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Voluntarii Niciodată Singur, în cadrul campaniei naționale „Flori pentru Suﬂet”. 1 Octombrie, Parcul Herăstrău, București

CUVÂNT
ÎNAINTE
Anca Zăvădescu, Președinte
Beatrice Culda, Director Executiv

Dragi prieteni,
Am încheiat al treilea an de activitate al Asociației
Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor. Anul 2018 a
fost un an plin de realizări, de proiecte noi, de
diversiﬁcare a celor existente în program, de
consolidare a imaginii asociației, de construire a
unui brand puternic, implicat și sustenabil în
sectorul ONG.
Cu ajutorul voluntarilor, partenerilor, sponsorilor și
donatorilor, am adus din nou bucurie și speranță în
viața bătrânilor singuri din România, intervenind cu
suport moral, practic și material.
O altă reușită a acestui an, care ne întărește
încrederea că suntem pe drumul cel bun, este
faptul că am observat o schimbare vizibilă în
atitudinea
și
comportamentul vârstnicilor
beneﬁciari, în reacția și mărturiile lor în urma
diferitelor activități și evenimente la care au
participat. Această schimbare se manifestă
printr-o implicare mai mare și o prezență mai
relaxată, prin însăși vestimentația din ce în ce mai
viu colorată pe care o aleg, prin faptul că sunt

nerăbdători să participe la activități, au inițiative și
o mai mare deschidere în comunicare.
De asemenea, am intensiﬁcat și diversiﬁcat
metodele de strângere de fonduri, prin apropierea
sponsorilor și donatorilor existenți și prin recrutarea
de susținători noi, prin metode deja testate, dar și
metode noi, implementate cu succes în 2018.
De reținut sunt și modiﬁcările legislative ce privesc
sectorul ONG care au afectat negativ veniturile,
prin eliminarea facilităților ﬁscale disponibile
pentru companii. Dar putem spune că, pe măsură
ce facilitățile ﬁscale s-au redus, a apărut o
implicare mai mare din partea donatorilor și
sponsorilor pentru susținerea cauzei vârstnicilor.
Acest lucru ne-a obligat la eforturi sporite și
constante de a consolida relația cu aceștia, de a
avea o comunicare mai bună, periodică și de a ﬁ, ca
și până acum, transparenți în tot ceea ce facem,
pentru îndeplinirea misiunii.

Cu ajutorul voluntarilor,
partenerilor, sponsorilor
și donatorilor, 2018 a însemnat:
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Scurt Istoric
Misiune, Viziune, Valori

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 Principesa Margareta a României. În
decembrie 2015, la dorința voluntarilor și cu
suportul Federației Les 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 2018, 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.

3
Târgoviște
Pitești

17

Ploiești

3

Brăila

7

128

Beneﬁciari domiciliu

657

Beneﬁciari cămin

125

Voluntari

12

26

138 3
3

București

275 89
98

Constanța 227

3

6

Repartiția geograﬁcă a beneﬁciarilor și voluntarilor Niciodată Singur

Ca senior beneﬁciar în cadrul familiei Niciodata
Singur, mă simt foarte bine și sunt mândră că fac
parte din această asociație. Sunteți de felicitat
pentru activitățile deosebite pe care le organizați.

PROIECTE ȘI
METODE DE
INTERVENȚIE
ÎN 2018
Cu ajutorul voluntarilor, noi suntem
familia vârstnicilor singuri

VIZITE SĂPTĂMÂNALE LA DOMICILIU
Nu suntem salvatorii vârstnicilor și nici oamenii care să le ofere milă; suntem
cu adevărat „prietenii vârstnicilor”. Filosoﬁa noastră este ca ﬁecare vârstnic
să beneﬁcieze de un prieten voluntar și împreună să dezvolte o frumoasă
poveste de viață – doi oameni care sunt acolo unul pentru celălalt. Avem
relații care înﬂoresc de ani buni, oameni care dincolo de misiunea lor de
voluntari 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.

128

de vârstnici au fost vizitați
săptămânal la domiciliu
de către voluntari

2471

de vizite la domiciliu au fost
realizate în 2018

BUCURIE ÎN CĂMINELE DE BĂTRÂNI
Suntem prezenți constant în viețile bătrânilor din căminele 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 ni se alătură voluntarii Grupului CEZ în
România și voluntarii Oracle România.

657

de vârstnici din cămine
primesc ajutorul și
alinarea noastră

1920

de momente de recreere
oferite vârstnicilor din cămine

SĂRBĂTORI PETRECUTE ÎMPREUNĂ
Singurătatea este foarte grea în preajma sărbătorilor. Crăciunul sau Paștele
sunt momente pe care le petreci alături de familie, bucurându-te de magia
momentelor împreună. 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. De asemenea, oferim sute de pachete cu alimente și suntem prezenți
și în căminele de bătrâni, cu daruri și activități de sărbătoare.

