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Ne puteți găsi și online:
www.fsc@fsc.ro
www.voluntarifsc.ro
www.activmozaic.ro
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www.facebook.com/Voluntari-FSC
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2019: Anul dedicat
consolidării serviciilor
pentru persoane vârstnice!

Zi de zi, în viața FSC se întamplă o mare
varietate de activități și experiențe de viață unice:
cineva primeste îngrijire, un sfat, un ajutor, un
prieten, un zâmbet, o încurajare. Ne bucurăm când
cineva se vindecă sau reușește să depășească o
situație grea, suntem triști cand pierdem pe cineva
sau cand un anumit demers nu merge bine. Primim
cu drag prieteni, sponsori, suporteri și împărtășim
cu drag din ce avem către comunități sau alte ONGuri! Cautăm resurse să putem duce această
misiune mai departe și ne bucurăm atunci când
mesajul nostru este auzit în lume.

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău (F.S.C.) este unul dintre cele mai mari și mai bine organizate ONG-uri din
România, ce își desfășoară activitatea într-o zonă cu mari probleme sociale, regiunea estică a Județului Bacău. Suntem o
organizație non-profit, apolitică și nereligioasă ce oferă servicii acreditate și licențiate începând din anul 1997. De-a lungul
timpului, cu ajutorul oamenilor de bine, am putut să ne implicam și să contribuim la îmbunătățirea vieții a peste 25.000 de
copii și bătrâni din Bacău, aflați în nevoie și marginalizați social.

MISIUNE

VIZIUNE

DESPRE NOI

I m p r e u n ã p ute m face m a i m u lt!

Ceea ce este azi FSC se datorează
echipei căreia îi mulțumesc și pe care o apreciez
pentru tot efortul, dedicația, loialitatea și seriozitatea
cu care acționează în fiecare zi!

Fundația de Sprijin Comunitar rămâne
alături de cei mai vulnerabili membri ai comunității
prin serviciile de asistență medicală, îngrijire,
suport educațional sau reprezentare a grupurilor
deservite în relația cu autoritățile și decidenții.
Echipa FSC, adică cei 143 de angajați
alături de peste 250 voluntari, a ajutat aproape
3.000 de semeni aflați în nevoie, asigurând peste
150.000 ore de îngrijire și servicii!

Aprecieri sincere și multe MULTUMIRI
acelor sponsori care au devenit parteneri de cursă
lungă și care s-au alăturat demersului nostru care
acum își arată rezultatele în copii care merg la
liceu, la facultate, care devin voluntari, își fac un
rost în viață , ba chiar devin ei înșiși sponsori!!!
Cu ajutorul vostru am reusit deasemenea să
asigurăm o bătrânețe decentă pentru vârstnicii
singuri și afectați de neputință.
În numele echipei pe care o conduc vă mulțumesc
și reafirm crezul nostru, că numai “Impreună
putem face mai mult”!
Cu deosebită considerație
Gabriela Achihăi
Președinte FSC

•
sprijinirea
grupurilor dezavantajate
ale comunității, prin
programe medicale,
sociale și educaționale;
•
sprijinirea
dezvoltării comunităților
locale;
•
încurajarea
parteneriatului dintre
sectorul
neguvernamental,
administrația publică, la
nivel local și regional și
sectorul privat;

O lume în care
drepturile omului sunt
respectate și toți
membrii comunității au
acces egal și
nediscriminatoriu la
servicii de calitate,
adecvate nevoilor,
acordate de
profesioniști.

Fundația desfășoară programe
ample în domeniul social,
medical, educațional, care
îmbunătățesc condițiile de viață
pentru vârstnici, bolnavi în faze
terminale, copii provenind din
familii sărace, comunități rurale
izolate și persoane cu
dizabilități. Acestora li se
adaugă un complex proiect de
voluntariat în care se implică
peste 200 de tineri din aproape
toate liceele bacăuane, dornici
să ajute și să întindă o mână
de ajutor semenilor aflați în
suferință. Proiectele fundației
au fost premiate cu 25 de
distincții la nivel național și
internațional, în semn de
recunoaștere pentru cotribuția
adusă comunității și semenilor.

Sponsori
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PODU TURCULUI

DEALU MORII

MOTOȘENI

VULTURENI

COLONEȘTI

GĂICEANA

RĂCHITOASA

Județul
Bacău

STĂNIȘEȘTI

Distribuția programelor, în funcție de localități

Str. Constantei, Nr. 1, Bacau, 600108, Tel/Fax: 0234580092 / 0234512453 ; email : el@elmet.ro

BUHUȘI

BACĂU

Voluntariat
Satul Seniorilor Milly
Clubul cu Lipici

Centrul de zi
pentru copii
Mozaic

Asistență socială
și consiliere
Îngrijire la domiciliu
bătrâni
Centrul de zi
pentru vârstnici
Dr. Stefan Ciobanu

Atelierul
Activ mozaic
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Asistență medicală și
recuperare la domiciliu
Butonul care
salvează vieți

After school
pentru copii
defavorizati

Burse pentru liceu

lotis co

VĂ MULȚUMIM
TUTUROR
PENTRU
SUSȚINERE !

