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“Oameni
în sprijinul
oamenilor, în
2015 mai mult
ca oricând.”

Am simțit 2015 ca pe un an în care românii și-au recâștigat dorința de
a ajuta și de a fi aproape de semenii lor. Anul care s-a încheiat a fost
unul foarte aglomerat, dar plin de solidaritate, satisfacții și bucurie
pentru Fundația Principesa Margareta a României.
Anul 2015 a început cu sărbătorirea a 25 de ani de existență a Fundației, 25 de
ani de când Alteța Sa Regală Principesa Moștenitoare Margareta a pășit prima
oară în țară. Știm că deschiderea și transparența sunt esențiale în activitatea
noastră, așa că am ales să marcăm acest moment printr-o Zi a Porților
Deschise, în care sute de persoane au interacționat cu proiectele noastre și au
cunoscut o parte dintre copiii, tinerii și vârstnicii pe care îi ajutăm. Contactul
direct a fost emoționant pentru toți cei implicați și a stârnit interesul unui
număr impresionant de oameni. Susținerea lor ne-a dat foarte multă încredere
și ne-a motivat pe tot parcursul anului.

Suntem profund recunoscători să avem alături susținători extraordinari, care
ne dau curajul și siguranța necesare pentru a implementa în comunitate
proiecte cu impact pe termen lung. Peste 350 de voluntari de toate vârstele, de
la elevi până la pensionari, au dat viață proiectelor noastre și au fost alături de
vârstnicii singuri sau de copiii proveniți din familii sărace. Efortul lor este greu
de cuantificat, dar un lucru este cert: pentru ei, Fundația a fost o interfață și un
partener de încredere, prin care își pot ajuta semenii.
Tot în 2015, Fundația a beneficiat de sprijinul a câteva sute de donatori și
sponsori. Am primit fiecare dintre aceste donații cu o imensă responsabilitate.
Indiferent de sumă, de la mici donatii lunare, până la câteva zeci de mii de euro
suntem conștienți de valoarea fiecărei contribuții, de încrederea cu care ne
creditează și de speranțele pe care fiecare donator sau sponsor și le pune în
puterea noastră de a schimba destine.
Donatorii și sponsorii Fundației își doresc să ajute copiii care au nevoie de
educație, pentru a rupe cercul vicios al sărăciei și a se ridica din mediul nefericit
în care s-au născut. De asemenea, ei vor să-i sprijine pe tinerii care sunt la
început de drum și care au nevoie de cursuri de calificare și de îndrumare în
găsirea primului lor loc de muncă, sau pe cei care au nevoie de noi pentru a-și
dezvolta talentul și a deveni muzicienii și artiștii plastici cu care România se va
mândri mâine. Vor să știe că vârstnicii singuri au pe cineva aproape în momente
dificile, când problemele de sănătate îi izolează în case și cămine de bătrâni.
Oamenii sunt cei care pun bazele unor comunități puternice, altruiste și
implicate. În 2015, oamenii au fost cei care au ajutat alți oameni, iar noi am
avut șansa și privilegiul să participăm la acest efort și să facilităm legătura
dintre ei.
Pentru toate acestea, vă mulțumim!