1.327

pachete cu alimente și produse de
igienă au fost dăruite bătrânilor de
Paște și de Crăciun

177

de vârstnici au participat la
o masă festivă

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 2018, 120 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 6 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.

120

vârstnici au beneﬁciat de
o vacanță gratuită

7

excursii estivale organizate în 2018

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. Anul 2018 a
implicat 36 de varstnici care locuiesc singuri sau în căminele de batrani și 42
de voluntari care au tricotat 198 de fulare colorate, în cadrul a 13 șezători.

13

șezători intergeneraționale de
tricotat organizate în București,
Brăila, Constanța si Pitești

198

de fulare tricotate

CARTEA MEA DE ADUCERE-AMINTE
În 2018, Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în parteneriat cu
Muzeul Național al Literaturii române am demarat un proiect pilot care a
avut ca scop realizarea unor cărți-obiect. În cadrul atelierelor din spațiul
Caselor Memoriale ale marilor scriitori români, care sunt coordonate de un
curator al muzeului, bătrânii învață atât tehnici de scriere și editare de texte,
dar au și ocazia de a împărtăși amintiri personale. La ﬁnalul proiectului,
ﬁecare vârstnic participant a primit „Cartea mea de aducere-aminte” care
conține amintirile expuse în cadrul atelierului.
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9

vârstnici beneﬁciari

întâlniri organizate în spațiul
caselor memoriale din București

PROGRAM MEDICAL DE INFORMARE ȘI PREVENȚIE
Începând cu anul 2018, alături de Clinica de Neurologie Neuroaxis, am
lansat un program de informare și prevenție medicală destinat bătrânilor
singuri, dar și voluntarilor care lucrează cu persoanele de vârsta a III-a,
menit să atragă atenția asupra bolilor neurologice speciﬁce vârstnicilor . La
întâlniri, cei prezenți au putut aﬂa mai multe despre accidentul vascular
cerebral care cauzează anual în România aproape 55.000 de decese.
Sesiunile sunt susținute de medicul specialist în neurologie Dan Mitrea.

50

vârstnici au participat la întâlnirile
pe teme medicale

3

sesiuni de informare organizate
în București și Brăila

FLORI PENTRU SUFLET
11.000 de vârstnici din România au primit, cu ocazia Zilei Internaționale a
Persoanelor Vârstnice, ﬂori, zâmbete și gânduri bune din partea voluntarilor.
Este pentru al șaptelea an în care Asociația Niciodată Singur – Prietenii
Vârstnicilor, alături de partenerii săi, a organizat Campania „Flori pentru
Suﬂet”, prin acțiuni care încurajează voluntariatul în cadrul comunităților
locale și celebrează vârstnicii, cu ocazia Zilei de 1 Octombrie. Campania
transformă gestul simplu de a oferi o ﬂoare într-o mobilizare națională.

11.000

de ﬂori oferite în cele
41 de jutețe din România

voluntari implicați
1.200 de
în campanie, la nivel național

ANIVERSĂRI 90+
Lunar, suntem alături de vârstnicii noștri și îi surprindem plăcut organizând
mici evenimente aniversare. Dar, din acest an, ne-am gândit să organizăm
de două ori pe an aniversări cu adevărat speciale pentru bunicii care
împlinesc vârste venerabile. 7 doamne au fost aniversate de voluntari în
2018, în două evenimente organizate: unul în luna iunie, la Casa
Universitarilor din București și al doilea, în noiembrie, la Restaurantul
„La Teatru. La Călinescu”.

7

vârstnici trecuți de 90 de ani
au fost aniversați în 2018

2

evenimente special organizate
pentru vârstnicii sărbătoriți

„CA LA BUNICA ACASĂ” - ATELIER DE BUCATE UITATE
Generația tânără a pierdut contactul cu rețetele bunicilor. În cazul fericit, în
care aceștia mai au bunici în viață, tinerii se întâlnesc doar de câteva ori pe
an cu tradiționalele rețete ale bunicii. Aducem acest know-how delicios
într-un spațiu urban și astfel ducem mai departe rețeta cozonacului cu nucă,
a tocănițelor savuroase sau a sarmalelor de Crăciun, prin organizarea de
ateliere de gătit alături de doamnele noastre gospodine. În decembrie 2018,
am organizat un astfel de atelier, alături de angajații Grupului CEZ în
România și Rogalski Damaschin PR, la CulinaryON în București.