Finanțatori și parteneri
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Consiliul Local Bacău, Spitalul Județean de
Urgență Bacău, Casa de Sănătate Bacău, Consiliul Județean Bacău prin DGASPC,
Federația VOLUM, FONSS, Alex Fund, Relief Fund for Romania, Mr. Colin
Williams, Sarah Feather, UK on line Givingfunds, Girlguiding Association, Grete
Karin, Fundația Mână@Mână, Christl. Solidaritat, Fundația Comunitară Bacău,
Fundatia pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă, Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman, Asociația 4Change, Asociația Cultura’n
Șură, Asociația Mutatis Mutandis.
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PROIECTE SPECIALE
ALE ANULUI 2019
Final de proiect “Activ pentru un viitor
competitiv”:
Luna mai a adus cu sine încheierea acestui amplu proiect derulat
de-a lungul unui an, prin care s-a facilitat accesul la instruire și
consultanță de specialitate pentru 405 manageri, angajați ai
departamentelor de resurse umane și antreprenori, îmbunătățirea
statutului profesional și conditiilor de la locul de muncă, contibuind
astfel la adaptarea activității acestora la dinamica sectoarelor
economice din care fac parte și creșterea productivității muncii.
Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European, Programul
Operațional Capital Uman (POCU)

Femeie. C.L.A.R. Sat. Teatru
FSC în parteneriat cu Asociația Mutatis Mutandis, Asociația Cultura'n
Șură și SJU Bacău a derulat un proiect prin care 210 mame și 40 de
bursiere FSC au beneficiat de sesiuni de informare pe tema sănătății
reproducerii și contracepție si sesiuni de consiliere psiho-socială
menite să le sporească gradul de participare la viața socială,
accesarea drepturilor fundamentale la securitate, informare, educație,
sănătate, carieră. Proiectul s-a finalizat prin crearea unui spectacol de
teatru pe baza mărturiilor preluate de psiholog în urma ședințelor de
consiliere. Prezentarea spectacolului s-a facut pe plan național, în
Bacău, Iași, București, Cluj.
Proiectul a fost finanțat prin programul „In stare de bine”, susținut de
Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea
Societătii Civile
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Casele DEDEMAN
la Satul Seniorilor Milly
La sfârșitul anului 2019 am demarat lucrările de construcție a două
noi case în cadrul Satului Seniorilor Milly care vor permite altor 16
bunici să-și găsească aici un loc liniștit și primitor unde să se retragă.
In acest fel numărul caselor din cadrul complexului ajunge la 5 iar cel
al locurilor disponibile la 75. Noile case vor avea dormitoare cu băi
special echipate, cameră de zi cu chicinetă, terasă și vor beneficia de
toate celelalte facilități din cadrul complexului.
Proiectul a fost finanțat integral de compania DEDEMAN

Grădina Milly pentru copii și bunici
În cadrul centrului rezidențial pentru vârstnici Satul Seniorilor Milly din
Buhuși, am implementat un proiect inedit, prin care a fost amenajată o
gradină urbană comunitară de care să se bucure atât bunicii rezidenți ai
centrului, cât și copiii și părinții din orașul Buhuși, în condițiile în care
zonele de agrement din acest oraș sunt tot mai puține. Grădina Milly
reprezintă nu doar o oază de relaxare și activități de terapie
ocupațională, dar și o sursă de alimente ecologice pentru rezidenții
centrului și un spațiu ce va găzdui periodic evenimente dedicate sănătății
și ecologiei. Proiectul a fost finanțat prin programul "Creștem
Grădinescu", coordonat de către Institutul de Cercetare în Permacultură
din România și sponsorizat de Kaufland România

Conferința Națională "Europa îmbătrânește!
Romania este pregătită?"
Joi 28 noiembrie, am organizat la București Conferința Națională "Europa
îmbătrânește! Romania este pregătită?", evenimentul de închidere a
proiectului "Servicii sociale pentru fiecare vârstnic - pachet de achiziții de
servicii in fiecare comunitate", coﬁnanțat din Fondul Social European, prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Alături de
partenerii noștri, Asociatia Four Change și Universitatea Danubius Galați
am prezentat rezultatele proiectului și provocările cu care ne-am confruntat
în dorința de a ne atinge scopul asumat de la început, și anume: creșterea
capacității ONG urilor care furnizează servicii sociale destinate persoanelor
vârstnice.

