București, 24 iunie 2020

Anexa 1
Sectorul ONG, a cărui activitate se bazează în mare parte pe donații și sponsorizări, a avut cel
mai mult de suferit în urma situației create de COVID19. Vă prezentăm mai jos câteva dintre
problemele cu care se confruntă ONG-urile partenere Bucharest RUNNING CLUB.
Asociația Touched Romania
În perioada stării de urgență s-a înregistrat o creștere alarmantă a cazurilor de violență în familie.
Numărul apelurilor la telefonul de urgență a crescut de zeci de ori comparativ cu anul trecut și sau înregistrat peste 6500 de ordine de protectie, de la începutul anului.Touched Romania a
înregistrat o scădere dramatică a fondurilor, a pierdut câțiva sponsori, în timp ce cheltuielile
pentru Centrul Maternal Casa Agar au crescut. Mamele și copiii au rămas în izolare totală
împreună cu echipa timp de 6 săptămâni, ceea ce a fost foarte greu. Membrii echipei și-au lăsat
familiile pentru a rămâne alături de mamele și copii din Casa Agar și în tot acest timp, au păstrat
legătura și cu celelate mame aflate în situații de risc din programul nostru. Deoarece familiilor
monoparentale le-au scăzut semnificativ veniturile, am încercat să le ajutăm lunar cu pachete
de alimente și consiliere. Cu toate acestea, mai multe familii au trebuit să se mute în zone și
locuințe mult mai modeste pentru ca nu au mai putut plăti chiria și încă se străduiesc din greu să
asigure necesarul de hrană al familiei.
Asociatia Câștigă Viață
Noi, cei de la Asociația Câștigă Viață, am încercat să fim alături de bolnavii cronici care ne-au
solicitat ajutorul și în perioada pandemiei și am încercat să strângem sponsorizări pentru a
distribui gratuit măști, mănuși și dezinfectanți, am fost alături de ei oferindu-le informații utile cu
privire la posibilitățile de tratament, să îi ajutăm să ajungă la medicii din spitale sau la farmacii,
să îi îndrumăm cu sfaturi sau pur și simplu să conversăm cu ei pentru a le mai aduce puțină
încredere și liniște de care aveau atâta nevoie.
A fost destul de dificil să strângem fonduri deoarece toate companiile care ne sponsorizau în
diverse proiecte de ale noastre evident că s-au orientat în a ajuta financiar spitalele care s-au
aflat într-un mare impas atât din punct de vedere financiar cât mai ales din punct de vedere al
dotărilor cu echipamente de protectie pentru cadrele medicale .

În acest sens am fost destul de lucizi și de rapizi să ne alăturăm împreună cu alte asociații din țară
unor cauze comune de strângere de fonduri pentru achiziționarea echipamentelelor de protecție
pentru pacienții cronici și nu numai. Astfel, Asociația Câștigă Viață s-a alăturat campaniilor
naționale inițiate de către Alianța Pacienților Cronici din România și Federația Asociațiilor
Bolnavilor de Cancer din România, campanii care au avut ca scop principal susținerea și sprjinirea
pacienților cronici din România.
Astfel:
•
s-au inițiat activități și campanii de strângere de fonduri în vederea achiziției de
echipamente de protecție pentru pacienții cronici care urmau să ajungă în ambulatoriile
spitalelor din țară pentru a-și continua tratamentele.
•
s-a înființat Serviciul gratuit de call center pentru pacientii cronici din Romania unde
acestia sunau pentru a ne cere informatii utile cu privire la tratamentul lor, la starea lor psihica,
la alimentatie,etc
•
s-a înființat serviciul de transport tip Uber pentru pacienții care trebuiau să ajungă să își
facă tratamentul în ambulatoriile spitalelor și nu aveau cum să utilizeze mijloacele de transport
în comun.
Și multe alte proiecte care au fost toate inițiate în sprijinul pacienților cronici.Credem că am fost
destul de prompți și suntem bucuroși că am reușit să fim alături de cât mai multi pacienți și sigur
că ne-am fi dorit să fi putut să îi ajutăm pe toți cei care ne-au solicitat.

Light into Europe
Light into Europe a venit în sprijinul persoanelor cu deficiențe de văz și auz în această perioadă
incertă, cu ajutorul a 50 câini ghid, oferirea unor laptop-uri pentru educație către familiile
vulnerabile și demararea unor activități online de wellbeing.Având în vedere că evenimentele de
strângere de fonduri nu pot avea loc, contăm pe sprijinul vostru pentru a ne continua activitatea!

