Vorbim la telefon, dar acum vreau să am și
figurile lor, că e mai frumos așa. Ei să mă vadă
pe mine, eu să îi văd pe ei.”

Georgeta Burlacu, 85 ani, București

VÂRSTNICI IMPLICAȚI
ÎN PROIECT

VOLUNTARI
MOBILIZAȚI

ORE DE TRAINING
PENTRU VÂRSTNICI

ACȚIUNI COLECTIVE
ONLINE

INTERACȚIUNI
ONLINE

SPRIJIN PENTRU CĂMINE
ÎN PANDEMIE
Pandemia ne-a apropiat de partenerii din 10 cămine de bătrâni din
țară. Contextul epidemiologic a făcut mai multe centre să intre în
carantină, unele timp de aproape 8 luni. Nevoile vârstnicilor și ale
personalului au fost multe, iar noi am ajutat cu tot ce am putut.
Oamenii din linia 1 ai căminelor au avut constant nevoie de sprijin iar
de cele mai multe ori, materialele de protecție au fost insuficiente. Cu
sprijinul partenerilor, organizația a oferit sute de mii de măști, halate
de unică folosință, botoși și bonete. În plus, am organizat periodic
campanii de livrare de ingrediente pentru mesele vârstnicilor, dar am
avut grijă să trimitem și mici cadouri bunicilor pentru a le transmite
putere și dragoste.

HALATE
MEDICALE

MĂȘTI DE
PROTECȚIE

BOTOȘI ȘI
BONETE

MOMENTE DE
GENEROZITATE ÎN 2020

VESTEȘTE PRIMĂVARA UNUI BUNIC
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
peste 200 de mărțișoare. În plus, angajații
Asirom, printr-o acțiune de voluntariat, au
reușit să strângă fonduri pentru 74 de mici
cadouri oferite doamnelor beneficiare.

SCRISORI PENTRU BUNICI
Pandemia ne-a ajutat să aducem în viața
vârstnicilor noi prieteni. Angajații Bearing
Point România, alături de familie, au început
un proiect de corespondență cu bunicii
asociației. 105 vârstnici au fost implicați în
acțiune și au corespondat în scris în perioada
stării de urgență.

MOMENTE DE
GENEROZITATE ÎN 2020

FULARUL DE LA BUNICA
Campania de tricotat „Fularul de la Bunica”
prin care valorizăm experiența și abilitățile
bătrânilor, a continuat și în timpul pandemiei.
Nu am mai organizat, ca în alți ani, șezătorile
intergeneraționale prin care voluntarii și
bunicii petreceau timp împreună. Vârstnicii au
continuat să tricoteze fulare colorate acasă, iar
în luna decembrie, acestea au fost oferite
donatorilor organizației. În 2020, bunicile
talentate au tricotat peste 200 de fulare.

SĂRBĂTORI PETRECUTE ÎMPREUNĂ
Chiar dacă pandemia ne-a oprit din
organizarea meselor festive de Paște și de
Crăciun, am fost alături de bunici, livrând mese
de sărbătoare și pachete cu mici daruri și
produse. Astfel, voluntarii noștri s-au asigurat
că fiecare beneficiar primește o masă cu
produse tradiționale de sărbătoare. În total, în
2020, am dăruit 154 de meniuri.

MOMENTE DE
GENEROZITATE ÎN 2020

ZIUA INTERNAȚIONALĂ
A VÂRSTNICILOR
Anual, marcăm în viața bunicilor, ziua de 1
octombrie - Ziua Internațională a Persoanelor
Vârstnice. În 2020, am dăruit flori și felicitări
tuturor bunicilor beneficiari, atât din căminele
de vârstnici, cât și celor care locuiesc singuri.
Bucuria zilei a fost însoțită și de un mic dar,
dăruit prin amabilitatea sponsorilor și a
donatorilor organizației.

ANIVERSĂRI
Voluntarii noștri sunt alături de vârstnici la
fiecare ocazie. De ziua lor, îi vizităm cu tort, flori
și voie bună și petrecem împreună,
amintindu-ne de momentele frumoase din
viața lor.

RAPORT FINANCIAR
VENITURI
Sponsorizări companii

98.886 €

Donații individuale

33.302 €

1,1%

18,1%

(inclusiv 2%)
Sponsorizări și donații în
produse și servicii

45.199 €

Granturi

40.845 €

Alte venituri

2.365 €

TOTAL

220.597 €

44,8%

20,1%
15,1%

CHELTUIELI
Cheltuieli cu programul

108.516 €

Fundraising și comunicare

40.721 €

Cheltuieli administrative

23.290 €

13%

24%
TOTAL

172.527 €

63%

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 mai, 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 entităților/unităților 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.
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 cu vânzare.