Proiectul TINERI EDUCAŢI = VIITOR SĂNĂTOS

VOLex – 15 ani de voluntariat FSC

a oferit copiilor din mediul rural și tinerilor bursieri FSC un atractiv
program de dezvoltare a abilitaților de viață sănătoasă. Un număr
de 1050 de copii și tineri din zone rurale defavorizate și orașul
Bacău au participat la activități educative non-formale menite să-i
ajute să dobândească cunoștințele și deprinderile necesare pentru
a crește și trăi sănătos și în armonie cu ei înșiși și cu cei din jur, să
depășească diferențele sociale și educaționale față de colegii lor
din oraș, să-si dezvolte abilitățile de viață independentă și de
succes.

Pentru a celebra excelența în voluntariat în cei 15 ani de activitate în
comunitatea băcăuană, am organizat in ultimele zile ale lunii
decembrie un eveniment dedicat tuturor voluntarilor care au trecut prin
FSC. Intr-o seară de Gală plină de emoție, foștii voluntari care acum
au cariere de succes în diverse domenii, au susținut scurte discursuri
motivaționale despre experiența lor de voluntari și cum le-a influențat
această activitate viața și viitorul.

Și acest proiect a fost finanțat prin programul „În stare de bine”,
susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile
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INDICATORI
AI ANULUI 2019
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FUNDAŢIA DE SPRIJIN
www.fsc.ro COMUNITAR

2940
beneficiari

VENITURI 2019

7877243 lei
1658367 euro

23,30 % VENITURI DIN FONDURI PUBLICE

1835628,54 lei | 386448 euro
6,59 % MINISTERUL MUNCII - 519885 lei | 109449 euro

Îngrijire și asistență
la domiciliu bătrâni
Bacău

325

Burse sociale
de liceu

75

Îngrijire la
domiciliu bătrâni
în mediul rural

Centrul de zi
pentru vârstnici
Dr. Ștefan Ciobanu

575

85

0,76 % Consiliul JUDETEAN Bacau - 59918 lei | 12614 euro

Programul de
voluntariat

0,21 % Consiliul Local Bacau - 16857 lei | 3548 euro
2,7 %

320

Casa de Sanatate Bacau - 213262 lei | 44897 euro

4,44 % DGASPC-parteneriat - 350000 lei | 73684 euro
1,47 % AJOFM_ART.35_L.76 - 116478 lei | 24521 euro
7,11 % Primarii partenere (rural) - 559227 lei | 117732 euro

34 %

FINANȚĂRI PROIECTE

2689991 lei | 566313 euro
29,38% POCU - 2314538 lei | 487271 euro
4,67 %

POCA - 367887 lei | 77450 euro

0,1 %

Federația VOLUM - Proiect "VIESS" - 7565 lei | 1592 euro

SURSE DIN STRAINATATE
417923 lei | 87984 euro
14,87 % FUNDRAISING & CAMPANII
1171497 lei | 246020 euro
18,42 % ACTIVITATI GENERATOARE DE FONDURI

5,31 %
Copii în
Cluburile cu
Lipici

Asistență
socială familii
defavorizate

Beneficiari
campanii
speciale

400

65

960

Kinetoterapie
la domiciliu

Satul Seniorilor
Milly

50

85

1450748 lei | 305420 euro
18,04% Satul Seniorilor "MILLY" - 1421424 lei | 299247 euro
0,37 %

4,44 %

CHELTUIELI 2019

SATUL SENIORILOR MILLY - 1523424 lei | 320720 euro

11,32 %

SERVICII VÂRSTNICI BACĂU - 855186 lei | 180039 euro

15,07 %

SERVICII VÂRSTNICI RURAL - 1139030 lei | 239795 euro

9,46 %

CLUBUL CU LIPICI - 715000 lei | 150526 euro

1,98 %

BURSE EDUCAȚIONALE - 150000 lei | 31578 euro

0,86 %

PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT - 65000 lei | 13684 euro

0,53 %

ATELIER ACTIV MOZAIC - 40067 lei | 8435 euro

5,11 %

ALTE VENITURI (diferite donații individuale)
349823 lei | 73647 euro

7556437 lei
1590828 euro

20,16 %

35,49 %

ATELIER ACTIV MOZAIC - 29324 lei | 6173 euro

PROIECTE EUROPENE - 2682426 lei | 564721 euro
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE - 386303 lei | 81327 euro

I m p r e u n ã p ute m face m a i m u lt!
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PROGRAME PENTRU
COPII ȘI TINERI
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Voi știți cum
miroase fericirea?
Miroase a Clubul cu lipici
din Fântânele, Motoșeni.”