Programe/ Copii
FONDUL SPECIAL PENTRU COPII
În ultimii ani, tot mai multe familii se găsesc în imposibilitatea de a le asigura
copiilor accesul la educaţie. Datorită programului, care a luat amploare la nivel
național, 1100 de copii din 36 de județe și 88 de localități au mers la școală în
2015. Au fost susținute financiar familii sărace și centre sociale ce desfașoară
activități de tip after school în comunități mici, sub 35.000 de locuitori.
Sărăcia crescândă, şomajul, violenţa în familie şi alcoolismul nu fac decât să
mărească numărul familiilor aflate în această situaţie. Astfel, unii copii se văd
nevoiți să renunțe la școală și să muncească de la vârste fragede. Aceste cazuri
sunt întâlnite cu precădere în mediul rural, unde şcolile funcționează cu dotări
minime și sunt greu de accesat din cauza amplasării. În aceste condiţii, rata
abandonului şcolar este în creştere, iar pentru micuţii care reușesc să
frecventeze cursurile, mersul la școală este o luptă continuă împotriva șanselor.
În 2015, Fondul Special pentru Copii s-a dezvoltat la nivel național, grație
sponsorilor care au ales să investească în acest program. Copiii au primit
susținerea financiară necesară pentru achiziționarea de rechizite şi materiale
educaţionale,
alimente,
materiale
igienico-sanitare,
îmbrăcăminte,
încălțăminte și au primit cadouri de Sărbători. 520 dintre ei și-au făcut temele
şi au fost ajutați la materiile unde întâmpină probleme, în cadrul programelor
de tip after-school, iar 300 de copii au participat la activităţi de educaţie
non-formală. 20 copii se pot duce în continuare la şcoală, fiind sprijiniţi de către
Fundaţie cu sume de bani destinate transportului, iar 10 sunt susţinuţi pentru
continuarea studiilor liceale prin plata căminului. Mai mult decât atât, 200 de
familii din cadrul proiectului au beneficiat de consiliere socială: sprijin în
găsirea unui loc de muncă, identificarea drepturilor ce li se cuvin, înscrierea la

cursuri de calificare, continuarea studiilor. De Sărbători, 500 de copii au primit
cadouri, iar 50 de copii din cadrul proiectului au participat la o tabară de vară în
județul Sibiu.
Rezultatele au fost spectaculoase: la sfârșitul anului, frecvența școlară a
beneficiarilor noștri a fost de 95%, iar 200 de copii au fost chiar premiați. Peste
200 de familii au depășit situațiile de criză și și-au îmbunătățit capacitatea de
autosusținere. Am făcut peste 500 de vizite la domiciliu și am stabilit relații de
parteneriat cu organizații ce oferă servicii complementare.

Parteneri: Fundația Vodafone România, Johnson Wax, B&B Collection

Programe/ Copii
CENTRUL COMUNITAR GENERAȚII
Anul 2015 a fost unul cu multe realizări la Centrul Comunitar Generații din
București. În 2015 am adunat 13 000 de ore de teme școlare, 12 000 de ore de
voluntariat, 6 000 de ore de activități intergeneraționale.
Mai mult de 50 de copii și familii au găsit sprijin la Centru: le-am facilitat
accesul la educație prin rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, le-am oferit o
masă caldă și alimente, i-am ajutat la teme și am organizat activități
socio-educative precum cursuri de chitară, atelier de arte plastice, cor, club de
lectură, club de limbi străine, activități sportive. Lucrând direct cu ei, 25 de
vârstnici singuri și-au valorificat timpul în beneficiul copiilor defavorizați și au
devenit astfel activi, alături de alți 25 de voluntari tineri.
În apropierea Sărbatorilor, copiii au primit cadouri și s-au bucurat de o serbare,
recompensă pentru rezultatele bune obținute la învățătură de-a lungul acestui
an, dar și modalitatea noastră de a le oferi momente magice de care acasă nu au
parte.
Metoda „Generații” în țară
Tot în 2015, metoda intergenerațională a fost preluată și aplicată cu succes în 4
județe din țară: Alba, Covasna, Mureș și Prahova. Anul trecut, 125 de copii de la
centre de tip after-school au primit sprijin în realizarea temelor și meditații,
ateliere de croitorie, cooking, meșteșuguri, cu participarea voluntarilor
vârstnici, urmând metodologia Centrului Comunitar Generații din București.
Parteneri: Reiffeisen Bank, Damen Galați, SofMedica