Mulțumește tuturor donatorilor, sponsorilor și partenerilor care ne-au fost aproape în 2020:

Parteneri strategici:

Parteneri voluntariat corporativ:

Prieteni: DGASPC Sector 2, DGASPC Sector 4, DGASPC Argeș, SPAS Constanța, DGASPC
Târgoviște, Asirom, C&V Fashion, Publicitate A-Z, Methos, Attic Pictures, Liberatea, Televiziunea
Română, HR Consulting, Fundația Comunitară București, IKEA Group, Trident Pharma, Avicola,
Hymalaya, Seneca Anticafe, Romstal, Autoklass, Mars Romania, Avocadoo, Trattoria Monza,
Daedalus Research, Hewlett Packard, Adobe, Microsoft.
Sponsori: ALL4VENTILATION SRL, ADELA BIO AGRICULTURA SRL, AFFINITY TRANSPORT,
SOLUTIONS SRL, AGOTERM 93 SRL, AGREWEST SRL, AGROMEC PERIAM SA,AGROMEC
PUTINEIU SA, ALC INJECT POLISTIREN SA, ALIMENT EXPERT CONCEPT SRL, ALL4VENTILATION
SRL, ALPROF SA, AMIQ EDA SRL, APULUM SA, ARENA AUTO SRL, AREON IMPEX SRL,
ARGENTASRL, ARHIGRAF SRL, ASO STAR COMPANY SRL, ASOCIATIA TODAY AUTOKARMA,
ASPET INTERMED SRL, AVIA MOTORS SRL, BAREXIM srl, BEARINGPOINT SRL, BEAUTY ONE
MEDICAL EUROPA SRL, BEST COPIERS SRL, BETTER BUSINESS PROMOTION SRL, BIA LEASE
SRL, BIADRIN IMPEX SRL, BIG CONSULTING SRL, BNP ANA BOAR SI FLAVIUS ALEXANDRU,
BRIAL NAV CONSTRUCT SRL, BULROM PETROLEUM SRL, BUNZL DISTRIBUTIE SRL, CESS PLUS
SOLUTIONS SRL, CIPCOS MAR COMPLEX SRL, CMI DR. ANISOARA PETRE- BRAILA, COMPREST
SA, CONELECTRO SERVICE SRL, CONSTRUCT PEROM SRL, CONSTRUCTII COPACEL SRL,
CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI, CONTEMPORANIA SRL, CORAL IRM DESIGN
SRL, COSELI SA, DINCONSTRUCT METPROFIL SRL, DR. FLOREA LIGIA MIHAELA -ORTODONTIE,
ECHIPAMENTE PT. CONSTRUCTII SRL, ELECTROMEC SA, ELMONT CONSTRUCT, ENERGO IMPEX
SRL, EURAS SRL, EURO LACT PREST COM SRL, EUROMONTAJ INDUSTRIAL SRL, FARMACIA
ANISA SRL, FARMACIA TEI, GEI PALAT CFR SA, HASNA GLOBAL SRL, HESPER SA, IANUS SRL,
INEJ COM SRL, LAVMI PERLA SRL, LOGITRADE SRL, LUCANIK SRL, LUTHIEN ART ESTET SRL,
MACH FOREIGN TRADE DISTRIBUTION, MARIO STAR SRL , MARS ROMANIA SRL, MEDIC LINE
BUSINESS HEALTH SRL, MMS MINERALS METALS SOLUTIONS, MOLD METAL SRL, MONTANA
MG TRANSPORT SRL, MS-MASINI PT. FABRICAREA MOBILEI, MTM IZOLATII CONSTRUCTII SRL,
MULTIPROD ENERGO SRL, NEOMED SRL, NEOTRONIX SRL, OMNIA PLAST SRL, OSIMO COM
SRL, PANAGROTEH SERVICE SRL, PRODGRAU SRL, RCI LEASING ROMANIA IFN, REGENCY
COMPANY SRL, ROM WASTE ROMANIA SA, ROMB CONSULTING SERVICES SRL, RONERA
RUBBER SA, SAFARI EXPRESSRL, SELCAR INTERNATIONAL SRL, SEMPERFLORENS SRL, SERIM
PRESTARI SERVICII SRL, SERVICII DE SALUBRITATE BUCURESTI SA, SIFEE ACTION SRL, SLY
NUTRITIA SRL, SOFTWARE BUSINESS PARTNERS, START MEDIA SRL, STEDYAN COM SRL,
SUPER FRANK SRL, SVP TEHNOLOGI COMERCE SRL, TC CONSTRUCT SRL, TEHNO BIONIC SRL,
TEKFINITY SRL, TELEPRECISION MTS SRL, TERRA DENT SRL, TOTAL CONTROL SRL, TRACTOR
PROIECT COMERT SRL, TRANS NOVA IMPEX SRL, TRAUN GUARD SRL, TRIDENT PHARMA SRL.
TUDIA SRL, TUNIC PROD SRL, TURBOMECANICA, UNILUX INTERNATIONAL SRL, UNITED MEDIA
SRL, URG LOGISTIC SRL, UTILAJE PREL LEMN SRL, UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA,
VALDO INVEST SRL, VARIANTA MEDIA SRL, VIFOR PHARMA ROMANIA SRL, VITALMOTOR SRL,
VORA INVEST TEAM SRL, VOSCO FOREST SRL,WATERMOTA SRL, WIN IMPEX SRL, ZONA D SRL
Și celor peste 800 de donatori individuali care au ales să ne susțină în 2020.

Anul acesta ne-a arătat că avem aproape
nu doar prieteni ai vârstnicilor, ci oameni
care au înțeles că implicarea oferă cel mai
de preț dar bunicilor singuri: o familie!
Vă mulțumim!
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