”Mă numesc Radu, prefer să-mi spui
Răducu, mă simt mai iubit așa. Am atâta nevoie
de iubire….
Mi s-a spus de nenumărate ori de către familia
mea că m-am născut dintr-o greșeală. M-am
născut dintr-un concubinaj al mamei mele cu tata.
Ambii preferă să bea în loc sa mă îngrijească. De
asta am ajuns la concluzia ca sunt o greșeală.
Flămând și nespălat, am continuat să fac parte din
familia pe care nu mi-am ales-o. Nimeni nu vorbea
cu mine, nimeni nu mă băga în seamă.
Într-o zi tata s-a hotărât să mă ducă la
Clubul cu Lipici gândindu-se că așa mai scapă de
mine câteva ore. M-am ascuns sub masă și acolo,
ca la mine acasă! Curând au venit și ceilalți copii.
Toată lumea era veselă. Cred că mi-am găsit în
sfârșit familia. Da, asta e a mea, Doamne Doamne
a greșit puțin când m-a dus în alta.
Am aflat ca voi mânca aici, mâncare
caldă... Cum o fi oare? Mama mă hrănea doar cu
mâncare rece, cumpărată din puținul care
rămânea după ce cumpăra băutura. Voi veni zilnic,
așa mi-am propus. E tare bine aici la Clubul cu
Lipici!!! Toată lumea e veselă, se fac lucruri
minunate, sunt băgat în seamă. Doamnele
vorbesc frumos cu mine, copiii vorbesc și se joacă
cu mine, oare sunt și eu copil?!?! Da, cred că
sunt!... Chiar unul important!
Cu multă răbdare doamnele m-au învățat să scriu,
să vorbesc cu ele și cu copiii. Și când mă gândesc
că până nu demult nu voiam să vorbesc cu
nimeni, orice ton ridicat mă îndemna să intru sub
masă, locul pe care îl cunoșteam cel mai bine,
locul care mă făcea să mă simt ca acasă.
Pentru asta sunt extrem de recunoscător.
Acum pot să alerg, să mă joc, să învăț! Și mă simt
în sfârșit iubit!”
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PROGRAM DE SERVICII
SOCIALE PENTRU
COPII „CLUBUL CU LIPICI”

Programul este susținut
din finanțări private
și guvernamentale.

În anul 2019 centrele de zi pentru copii au deservit aproximativ
400 copii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani.
În anul 2019 centrele de zi pentru copii
au deservit aproximativ ………. copii cu
vârste cuprinse între 6 și 15 ani.

În zonele sărace din judeţul Bacău
funcționează 5 “Cluburi cu Lipici”, centre
educaționale de zi care oferă servicii integrate
sociale și educaționale pentru copil şi familie. Au
fost iniţiate începând cu 2007 şi dezvoltate
permanent de atunci. Majoritatea sunt în mediul
rural, zona de est a județului Bacău (comunele
Stănișești, Motoșeni, Dealu Morii și Podu Turcului),
iar în Bacău funcționează Centrul Mozaic, destinat
copiilor și familiilor din cartierul Tache
Copiii mai puțin norocoși au posibilitatea în cadrul
Cluburilor cu lipici să își trăiască frumos copilăria,
să-și clădească încrederea în ei, să-și

îmbunătățească educația și pregătirea școlară și
să își formeze un viitor depășind limitările și
dificultățile specifice satului românesc.
În cadrul Cluburilor cu Lipici cei mici beneficiază
de:
- ajutor la teme,
- cluburi educaționale și de petrecere a timpului
liber,
- campanii și evenimente speciale,
- hrană caldă sau gustări reci,
- ajutoare materiale și asistență socială,
- consiliere și campanii educative pentru părinți.

PROGRAM DE SERVICII
SOCIALE PENTRU
COPII „CLUBUL CU LIPICI”

Acum 6 ani când ne-a
pășit prima dată pragul,
Ionela era tot timpul
supărată, abătută și agitată
din cauza responsabilităților
pe care le avea. Ea provine
dintr-o familie numeroasă (8
membri) și este cel mai mare
dintre copii, motiv pentru
care trebuia să aibă tot
timpul grijă de frații ei.
Responsabilizarea în
exces cu treburile familiale ia adus Ionelei, anul trecut, 2
corijențe la școală. Părinții au
certat-o și toți copiii au jignito și au râs de ea. Acest fapt
a ambiționat-o și în vacanța
de vară a venit zilnic la Club
și a lucrat cu profesorul de
aici pentru a recupera
materiile. Tot personalul
centrului s-a implicat și
încetul cu încetul Ionela a
început să aibă rezultate
bune.
În anul următor
progresele Ionelei au fost
vizibile, profesorii o laudă și
o dau ca exemplu, iar ei îi
place să învețe și să ia note
mari. Dacă o întrebi cum
merge școala îți răspunde
zâmbind că foarte bine și tot
chipul i se luminează.
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PROGRAMUL DE
BURSE SOCIALE

Programul este susținut 100%
din finanțări private,
Kaufland România fiind
finanțatorul principal al lui
încă de la înființare.

Programul de burse
a susținut în anul 2019
un număr de 75 de tineri
din zona rurală
de est a județului Bacău.