12

bunici gospodine implicate

45

de tineri au învățat să gătească
cozonaci și sarmale tradiționale

GALA VOLUNTARULUI NICIODATĂ SINGUR
Suntem mereu recunoscători sutelor de oameni care oferă gratuit timpul și
grija lor pentru cauza bătrânilor singuri. Fără voluntarii noștri inimoși, nimic
din ce ne-am propune nu s-ar realiza. Anual, organizăm Gala Voluntarului
Niciodată Singur, un eveniment care își propune să reunească toate
echipele de voluntari din țară, pentru a petrece împreună o zi ca între
prieteni, alături de cei mai apropiați parteneri. Cei mai activi și dedicați
voluntari primesc premii onoriﬁce, precum voluntarul anului, cea mai bună
echipă de voluntari sau cel mai implicat voluntar.

85

voluntari participanți

60 de premii onoriﬁce dăruite

ALTE
EVENIMENTE
UBER Bingo For Good
Pentru a apropia tinerii de cauza vârstnicilor singuri din România, pe
3 octombrie, printr-o extensie specială a aplicației Uber, bucureștenii au
putut să comande Uber Bingo for Good. Automat primeau o invitație pentru
un eveniment care și-a propus să apropie două generații. Pe 4 octombrie,
participanții, împreună cu beneﬁciarii noștri s-au bucurat de un joc de Bingo
prezentat de Romică Tociu și Cornel Palade. Evenimentul a susținut
campania prin care oricine poate susține cauza, dacă trimite un SMS cu
textul SINGUR la 8844, pentru a dona 2 euro/lună.

200

de participanți la evenimentul
Uber Bingo for Good

20

de vârstnici au putut petrece
o seară alături de tineri

Întâlnirile Federației Petits Frères des Pauvres
Ca parte a Federației Internaționale Petits Frères des Pauvres, suntem în
legătură cu colegii noștri din Franța, Statele Unite, Spania, Polonia,
Germania, Elveția, Irlanda, Mexic sau Canada pentru a găsi noi metode
eﬁciente de intervenție în viața vârstnicilor. În 2018, am participat la congrese
și seminarii internaționale unde am putut să prezentăm programele noastre.
De asemenea, în aprilie, am găzduit Grupul de Lucru European, la care au
participat colegii din Franța, Elveția, Germania, Spania și Polonia.

5

de participări la întâlniri
internaționale în 2018

9

colegi din Europa au participat
la Grupul de lucru de la București

Traininguri și grupuri suport pentru voluntari
Ne place să spunem că voluntarii Niciodată Singur sunt cei mai inimoși
voluntari. Una dintre principalele noastre griji este asigurarea unei formări
continue, asigurate de specialiști. În 2018, am organizat un training alături de
formatorul Roxana Stoica, la care voluntarii noștri au putut contribui la
stabilirea proﬁlului voluntarului ideal al asociației și a obiectivelor strategice
pentru următorii 3 ani, dar au avut și ocazia de a se cunoaște mai bine și de
a se consolida ca grup. De asemenea, organizăm periodic recrutări de
voluntari și grupuri suport pentru a răspunde întrebărilor lor.

4

grupuri suport organizate

40

voluntari recrutați în 2018

RAPORT
FINANCIAR
Venituri și cheltuieli în 2018

2%
18%

35%

23%

23%

75%
23%

Cheltuieli - 685.234 lei
Cheltuieli cu Programul - 240.189 lei
Fundraising și Comunicare - 160.977 lei
Resurse Umane - 159.131 lei
Cheltuieli Administrative - 124.937 lei

Venituri - 635.610 lei
Sponsorizări companii - 479,789 lei
Donații Individuale - 143.722 lei
Alte venituri - 12.099 lei

La venituri, se adaugă suma de 180.447 lei - sponsorizări și donații în natură de produse sau servicii în
beneﬁciul vârstnicilor.

CUM TE
POȚI
IMPLICA?
Ajută-ne să dăruim
bătrâneți frumoase!

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 2% din impozitul pe venit către
asociația noastră. Tot ce trebuie să faceți este să
completați formularul 230 sau Declarația Unică.

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.

În baza Codului Fiscal, companiile pot direcționa
gratuit 20% din impozitul pe 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.

Suntem în permanentă căutare de voluntari inimoși, 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.

Oricând puteți face donații individuale, recurente
sau punctuale către asociația noastră. Fie online pe
niciodatasingur.ro/doneaza, ﬁe prin SMS, dacă
trimeți textul „SINGUR” la 8844 (2 euro/lună)

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.

