Raport intermediar (ianuarie - iulie 2019) al Asociației Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor

PRIETEN AL
VÂ R S T N I C I L O R
Ca în ﬁecare an, am oferit bucuria unei mici vacanțe pentru 106 bătrâni care nu au mai ieșit de ani buni din oraș.

106
vârstnici
6

excursii

57

VACANȚĂ PLĂCUTĂ
PENTRU BĂTRÂNII SINGURI

voluntari

106 de bătrâni singuri din România au beneﬁciat gratuit în această vară de câteva zile de vacanță, oferite de asociație.
La fel ca în ﬁecare an, cu ajutorul donatorilor și cu sprijinul voluntarilor, am reușit să organizăm 5 excursii de o zi si un
sejur la Neptun-Olimp, bătrânilor care, din cauza singurătății sau a sărăciei, visează doar la o astfel de ieșire.

DOBROGEA

TÂ R G OV I Ș T E

C O N S TA N ȚA

Voluntarii din Brăila i-au surprins pe bunici
cu o excursie inedită pe drumul Munților
Măcin din Dobrogea. Vârstnicii s-au
bucurat de priveliște și de vremea bună și
au vizitat mânăstirile Celic Dere și Cocoș.

Într-o adevărată lecție de istorie, vârstnicii
de la Căminul Sf. Elena din Târgoviște s-au
bucurat alături de voluntari de o zi
petrecută în natură, în Parcul Chindia din
vecinătatea Curții Domnești.

Voluntarii din Constanța au organizat un
adevărat picnic în familie, alături de
vârstnicii de la Căminul Constanța.
Grătarul, poveștile de viață și voia bună au
fost ingredientele acestei excursii.

Ș T E FĂ N E Ș T I - A RG E Ș

NEPTUN-OLIMP

COMANA - GIURGIU

Voluntarii Grupului CEZ în România, alături
de echipa de voluntari din Pitești, au oferit
vârstnicilor de la Căminul Găvana o călătorie
pe urmele familiei Brătianu, la domeniul
boieresc de la Florica - Conacul Brătianu.

Este deja tradiție să petrecem sejurul de 2
zile de la mare, la Hotel Majestic din
Neptun - Olimp. În cele două zile petrecute
în compania voluntarilor, vârstnicii s-au
bucurat de soare și de valurile mării.

La Comana, vârstnicii din București au
descoperit importanta istorie a Mănăstirii
Comana și s-au bucurat de tradiția
meșteșugurilor în ansamblul Moara de
Hârtie - Satul Meșteșugurilor.

Mulțumim sponsorilor, donatorilor și voluntarilor care au oferit în anul 2019
vacanțe plăcute vârstnicilor care nu mai au pe nimeni!

ACTIVITĂȚI ȘI MOMENTE DIN 2019
VESTEȘTE PRIMĂVARA UNUI BĂTRÂN SINGUR
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 o
donație de 5 lei, donatorii au dăruit o felicitare personalizată cu numele său.

700

mărțișoare oferite la
începutul lunii Martie

115

donatori au dăruit minimum 5
lei pentru un mărțișor

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.

22

bunici au beneﬁciat de
servicii gratuite

61

pachete de înfrumusețare oferita
bunicilor care nu se pot deplasa

FULARUL DE LA BUNICA
Ne plac poveștile spuse la bunicile noastre și ne bucurăm de ﬁecare dată
când avem ocazia să le ascultăm. Lansată în 2016, Campania “Fularul de la
Bunica”, oferă, prin șezătorile sale, un cadru prietenos în care beneﬁciarii și
voluntarii asociației petrec câteva ore povestind și tricotând fulare colorate.
Primăvara și vara proﬁtăm de vremea bună și organizăm șezători în aer liber.

7

șezători organizate în
primele luni ale anului

78

vârstnici și voluntari implicați
în campania „Fularul de la Bunica”

PROGRAM DE PREVENȚIE MEDICALĂ
Pentru al doilea an consecutiv, alături de Clinica de Neurologie Neuroaxis și
Clinica Nutrietique, derulăm un program medical de prevenție gratuit destinat
bătrânilor singuri pe tema „Viață sănătoasă la Vârsta a III-a”. În 2019, am organizat
deja 2 întâlniri, una în București, la Clubul Seniorilor din cadrul DGASPC Sector 2
și una la Brăila, la Centrul de Creație Brăila.