PROGRAMUL DE
BURSE SOCIALE

Țin să vă mulțumesc
pentru că mi-ați dat șansa
de a deveni
bursier și
voluntar al Fundației de
Sprijin Comunitar.
Vă sunt extrem de
recunoscător pentru că miați acordat sprijin exact în
momentul în care aveam
nevoie cel mai mult. Fără
acest sprijin acum aș fi la
munca câmpului, lipsit de un
viitor stabil.
Aș vrea ca pe viitor
să fiu în continuare un
voluntar cât mai bun și să
ajut cât pot. Sper ca
Fundația de Sprijin
Comunitar să nu se
oprească aici, ci să meargă
mai departe, ajutând cât mai
mulți copii dornici de a
învăța și de a reuși în viață.

Programul de burse sociale al Fundației
de Sprijin Comunitar înseamnă o mână de
ajutor, întinsă tinerilor provenind din zone rurale
sărace pentru a beneficia în mod real de dreptul
la educație pe care orice copil ar trebui să-l aibă
asigurat și pentru a-i sprijini să-și schimbe
destinul.
Lunar, pe parcursul unui an școlar, ei
primesc sprijin financiar în valoare de 250 lei

pentru a acoperi o parte din cheltuielile de
școlarizare și sunt susținuți emoțional și social
prin consiliere, asistență socială și activități de
formare și dezvoltare profesională.
Tinerii sunt încurajați să participe la
activități de voluntariat și de dezvoltare
personală care să le lărgească orizontul, să le
confere mai multă încredere în ei și să-i ajute
să-și construiască un drum în viață, bazat pe
muncă și valori sănătoase.

Cu mult respect și
admirație Vasilică , bursier
FSC

15

16

PROGRAMUL
DE VOLUNTARIAT

Programul este susținut
din finanțări private
și guvernamentale.

320 Voluntari din 11 licee implicaţi în 2019.
În anul 2019 centrele de zi pentru copii
au deservit aproximativ ………. copii cu
vârste cuprinse între 6 și 15 ani.

PROGRAMUL
DE VOLUNTARIAT

”Orice activitate pe
care o practicăm ne oferă
ceva atât interior, precum o
stare, o emoție sau un
sentiment, cât și ceva exterior,
ceva ce poate consta în bani
sau diplome, spre exemplu.
Aceeași regulă se aplică și în
cazul voluntariatului.
Dacă am învățat ceva
în cei (aproape) doi ani de
voluntariat în cadrul F.S.C. ului este faptul că beneficiarii,
care în cazul meu sunt copii,
în ciuda tuturor greutăților pe
care le întâmpină, și credețimă, ei nu au probleme banale
ca noi restul, zâmbesc și se
bucură (bine, cu mici excepții.
La urma urmei, dacă nu ar fi
un caz care se abate de la
regulă unde ne-am afla, nu?).

Programul este adresat tuturor celor care
doresc să se implice în viaţa comunităţii. Cei peste
300 de voluntari ce activează anual în cadrul
proiectelor F.S.C. constituie o resursă importantă atât
pentru noi cât și pentru partenerii noștri, oferind un
model de bună practică atât în Bacău cât și pe plan
național.
Prin voluntariat poți face un bine comunității
și poți arăta lumii întregi că se poate. A fi voluntar
presupune dedicare, dorință, ambiție, implicare și

iubire față de aproape.
În anul 2019 voluntarii F.S.C. au oferit sprijin
beneficiarilor programele FSC (bătrâni, copii, familii
sărace), pacienților de la secția de neurologie din
Spitalul Județean, copiilor din Centrele „Pro
Familia”(D.G.A.S.P.C. Bacău) și au participat la buna
desfăsurare a campaniilor și acțiunilor de informare și
strângere de fonduri și la nelipsitele Școli de Vară din
mediul rural, adresate copiilor din cele mai izolate
sate ale județului.

Unii dintre ei nu au
părinți sau nu au avut parte de
educație și nu știu ce
înseamnă iubirea, prietenia
sau poate ce gust are o
ciocolată, și totuși, zâmbesc și
se bucură. Sunt fericiți și mă
învață și pe mine secretul
acestei emoții, lucrurile
mărunte. Este extraordinar sa
fii voluntar și să ai parte de
asta de fiecare dată când
mergi la "lucru"!”
Nicole Stoica, voluntar FSC
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PROGRAME PENTRU
PERSOANE VARSTNICE
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Cea mai grea boală
e singurătatea!
Pentru ea îngrijitoarea FSC
care o ajută periodic a devenit
ca o fiică, ce îi alină
cea mai grea boală dintre toate:
SINGURĂTATEA!