ASOCIAȚIA NICIODATĂ SINGUR - PRIETENII VÂRSTNICILOR
Sediu Social: Calea Plevnei nr. 98, bloc 10 C, ap 8, sector 1, București
Adresă de corespondență: Str. Carol Davila nr. 105-107, sc 1, ap. 2, S5, București
Cod ﬁscal: 35247128
Cont RON: RO92 BACX 0000 0011 9496 3001
Cont EURO: RO65 BACX 0000 0011 9496 3002
deschise la Unicredit Bank, sucursala Unirii
Telefon: 0753-174.604 (L-V, orele 09.00-17.30)
Email: oﬃce@niciodatasingur.ro
Web: www.niciodatasingur.ro

/AsociatiaNiciodataSingur

/NiciodataSingur

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

Parteneri strategici:

Parteneri voluntariat corporativ:

Parteneri proiecte:

Parteneri: DGASPC Sector 2, DGASPC Sector 4, DGASPC Argeș, SPAS Constanța, DGASPC Târgoviște, Biblioteca Județeană „Panait Istrati” - Brăila,
Millenium Broker Insurance, Clubul Seniorilor Sector 2, Asirom, Uber, Pastel, Tribal Worldwide, Zenith, Conan PR, Adstream România, Mega Mall,
Shopping City Timișoara, CIty Park - Mall of Constanta, Blitz TV, Shopping City Târgu Jiu, Restaurant La Bordei, C&V Fashion, Atlassib, Kinedok,
One World Romania, SoNoRo, Restaurant Cornul Vânătorilor, Casa Memorială George Topîrceanu, Solaris, Fotograf Andreea Condrat, Rețeaua
City Grill, Rezidența Dutzu Boutique Hotel Brăila, Hotel Traian Brăila, Hotel Siqua București, Club Doors Constanța, Daniel’s Pub, Restaurant
Heaven, Restaurant La Teatru. La Călinescu, New Vegas Show
Sponsori: STIL AURA, BEARING POINT, ZARIS AUTOCOM, BNP ANA BOAR SI FLAVIUS ALEXANDRU, ADELA, CLIMATERM, ROMSEH TOOLS,
ELPRO, SARTOROM IMPEX, ORION, ZONA D, SELCAR INTERNATIONAL, DENTOTAL PROTECT , URO ANDRO MED, ARHIGRAF, INFONOT,
CRIOMEC, KOMAROM, NET TEAM, BEST COPIERS SERVICE, LAVMI PERLA, TUNIC PROD, OSIMO COM, I.M.T. IMOBILIARE MANAGEMENT
TRANSILVANIA, MEBANT PERLA, VALDO INVEST, IMPEX APOLLO, DAEDALUS NEW MEDIA, LOGITRADE, C.N.ADMINISTRATIA CANALELOR
NAVIGABILE AGIGEA, BIADRIN IMPEX , WIN IMPEX, MANOX THERM, TRAUN GUARD, SABIKO IMPEX, ATT S.E. EUROPE, VALSI, FARMA CHIM,
TEMPO ADVERTISING, CORVEXIM , LIXLAND, REGENCY COMPANY , TOTAL CONTROL , WEBASTO ROMANIA TRADING, CONSOLIGHT COM,
BUNT STUDIO, BIOS PLANTm IMAGE QUALITY CONTROL DIVISION, AREON IMPEX, PYRAMID AGREGATE COMPANY, IRUM SA, NEOTRONIX,
ADVANTAGE SOFTWARE FACTORY , UNIVERSAL SOLUTIONS, TRIDENT PHARMA, CRISTIAN A.B.C., PAPILLON LABORATOIRES COSMETIQUES,
SPOON COMUNICARE DIGITAL&MEDIA, ALL4VENTILATION, MOTOBOOM, CASA MEDITERANA IMPORT, BAREXIM, FELDER GRUPPE
ECHIPAMENTE, CAMAREX , STEDYAN COM, TMF ROMANIA, WORLD TRADING MARKETS, INDCOM SA, AGRIMAT MATCA SA. CIKA, AGOTERM 93,
GRANO AGRO, KANTAR MILLWARD, BIO-SYNERGIE ACTIV, ALIMENT EXPERT CONCEPT, BEST TIRES SHOP, MS-MASINI PT FABRICAREA
MOBILEI, GEMINI SOLUTIONS , CONSULT COMPANY IMPEX, LUTHIEN ART ESTET, EXPERT FACTOR FOODS, MALEO, SMART IMPEX, ESSITY
ROMANIA, CIPCOS MAR COMPLEX, MACON GRUP, SAFARI EXPRES, MAURICE WARD AND CO, KLAUSSENBURG RECYCLING GMBH, TAISSIS
CONCEPT, TELEPRECISION-MTS S.R.L., PLUMBUS COMPANY, FUNDAȚIA PRO CHRISTIANUS, EURO LACT PREST COM, SO SO 2000 IMPEX, INEJ
COM, AIR BP SALES ROMANIA, ALPROF SA, BRIAL NAV CONSTRUCT, HIGH-TECH CLIMA SA, ALBARIM, FORAJ SONDE SA, ARA GRUP, YALCO