Pădurea Copiilor
Într-adevăr, ne așteptăm ca nu o sa ne vedem prea curand din cauza incertitudinii in care ne
aflăm de ceva vreme și care ne-a pus bețe în roate încă de la inceput, dar cu toate acestea, pentru
noi, primăvara acestui an a fost una foarte productivă. Am reușit să plantăm 9.6ha de pădure
nouă plus lucrări de întreținere pentru cele deja existente, în ciuda lipsei de fonduri care s-au dus
către lupta impotriva virusului.

HOSPICE Casa Speranței
În ultimele trei luni, am avut în îngrijire 3.958 de pacienți la HOSPICE Casa Speranței. Echipele
medicale au făcut 1.059 de vizite la domiciliu, 644 de consulații în ambulatoriu și încă 5.049 de
consultații la distanță, iar terapeuții noștri au fost alături de pacienți cu 690 de sedințe de
consiliere psihologică. Însumat, pentru toți pacienții din cele două spitale din București și Brașov,
au fost 2.587 de zile de spitalizare în lunile de criză.
Ajungem MARI
Din păcate, vom resimți efectele cel mai mult la finalul anului, când companiile care ne
direcționau 20% din impozitul pe profit nu vor mai putea face sponsorizări. Așa că vrem să
strângem acum cât mai multe fonduri pentru a asigura în continuare terapia psihologică copiilor
din centrele de plasament. Au traume profunde și o nevoie imensă de susținere pe termen lung.
Iarina Taban, presedinte Ajungem MARI, program educational care susține 2500 de copii și tineri
instituționalizați din București și 24 de județe.
ViitorPlus
„Aproape toate proiectele de mediu ale ViitorPlus au fost afectate de criza COVID. Evenimentele
de plantare cu voluntari din „Adoptă un copac” au fost anulate, ele reprezentând sursa principalî
de atragere de fonduri pentru împăduririle viitoare (peste 1000 de voluntari erau planificați să
participe). Activitățile de voluntariat pentru mediu din „Ecoprovocarea” au fost anulate din cauza
restricțiilor legale și ne-am rezumat doar la învățare online în perioada asta, pentru care am creat
noi materiale, dar știm că sunt mulți elevi care nu au tehnologia necesară (calculator/tabletă) ca
să le poate urmări. Din păcate, tabăra de leadership din vară, pentru liceenii câștigători, am
amânat-o pe anul viitor și am avut chiar și sponsori care și-au întrerupt susținerea proiectelor
noastre de educație de mediu pentru a redirecționa fondurile către urgențele din sănătate. „

N-avem SANGE- Asociatia HEM
Pandemia generată de COVID-19, a impus și în cadrul programului “N-avem SANGE?!”
schimbarea abordării în privința comunicării nevoii de sânge. Având în vedere scăderea la
jumătate a numărului de donatori în lunile aprilie și mai, am înțeles că e important să insistăm pe
măsurile de siguranță luate de Centrele de Transfuzie, astfel că în aceasta perioadă am pregătit
materiale care răspund eventualelor temeri ale donatorilor (https://youtu.be/KN1bwXq0Ygs),
dar am inceput și demersurile pentru susținerea centrelor în acest sens. Cu sprijinul primit însă,
am reușit să pregătim și să trimitem signalistica de păstrare a distanței de siguranță, măști și
halate către doar 3 Centre de Transfuzie din țară și viziere către Centrul de Transfuzie București.
Acest context ne-a facut să întelegem mai bine ce simt cei care sunt oricum într-o situație fragilă
- în așteptarea sângelui transfuzional - și ne dorim cu și mai multă fortă, să le fim alături. Vă
invităm să le fim împreună alături și să vă înscrieți în echipa noastră de #bloodfluenceri
nerăbdători să alerge în cadrul unei competiții, de această dată, virtuală.