Era o zi de toamnă ploioasă când
am mers în vizită la o bătrânică în vârsta de
84 de ani din comuna Stănișești. Solicitarea
de a o ajuta a fost făcută de un vecin care a
auzit că ajutăm bătrâni. Solicitarea lui a
sunat cam așa: „o să moară iarna aceasta
dacă nu o ajutați”….
Ne-am deplasat la domiciliul
acesteia și am constatat că aceasta locuiește
într-o cameră dărăpănată, cu o sobă stricată
din fier (daca doreai să pui lemne în ea, ar fi
căzut toată) iar singura ei mâncare era o
coajă de pâine aflată pe o masă de lemn
veche care abia se ținea să nu cadă. D-na
Nina ne spune că iarna trecută a stat fără foc
și a fost o minune că a supraviețuit.
Venitul ei este pensia minimă
garantată și nu știe ce să cumpere mai întâi
cu ea. De obicei o dă la chioșc, unde a găsit
înțelegere și îi dă pe datorie și se gândește
că dacă o să moară, cine o să îi plătească
datoriile făcute. Ne spune că dacă ar putea
ar munci, așa cum a făcut toată viața.
Pentru început soba a fost reparată,
îngrijitoarele FSC au igienizat camera în care
stătea bătrânica, iar Primăria i-a trimis
alimente și lemne pentru foc. După mai multe
vizite, ne-a mulțumit cu lacrimi în ochi pentru
că o ajutăm să nu mai fie singură și tristă.

PROGRAMUL DE ÎNGRIJIRE
ȘI ASISTENȚĂ PENTRU
PERSOANE VÂRSTNICE
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Programul este susținut
din finanțări private
și guvernamentale.

În anul 2019 numărul persoanelor vârstnice ce au beneficiat de
aceste servicii a fost de 950 de beneficiari.
În anul 2019 centrele de zi pentru copii
au deservit aproximativ ………. copii cu
vârste cuprinse între 6 și 15 ani.

PROGRAMUL DE ÎNGRIJIRE
ȘI ASISTENȚĂ PENTRU
PERSOANE VÂRSTNICE

Asistențã medicală/ paleativă
la domiciliu
• tratamente injectabile;
• îngrijirea plăgilor și escarelor;
• supravegherea funcțiilor
vitale;
• recoltarea probelor pentru
analize;
• îngrijiri paleative;
• consiliere;
Serviciile medicale sunt acordate
doar la recomandarea medicului
specialist.
Asistențã Socială
• evaluarea cazului și
identificarea nevoilor de ordin
social;
• apărarea demnității
individuale și familiale a
persoanei asistate;
• informarea asupra drepturilor
de care beneficiază;
• sprijin în recuperarea și
eliberarea unor acte și înscrisuri
oficiale;
• consiliere și advocacy;
• donații diverse;

Programul de îngrijire la domiciliu oferă
persoanelor vârstnice din Bacău și estul județului, o
serie de servicii specializate de o importanță vitală și
tot mai solicitate în contextul îmbătrânirii accentuate a
populației
Îngrijire la domiciliu
• asigurarea igienei personale;

•
•
•
•

pregătirea și administrarea hranei;
îngrijirea persoanelor incontinente;
cumpărături și ajutor la menaj;
socializare.
Serviciile la domiciliu, sunt stabilite de către echipa
multidisciplinară, după identificarea nevoilor
beneficiarului.

Serviciile sunt oferite în
Municipiul Bacău, în comunele
Colonești, Dealu Morii,
Găiceana, Glăvănești,
Motoșeni, Răchitoasa,
Stănișești și Vultureni și în
comuna Averești (jud.Vaslui).
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CENTRUL DE ZI PENTRU
PERSOANE VÂRSTNICE
„DR. ȘTEFAN CIOBANU”

22
Programul este susținut
din finanțări private
și guvernamentale.

Prin programul de recuperare si socializare din cadrul centrului de
zi 85 de persoane au reușit pe parcursul anului trecut să iși
îmbunătățească calitatea vieții.
În anul 2019 centrele de zi pentru copii
au deservit aproximativ ………. copii cu
vârste cuprinse între 6 și 15 ani.

In Bacău am creat un spațiu în care
persoanele vârstnice își pot petrece timpul liber
alături de colegii de generație, uită de
singuratate și beneficiază de diferite servicii
dedicate :
• socializare și petrecere a timpului liber;
• proceduri de recuperare fizică în sala de
kinetoterapie ;
• cluburi și ateliere lucrative (clubul de pictură,

obiecte artizanale, etc.);
• excursii și evenimente speciale (zile de
naștere, sărbători oficiale etc);
Programul centrului este de luni până
vineri între 08:00 - 16:00 iar toate activitățile se
derulează sub coordonarea unei echipe
multidisciplinare care cuprinde asistenți sociali,
psiholog, terapeut ocupațional, kinetoterapeuti

CENTRUL DE ZI PENTRU
PERSOANE VÂRSTNICE
„DR. ȘTEFAN CIOBANU”