Programe/ Tineri
TINERE TALENTE
În 2015, un număr de 34 de tineri artiști au primit burse în cadrul programului
național Tinere Talente. Alți 70 de tineri talentați au participat la
masterclass-urile organizate de noi, iar dintre aceștia, 50 au făcut parte din
Orchestra Fundației.
17 artiști plastici și 17 muzicieni au primit burse în valoare de 2000 de euro,
pentru materiale necesare studiului, accesorii și instrumente muzicale,
ustensile pentru realizarea lucrărilor de artă și pentru a putea participa la
concursuri naționale și internaționale, sau cursuri de măiestrie. Aceștia au
participat la 12 masterclass-uri și 15 concursuri naționale și internaționale, au
susținut 40 de recitaluri și concerte și 21 de expoziții individuale și de grup.
Rezultatele remarcabile nu au întârziat să apară, întregul an fiind presărat de
premii prestigioase. Bursierii Fundației Principesa Margareta a României și-au
confirmat talentul prin câștigarea a 3 mari premii, a unui premiu de excelență și
a multor premii speciale, dar și a 10 premii I la Olimpiada națională de
interpretare muzicală și la Olimpiada națională de arte vizuale.
Parteneri: Fundația Vodafone România, BRD Groupe Société Générale, Dacia, KMG
Rompetrol

Programe/ Tineri
O MESERIE PENTRU VIITOR
În 2015, 23 de tineri au urmat cursuri de calificare acreditate și au obținut un
certificat profesional într-o meserie cerută pe piața actuală a muncii, au
beneficiat de oportunități de practică și internship, dar și de sprijinul personalul
de specialitate al Fundației Principesa Margareta a României și de activități de
integrare socială, cu specific intergenerațional, realizate alături de alți
beneficiari ai fundației. De asemenea, au învățat cum să își redacteze un CV și
cum să se prezinte la un interviu, în cadrul unui program de consiliere în carieră.
8 dintre ei s-au angajat deja sau fac ucenicie în domeniul cursului pe care îl
urmează: ospătar, mecanic auto, manichiură-pedichiură, frizerie, coafor. 8
tineri
au
susținut
examenul
pentru
cursurile
de
frizerie
și
manichiură-pedichiură și l-au absolvit cu nota 10.
Parteneri: Raiffeisen Leasing LFN, Samsung România

Programe/ Vârstnici
TELEFONUL VÂRSTNICULUI
Anul 2015 a marcat debutul unui program inedit pentru vârstnici: prima linie
telefonică gratuită dedicată lor. Telefonul Vârstnicului (0800 460 001) este o
linie telefonică gratuită și confidențială, care răspunde nevoilor tuturor
vârstnicilor din România. Dincolo de ALO, o voce caldă și înțelegătoare oferă un
raspuns și o vorbă bună persoanelor în vârstă, care au nevoie de o informație
practică sau, pur și simplu, vor să stea de vorbă cu cineva care îi ascultă.
Voluntarii special pregătiți ai Fundației apelează constant varstnicii afectați de
singurătate. Linia poate fi accesată și de cei care doresc să semnaleze un abuz
sau o situatie dificila a unui batran.
În primele 3 luni de activitate ale proiectului, 510 de vârstnici au primit sfaturi
și au fost indrumați de operatorii specializați în asistență socială ai Fundației
Principesa Margareta a României, în cele 1064 de apeluri primite, care au
însumat peste 120 de ore de consiliere telefonică. În plus, în perioada
Sărbătorilor am facut eforturi pentru a sprijini vârstnicii cei mai săraci și
dincolo de telefon, printr-un ajutor direct, sub formă de donații de alimente sau
tichete sociale.
Partener: Fundația Vodafone România