Teach for Romania
Pe de o parte, am fost mai activi și mai agili ca niciodată în ultimele trei luni. Profesorii nostri sau adaptat și au continuat predarea chiar și în cele mai dificile circumstanțe, acolo unde copiii nu
aveau acces la tehnologie sau conectivitate – au făcut fundraising pentru tablete, au făcut lecții
la telefon, uneori chiar individual, cu fiecare copil în parte, au creat materiale de lucru pentru
fiecare copil pe care le-au dus în sat, ca educația să nu se oprească. Acești profesori au arătat că
se poate. În plus, în timpul pandemiei, am oferit sprijin și inspirație pentru mii de profesori cu
webinarii, tutoriale și alte resurse prin Școala pe Net. Am recrutat o nouă generație de profesori
cu 50% mai mare decât anul trecut, iar acum lucrăm la prima academie de pedagogie digitală
pentru profesorii din sistemul de învățământ public. În ceea ce priveste impactul financiar al
crizei, Teach for Romania se bazeaza într-o foarte mare măsură pe finanțatori privati (peste 80%),
de la companii, fundațiile lor și persoane private, ceea ce ne pune într-o situație vulnerabilă.
Estimăm ca o serie de finanțări nu se vor mai reînnoi anul acesta și aproximăm scăderi de 10-30%
din contribuția donatorilor corporate mari. Dar suntem determinați sa continuăm, am văzut mai
clar decât oricand căt de mare este nevoia de profesori inspiraționali, și de un mod diferit și
modern de a-i pregăti să facă față incertitudinilor legate de viitorul an scolar.

Asociatia MagiCamp

Inevitabil și Asociația Magic a fost afectată de schimbările aduse de pandemie: a trebuit sa
regândim proiecte, să le oprim pe unele dintre ele și să facem față unei realități primejdioase
pentru copiii cu afecțiuni grave din România. În timp ce numărul celor care ne cer ajutorul este
din ce in ce mai mare, condițiile sociale actuale au facut dificilă colectarea Formularelor 230
despre care estimăm că vor fi cu 50% mai puține decât anul trecut, donatorii se văd în
imposibilitatea de a ne mai sprijini, iar multe companii au blocat bugetele de CSR. Pe de altă
parte, estimăm ca numărul celor ce au nevoie de noi s-ar putea chiar dubla până la sfârșitul
anului.
Hope & Homes for Children
Pandemia a declanșat o criză umanitară deloc surprinzătoare pentru noi, cei care luptăm
împotriva sărăciei de peste 21 de ani. S-au înmulțit strigătele de ajutor ale familiilor pentru care
criza medicală s-a transformat în criza economică. Aceste familii erau oricum fragile și înainte de
această criză, acum au nevoie cu atât mai mult de ajutorul nostru. Și trebuie să le fim alături întrun an în care inițiativele noastre de fundraising sunt îngreunate fie de anularea unor evenimente,
fie de tendința, firească de altfel, de sprijinire a sistemului medical, în detrimental celorlate
domenii (social, educație, mediu).
Habitat for Humanity România
La Habitat for Humanity România, proiectele de construire sunt realizate cu ajutorul voluntarilor
români și internaționali. Din cauza pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor de călătorie impuse,
au fost anulate 40 de echipe internaționale, ceea ce înseamnă în jur de 600 de voluntari pentru
tot anul și aproximativ 10 echipe naționale pentru lunile martie, aprilie, mai. În lipsa implicării
voluntarilor pe șantiere, evoluția proiectelor a suferit întârzieri.”
Asociația The Social Incubator
În ciuda retragerii sprijinului unor donatori recurenți, echipa Asociația The Social Incubator, a
ajuns, on-line la peste 400 de tineri vulnerabili, din sistemul de protecție al copilului. Pe lângă
asigurarea nevoilor primare (hrană și echipamente de protectie), am făcut peste 40 webinare de
dezvoltare personală, orientare în carieră și terapii ocupaționale, CV-uri și trasee educaționale,
cât și meditații pentru examene, cu ajutorul voluntarilor.
Provocarea cea mai mare ține de lipsa dotărilor din centre, accesul redus la tehnologie și implicit
îngreunarea procesului de educație, consiliere psihologică și vocațională, cât și de găsirea
voluntarilor și a soluțiilor pentru ca acești tineri să nu se simtă abandonaț