2

întâlniri pe teme medicale
organizate în 2019

30

vârstnici participanți

ACTIVITĂȚI ȘI 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 spațiul Caselor Memoriale ale marilor autori români vârstnicii au învațat
tehnici de scriere și editare de texte și au împărtășit amintiri personale. În luna
iunie, în cadrul unui eveniment organizat la Casa Memorială Anton Pann, am
lansat cărțile-obiect, rezultate în urma atelierelor.

6

vârstnici și-au scris
memoriile

10

ateliere organizate

ANIVERSĂRI BENEFICIARI 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. În luna iulie, ne-am bucurat de o astfel de aniversare
alături de 9 doamne din București

9

doamne nonagenare
au fost sărbătorite

54

alți beneﬁciari au fost sărbătoriți
în prima parte a anului

PAȘTELE ÎN FAMILIA NICIODATĂ SINGUR
De sărbători, sunt și mai aproape de vârstnicii greu încercați de singurătate.
Dincolo de vizitele regulate la domiciliu, organizăm colecte de alimente și
produse și oferim bunicilor cadouri și cele necesare pentru un Paște liniștit. În
2019, am organizat o colectă de alimente la Seneca Anticafe din București și
una în Brăila, la Millenium Insurence Broker.

754

de pachete cu alimente și
alte produse dăruite

6

tone de produse au fost donate
în cadrul celor 2 colecte organizate

VOLUNTARII INIMOȘI NICIODATĂ SINGUR
Voluntarii Niciodată Singur sunt inima programului nostru. Anual, grija și
implicarea lor în cauza bunicilor singuri ne fac să ajutăm din ce în ce mai mulți
vârstnici. Suntem alături de voluntari prin sesiuni de recrutare lunare, traininguri
specializate, grupuri de lucru naționale și internaționale sau team-buildinguri
pentru a dezvolta abilitățile și modul de intervenție în interacțiunea cu vârstnicii.

144

voluntari activi au dăruit
7810 ore de voluntariat

11

evenimente locale, naționale sau
internaționale dedicate voluntarilor

CE FACEM?
Cu ajutorul voluntarilor, sponsorilor și donatorilor, Asociația Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor este alături de 837 de
bătrânii singuri din București, Brăila, Constanța, Pitești, Ploiești și Târgoviște, oferindu-le bătrâneți mai frumoase, prin:

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 vieții vârstnicilor, îi fac
utili și îi ajută să se reintegreze în comunitate.

SPRIJIN PRACTIC
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.

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, produse medicale, igienico-sanitare sau
ajutor personalizat în bani. Ajutorul material este oferit în funcție de sponsorizările și donațiile primite de asociație.

RAPORT IANUARIE - IULIE 2019:

837

vârstnici au primit ajutor
moral, practic și material

2048

momente de interacțiune în
cele 5 căminele de bătrâni
în care activăm

754

pachete cu alimente, produse de
igienă sau medicamente dăruite

144

voluntari au dăruit timpul
și grija lor pentru bătrâni

1196

vizite la domiciliu

308

momente de suport practic pentru
vărstnicii greu deplasabili

Structura cheltuielilor în primele 7 luni din 2019
13,16%

Asociația Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor este o asociație independentă,
ﬁnanțată exclusiv din fonduri private: donații și sponsorizări. În primele 7 luni ale
anului 2019, a fost cheltuită suma de 65.393 de euro, după cum urmează:

9,09%
48,65%
29,10%

Categorie

Suma

Procent

Cheltuieli de program

31.814 €

48,65%

Comunicare și fundraising

19.031 €

29,10%

Resurse umane

5.944 €

9,09%

Administrativ

8.604 €

13,16%

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, produse igienico-sanitare sau mici daruri
și bucurii, după o viață de muncă. Vă amintim că ne puteți susține în următoarele moduri:
Orice companie poate 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.
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)
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.
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