”Am auzit de această
fundație de mai mulți ani,
de la o vecină. Stiam
locația deoarece treceam
prin zonă aproape
săptămânal.Nu am avut
curiozitatea să văd ce-i
înăuntru. Adevarul este că
eram mai tânără și nu mă
interesa bătrânețea….
La un moment dat am
avut o problemă de
sănătate si am apelat si eu
la serviciile Centrului de zi,
pentru exerciții medicale la
un picior, de la o
coxartroză. De atunci au
trecut 4 ani timp în care am
început să mă bucur de
toate serviciile oferite acolo.
Aș putea zice că am
devenit dependentă de
timpul petrecut în centru, de
oamenii buni și prietenoși,
de atmosfera de familie de
acolo…
Mulțumesc FSC că
existați!!!!
De când vă cunosc viața
mea s-a schimbat!”
Dănuța Prentu, beneficiară
a Centrului Dr. Ștefan
Ciobanu
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SERVICII REZIDENŢIALE
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
„SATUL SENIORILOR – MILLY”
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Programul este susținut
din fonduri proprii, sponsorizări
și fonduri guvernamentale

În anul 2019 „Satul Seniorilor – Milly” a găzduit 85 vârstnici.
În anul 2019 centrele de zi pentru copii
au deservit aproximativ ………. copii cu
vârste cuprinse între 6 și 15 ani.

Centrul rezidențial este format din trei case
de tip familial, dispune de o curte generoasă cu
grădina de legume, micro-fermă , livadă şi iaz cu
peşte. Amplasarea complexului și mediul înconjurător
face ca acest loc să fie cea mai potrivită alegere
pentru bătrânii aflaţi în căutarea unui loc liniştit pentru
a se retrage.
În cadrul Complexului vârstnicii primesc
îngrijire personalizată (igienă personală,
administrarea hranei, materiale de incontinență),
servicii medicale (monitorizarea funcțiilor vitale,
administrarea tratamentului medicamentos

recomandat de medici specialiști(injecții, perfuzii,
pansamente etc.), kinetoterapie, terapie ocupațională
și activități de socializare (activități artistice, culturale,
meșteșugărești, ludice, plimbări în aer liber, excursii,
petreceri tematice etc.)
Începând cu anul 2019 în Satul Seniorilor a
început construirea a altor două case care vor
suplimenta numărul de locuri disponibile și vor veni în
sprijinul celor aflați pe listele de așteptare pentru un
loc în centru. Construcția va fi realizată printr-o
finanțare oferită de unul dintre cei mai importanți
parteneri ai organizației, Dedeman Bacău.

SERVICII REZIDENŢIALE
PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
„SATUL SENIORILOR – MILLY”

Tot în 2019 centrul s-a
îmbogățit cu o Grădină urbană
comunitară de care se bucură
atât bunicii rezidenți ai centrului,
cât și copiii și părinții din orașul
Buhuși, în condițiile în care
zonele de agrement din acest
oraș sunt tot mai puține. In
Grădina Milly, seniorii au
posibilitatea sa facă mișcare și
terapie ocupațională în aer curat,
dar și să se bucure de roadele
muncii lor care va aproviziona
bucătăria Satului cu legume si
zarzavaturi proaspete tot sezonul
cald! Gradina s-a născut și
creste cu sprijinul unei finanțări
oferite de Kaufland România
”După o zi petrecută în grădină
mă simt alt om. Întotdeauna miam dorit ca la bătrânțe să am o
grădină în care să îmi petrec
timpul activ, să mă bucur de
liniște, de aer curat. Și să văd
cum cresc legumele și plantele
puse de mine și apoi să mă
bucur de gustul lor natural...
Fiindcă, vă zic, nu se compară
gustul legumelor crescute de tine
în grădină cu cele cumpărate din
magazin! Iar în grădina noastră
și în seră, avem suficient teren
cât să plantăm tot ce ne trebuie.
Si ne rămân legume și pentru
toamnă să punem la borcan! E
locul meu preferat de la Milly,
grădina asta...”
domnul Gheorghe, rezident al
Satului Seniorilor
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ALTE PROGRAME
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ATELIER
“ACTIV MOZAIC”
În anul 2019, în cadrul atelierului
au activat aproximativ 150 voluntari
și beneficiari din cadrul F.S.C.
iar în urma eforturile lor s-a strâns
în bugetul organizației suma de
aproximativ 30.000 lei.

În cadrul atelierului cei mai talentaţi
beneficiari F.S.C. împreună cu voluntarii
organizaţiei, crează obiecte artizanale,
tablouri, felicitări, bijuterii şi multe alte
produse, care sunt apoi comercializate în
tărguri de profil, în mediul online sau
direct către companii și firme.
Materia primă utilizată în cadrul
atelierul provine în proporție de 90% din
materiale reciclate, primite din donații.
Pe lângă beneficiul strângerii de
fonduri, scopul de bază al atelierului este
terapia ocupațională, obținerea unor
abilități noi și utile în viață atât pe plan
motric căt și în plan social.
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FUNDRAISING ȘI
COMUNICARE
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FUNDRAISING ȘI
COMUNICARE