ROMANIA, ALTA LINGUA, ELECTROMEC SA, MANAGE LOG, AVAMO EXPORT, TRANS NOVA IMPEX, ENEDUM COM, LEGAM AGRO, BULROM
PETROLEUM, DELTA GRUP TYRES, UNILUX INTERNATIONAL
Parteneri Flori pentru Suﬂet: Fundatia Principesa Margareta a Romaniei, NEPI Rockcastle, Grupul CEZ in Romania, Oracle Romania, Asociatia
Modelam Inimi - Plopeni, Prahova, Centrul Multifunctional de servicii socio medicale pentru persoane varstnice - Galati, Asociatia de ajutorare
a copiilor Benita si Gradinita Sociala cu Program Normal Benita - Bistrita, Bistrita Nasaud, Asociatia Nationala Cultural Artistica TOTAL Constanta, Colegiul National "Grigore Moisil" Tulcea - Tulcea, Crucea Rosie Mediaș, Sibiu, ASOCIATIA pentru Persoane Varstnice si Copii in
Diﬁcultate A.P.V.C.D. Familia 2004 - Blaj-Alba, Asociatia Mansio - Baia Mare, Maramures, Colegiul Național Gheorghe Lazăr - Bucuresti, Asoc.
Serviciilor Sociale sat Tatarani - Husi , Vaslui, Fundatia People to People- loc. Tinca - Oradea-Bihor, Asociatia Samarineni in Comunitate Marculesti-Ialomita, Fundatia Filantropica Omenia - Tg. Neamt - Neamt , Asociatia Familie si Educatie pentru copii - Vaideiu, Dileul Vechi si Ogra
- jud.Mures,, Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu, DGASPC Suceava si Centrul de plasament "Speranta" Suceava - Suceava, Primaria Serbauti
- Suceava, Asociatia ”Tineri de succes” Suceava - Suceava, Colegiul National de Arta ”Ciprian Porumbescu” Suceava - Suceava, Colegiul National
”Petru Rares” - Suceava - Suceava, Colegiul Mihai Eminescu - Suceava - Suceava, Colegiul National ”Stefan cel Mare” - Suceava, Scoala
Gimnaziala ”Ion Suhane” - Suceava, PRIMARIA com. ARBORE - Suceava, Casa De Tip Familial Universul Copiilor Radauti - Suceava, Casa de Tip
Familial „Visatorii” Fundu Moldovei - Suceava, Inspectoratul de Politie Suceava - Suceava, Directia de Asistenta Sociala Radauti - Suceava,
Asociatia Zambete in Bucovina - Suceava, Servicii Multifunctionale pentru Copilul aﬂat in Diﬁcultate Suceava - Suceava, CRRPH Pojorita Suceava, Primaria Municipiului Suceava - Suceava, Serviciile Multifunctionale pentru copilul aﬂat in diﬁcultate Falticeni - Suceava, Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava, ASOCIATIA SEVA - Suceava, CRRPH O Noua Viata Siret, Colegiul Tehnic Latcu Voda
Siret - Suceava, C.R.R.N. Zvoristea - Suceava, Primaria Serbauti - Suceava, Scoala Gimnaziala Nr. 4 Stroiesti - Suceava, Colegiul National Petru
Rares Suceava - Suceava, Asociatia Licuricii Fericiti-Campulung Moldovenesc - Suceava, Primaria com. Arbore - Suceava, Scoala Gimnaziala ”ion
Suhane” Suceava, Servicii Multifunctionale de Tip Rezidential Suceava - Suceava, Serviciilor Mulrifunctionale pentru Copilul aﬂat in Diﬁcultate
Gura Humorului - Suceava, Liceului Tehnologic ”Iorgu Varnav Liteanu” din Liteni - Suceava, Fundatia Maurer - Satu Mare, Asociatia Benita Bistrita Nasaud, Asociatia Impact Trusesti - Botosani, Centrul de plasament Batrani Focsani - Vrancea, Fundatia Vis de Copil - Arad, DGASPC
Hunedoara, Asociatia Nevo Parudimos - Caras Severin

Descoperă povești de suﬂet cu bunici niciodată singuri pe
www.niciodatasingur.ro