Special Olympics România
Special Olympics România organizează competitți sportive pentru copii și tineri cu dizabilități
intelectuale încă din anul 2003. Anul acesta este pentru prima dată când nu reușim să organizăm
Jocurile Naționale Special Olympics România. Acestă perioadă a fost foarte grea și continuă să
fie: sportivii noștri au trebuit nu numai să facă față izolării impuse de autorități, în contextul
pandemiei, dar au trebuit să se confrunte încă odată cu izolarea, cu lipsa prietenilor și lipsa
interacțiunii umane. Procesul de adaptare este greu pentru noi toți dar avem încredere în puterea
și răbdarea BRAVILOR. De aceea dorim să îi vedem implicați fie chiar și virtual în diverse activități.
Pachamama Romania
Pentru Pachamama România perioada de pandemie a însemnat o reînventare a modului de
acțiune pentru atingerea obiectivelor sale.
Am creat la 1 Aprilie grupul Provocarea de 30 zile prin care am stimulat membrii să răspundă
zilnic la provocări pe parte sportivă, alimentară, educațională, spirituală sau de dezvoltare
personală. După încheierea celor 30 de zile ale lunii aprilie, am hotărât continuare provocărilor și
în luna mai, ajungând astfel la 61 de zile consecutive de provocări pentru cei peste 100 de
membrii ai grupului. Am organizat, de asemenea, webinarii pe parte de dezvoltare personală
pentru voluntarii din ASE, formând 3 grupe de studenți alături de care am studiat cartea
Atitudinea e totul. Tot online, am desfășurat cursul Drawdown în parteneriat cu Alianța
Pachamama, unde participanții au descoperit cum pot, prin soluții simple descoperite de echipă
proiectului Drawdown condus de Paul Hawken, sa contribuie la scăderea, iar mai apoi inversarea
încălzirii globale. Rosia Montana Marathon, evenimentul sportiv organizat pentru oferi
participanților oportunitatea de a se bucura de frumusețea locului, de istoria sa milenară, de
energia sa, precum și pentru a sprijini comunitatea locală a Roșiei Montane, în special copiii, a
fost reprogramat pentru data de 5 Septembrie 2020. Vă așteptăm pentru a ne bucura de un
weekend de poveste la Roșia Montana în compania copiilor roșieni!
Organizația Salvați Copiii România
“Medicii români rămân în prima linie a luptei contra coronavirusului. Pentru a ne putea salva
viețile, au nevoie de protecția și ajutorul nostru.
Salvați Copiii a deschis Fondul de Urgență pentru Spitale și a ierarhizat nevoile concrete primite
de la spitale, pentru dotarea rapidă cu echipamente de protecție și aparatură medicală vitală.

Până în acest moment, 52 de unități medicale și de îngrijire pacienți și 79 de cabinete de medicină
de familie au accesat mecanismul de ajutor și au primit echipamente de protecție și aparatură
performantă. Peste 6.000 de cadre medicale au fost astfel sprijinite în lupta contra pandemiei.
Aceasta etapă de intervenție umanitară rapidă, unde Salvați Copiii are o experiență solidă,
trebuie întărită de un efort pe termen lung, prin care să corectăm cauzele, astfel încât medicii să
nu mai fie puși în situația de a fi vulnerabili.
De aceea, evenimentele care pun în mișcare solidaritatea socială, ca acesta, sunt vitale,” a
declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Organizației Salvați Copiii România.

ASOCIATIA AURA ION
Campania ‘ Fii un ‘Supererou Digital pentru copiii de la sat’ își propune reintegrarea unui număr
de 100 de copii defavorizați în procesul educațional și în colectivul din care au făcut parte înainte
de Covid-19 prin echiparea lor cu o tabletă conectată la internet.
Până în prezent am reușit să achiziționam peste 40 de tablete și laptopuri, atât pentru elevi cât
și pentru cadrele didactice, sperand ca în următoarele luni, să ajungem la alți 60 de elevi cu kituri digitale;
Tot în această perioadă, 120 de copii și 30 de profesori au primit asistentă tehnică zilnică
telefonică și on-line, în vedere folosirii aplicațiilor recomandate de MEC, din partea grupului de
suport format din voluntari ai asociației. În fiecare zi, cel puțin 5 copii sunt conectați cu școala
on-line cu ajutorul voluntarilor noștri.
Tot in aceasta inițiativa, in urma unui exercițiu de mapare a nevoilor școlilor, am identificat o
nevoie urgentă legată de lipsa competențelor digitale în rândul profesorilor aflați în situația
neprevăzută de a învața, într-un timp foarte scurt, aplicațiile de predare online. Astfel, împreună
cu Mihaela Ioanițoaia, Project manager and developer of effective online courses, am pregătit un
modulul E-learning, care are ca objectiv predarea elementelor de bază ale suitei de aplicații
GSuite for Education, în special aplicația Google Classroom, modul care poate fi accesat de pe
site-ul auraion.ro de catre cadrele didactice.
Astfel, ne propunem să susținem invătarea digitală și să rezolvăm o parte din problemele
grupurilor vulnerabile, abordând inegalitatea accesului la școală digitală.