Departamentul de Fundraising şi PR are rolul de a atrage din comunitate fondurile necesare
susţinerii financiare a programelor F.S.C. și de a asigura promovarea locală și națională a activităților
organizației.
În anul 2019 prin intermediul acestui departament F.S.C. a organizat sau a participat la mai multe
evenimente publice pe diferite teme sau campanii de strângere de fonduri:
•
Două seminarii caritabile, oferite de Tatiana Șoldeanu, trainer și coach John Maxwell Team
•
Evenimentul numărul 1de strângere de fonduri al județului Bacău „Gala Premiilor Băcăuane” –
ediția a XVIII-a,
•
campanii de 3,5%, 20% și Debit Direct,
•
Gala Județeană a Voluntariatului Băcăuan,
•
Campania „Fii și tu Moș Crăciun”,
•
Campania „Daruri pentru bunicii uitati”.
•
O serie de conferințe sau seminarii locale și naționale organizate în cadrul programelor
organizației sau în cadrul unor proiecte speciale.

Pe tot parcursul anului 2019, departamentul de Fundraising și
PR a adus în bugetul organizației suma de 246.000 euro.

Departamentul de fundraising a
contribuit și la atragerea unor finanțări
importante care au permis continuarea
proiectelor aflate în desfășurare sau
demararea unor proiecte noi cum ar fi:
Obtinerea unei ample finanțări
pentru construirea a două noi case în
cadrul Satiului Seniorilor Milly
Proiectul Femeie. C.L.A.R. Sat.
Teatru., care a imbunătățit accesul
femeilor din mediul rural la servicii
medicale si psihologice
Programul de burse sociale pentru
tineri din familii defavorizate, susținut
exclusiv din donații și sponsorizări
Gradina Milly de la Satul Seniorilor,
finanțată prin programul Grădinescu și o
sponsorizare din partea companiei
Dedeman.
Pe lângă toate aceste evenimente
organizația a fost promovată prin
intermediul a numeroase articole în presa
scrisă sau online (local și național) și prin
participarea la evenimente de prestigiu la
nivel national și câștigarea câtorva premii
ce atestă calitatea oferită prin serviciile
FSC.
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CENTRUL DE TRAINING
ŞI FORMARE PROFESIONALĂ
Fundația de Sprijin Comunitar este furnizor privat de formare profesională din 2009.
În cei 11 ani, am organizat numeroase cursuri de formare profesională(cursuri de inițiere,
perfecționare, calificare nivel I sau nivel II) și am reușit să calificăm peste 410 persoane în diverse
domenii: Manager responsabilitate socială; Competențe de comunicare; Competențe informatice;
Lucrător prin arte combinate(inițiere); Lucrător prin arte combinate (perfecționare), Manager de proiect,
Manager Resurse Umane etc
Pe parcursul acestor ani am reușit să ne autorizăm A.N.C. în 11 domenii, să ne înscriem în
lista furnizorilor de formare profesională în asistență socială, certificați de C.N.A.S.R. și organizăm
anual cursuri, workshopuri și seminarii destinate specialiștilor din domeniul social.
In 2019 am finalizat cu succes un amplu program de training si formare pentru manageri si
antreprenori, ”Activ pentru un viitor competitiv” , de care au beneficiat peste 400 de manageri,
manageri de resurse umane si antreprenori din regiunea N-E.

Am reușit să calificăm peste 410 persoane în diverse domenii:
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Sunați-ne la telefon 0728 028 082,
sau scrieți-ne pe adresa departamentpr@fsc.ro
pentru a primi mai multe informații.
Datele noastre sunt:
Fundația de Sprijin Comunitar
IBAN: RO98 FNNB 0036 0266 2753 RO03
deschis la Credit Europe Bank
Cod fiscal: 9626572

Îi dați vreo

ȘANSĂ
lui ANDREI?
Andrei este unul dintre miile de copii din mediul
rural care se zbat în sărăcie şi nu au acces la un
învăţământ de calitate. Sunt copii normali ca oricare alţii,
însă au NEȘANSA de a se fi născut într-un cătun uitat de
lume. Cei mai mulţi muncesc cot la cot cu părinţii lor şi vor
abandona şcoala după clasa a VIII-a, ajungând cazuri
sociale. În estul României, din cauza lipsurilor, jumătate
dintre copiii de la ţară renunţă la școală și rămân cu opt
clase sau mai puţin.
Pentru ei Fundaţia de Sprijin Comunitar (FSC)
a deschis centrele educaţionale numite “Clubul cu Lipici”
în care îşi pot face temele, desfăşoară activităţi
educaţionale şi se bucură de copilărie.
În acest fel îşi îmbunătăţesc pregătirea şcolară
şi au ȘANSE mai mari de a urma un liceu și de a-și face
un rost in viaţă.

Vă invităm să vă alăturaţi eforturilor noastre
de a le oferi acestor copii ȘANSA LA EDUCAŢIE:
- cu o sponsorizare deductibilă fiscal din
impozitul firmei dumneavoastră, sau
- orientand 3,5% din impozitul pe salariul
dumneavoastră (prin formularul 230)