Programe/ Vârstnici
NICIODATĂ SINGUR
În 2015 am oferit prietenie, companie și o mână de ajutor vârstnicilor din
România. Peste 1050 de batrâni care locuiesc singuri sau în cămine de bătrâni au
primit vizite regulate, ajutor ocazional, pachete de alimente sau mâncare caldă,
tichete sociale, sprijin în obținerea de servicii medicale, mese de Sărbători,
sejururi estivale. Programul Niciodată Singur – voluntari aproape de vârstnici
își concentreză eforturile pentru a apăra demnitatea umană a vârstnicilor și a le
alina singuratatea, pentru creșterea calității vieții vârstnicilor de peste peste 65
de ani aflați in risc de izolare socială, prin promovarea voluntariatului și
mobilizarea comunității pentru cauza vârstnicilor singur.
Pe parcursul anului, 230 de voluntari din 4 orașe au oferit aproape 20.000 de ore
de grijă și afecțiune vârstnicilor petrecând, pe langa vizitele regulate la
domiciliu, 50 de zile alături de 780 de bătrâni din centre rezidențiale.
De Sărbători, peste 120 de voluntari au fost implicați în acțiunile dedicate
bătrânilor. În cele aproximativ 400 de ore de voluntariat, ei au transportat
pachete de alimente, mâncare caldă, au însoțit vârstnicii la restaurant, au cântat
colinde în cămine de batrâni, au realizat felicitări, au împachetat cadouri și i-au
ajutat să împodobească bradul de Crăciun, iar implicarea fiecăruia dintre ei le-a
arătat celor aproape 1000 de vârstnici că Moș Crăciun există.
În 2016, programul Niciodată Singur se transformă în Asociația Niciodată
Singur – Prietenii Vârstnicilor, organizație de sine stătătoare, condusă de foștii
voluntari ai programului
Partener: City Grill, Fundația AEF

PARTENERI, SPONSORI ȘI DONATORI ÎN 2015
PARTENERI PROGRAME

Mulțumim!

PARTENERI, SPONSORI ȘI DONATORI ÎN 2015
SPONSORI
KMG ROMPETROL
RAIFFEISEN LEASING IFN
B&B COLLECTION
NEGRO 2000
SOF MEDICA
FUNDATIA AEF
DEUTEK SA
KAUFLAND ROMÂNIA
CASTROL LUBRICANTS
ISS FACILITY SERVICES
METFOR ALFA SRL
MECRO SYSTEMS
CCR LOGISTIC
EASTERN SPACE SYSTEMS SRL
FUNDATIA REGINA MARIA

CARREFOUR ROMÂNIA
SEGES
CONARG AG
IQBOX .RO
SAMSUNG ROMÂNIA
OLIMPIC SRL
COMPTOIR DES PAINS
DENTONS EUROPE
DADA COMAPEL
ROCHE ROMANIA
ROEL SRL
X TRADE BROKERS
AMGEN ROMANIA SA
FUNDATIA PWC
SKY XS AICARGO

INVENTIV HEALTH CLINIC
LIXLAND SRL
SCPA BENCLINOV
PROBICONS SRL
ALCHIMEX SA
DENTAL MED
AUTO TEST ECHIPAMENT
FUNDATIA CULTURALA PHOENIX
IAMSAT MUNTENIA SA
LANG & SIN
PIRAEUS BANK
TEHNOINSTRUMENT IMPEX
VITACOM SRL

PARTENERI, SPONSORI ȘI DONATORI ÎN 2015

SPONSORI IN PRODUSE SI SERVICII

DONATORI

PARTENRI MEDIA

LOREAL
STAR STORAGE
ALBALACT
HOTEL SIQUA
RESIDENCE HOTELS
RESTAURANTELE HANU’ BERARILOR

Sir George Iacobescu
Dna. Camelia Sucu
Dl. Ionita Ion Valeriu

TVR
SRR
KANAL D
REVISTA BIZ
CARIERE
HR MANAGER
MANAGER EXPRESS
RINGIER

Mulțumim!

RAPOARTE FINANCIARE

5,6%

12,6%
6,2%
CHELTUIELI: 3.508.840 Lei
75,6%

Implementarea programelor
Campanii, evenimente și atragere de fonduri
Dezvoltare organizatională
Administrative

RAPOARTE FINANCIARE

9%
6%

11%

ÎNCASĂRI: 3.374.512 Lei
74%

Sponsorizări companii
Donații persoane fizice
Subvenția de stat
Granturi externe
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