Consolidăm serviciile

La Satul Seniorilor Milly lucrările la cele doua noi case construite
cu sprijinul companiei DEDEMAN au continuat in ritm alert pentru
a oferi altor 18 bunici rezidenți un loc liniștit și prietenos în care să
se retragă. Condițiile și serviciile oferite sunt excelente, iar spațiul
și posibilitățile de recreere și activități în aer liber unice în regiune!

ANULUI 2020
UNIT20 ONG Bacău
In cele peste două luni de proiect aproximativ 300 de voluntari,
îngrijitori, asistenți medicali, asistenți sociali și psihologi au
muncit 7 zile din 7, de dimineață până seara, inclusiv în
perioada Sărbătorilor de Paște, pentru a ﬁ alături de cât mai
mulți bătrâni din județ, singuri, bolnavi, lipsiți de ajutor, speriați
în fața pandemiei de COVID-19!
Proiectul a oferit o gamă completă de servicii unui număr de
4384 persoane vârstnice și bolnavi cronici din 73 comunități
ale județului Bacău

Servicii integrate pentru vârstnici în propria
comunitate
Proiectul a demarat din 2019 pentru o perioada de doi ani și se va adresa
unui număr total de 200 de vârstnici din comunele Motoșeni, Răchitoasa
și Stănișești, beneﬁciind de o coﬁnanțate din Fondul Social European,
Programul Operațional Capital Uman.
Proiectul va crea în ﬁecare dintre cele trei comunității un pachet de
servicii socio – medicale dedicate persoanelor în vârstă, în funcție de
nevoile speciﬁce ale acestora, în vederea depășirii situației de
vulnerabilitate și îmbunătățirii calității vieții și menite să abordeze
diferitele probleme ale acestora.

ORIZONTURI EGALE
În 5 sate din estul județului Bacău, afectate de marginalizare,
sărăcie, violență domestică, mentalități arhaice legate de
rolurile de gen, Fundația de Sprijin Comunitar propune o
abordare creativă a problematicii egalității de gen, prin ateliere
practice și artistice susținute de voluntari în cadrul școlilor de
vară organizate în centrele de zi din aceste localități.
Proiectul a fost ﬁnanțat de Ambasada Franței în România

„Alo, sunt aici să te ajut!”
Un proiect de tele-asistență pentru copiii din familii
defavorizate.
Prin proiectul „Alo, sunt aici să te ajut!” specialiștii Fundației de
Sprijin Comunitar au oferit unui număr de 185 de copii din cele
cinci centre „Clubul cu Lipici „din zona rurală de est a județului
Bacău, copii ce provin din familii extrem de sărace, cu mulți
membri și puternic afectate de actuală criză, un program de
asistență materială, psiho-socială și emoțională dar și
monitorizarea telefonica a copiilor si familiilor în vederea
prevenirii abuzurilor ﬁzice și emoționale, abandonului școlar,
expunerii la îmbolnăvire.

PERNA CU TIHNĂ
În luna Decembrie împreună cu Melania Medeleanu și echipa ei
de la Asociația ZI de BINE am derulat un proiect pentru bătrânii
singuri din județul Bacău. Am pregătit cu ajutorul sponsorilor,
donatorilor și voluntarilor o pernă încărcată cu bunătăți, pentru
sărbători mai tihnite.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ ACTIV LA VÂRSTA A
TREIA
9-10 decembrie, online
Conferința si-a propus, pe de-o parte să tragă un semnal de
alarmă privind îmbătrânirea accelerată cu care se confruntă
România și pe de altă parte să ofere soluții concrete pentru
dezvoltarea de servicii si programe care sa susțină dezvoltarea
conceptului de îmbătrânire activă.
Conferința “Activ la vârsta a treia” este organizată în cadrul
proiectului ”Împreună pentru Bunici Activi”, coﬁnanțat din Fondul
Social European, Programul Operațional Capital Uman.
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DESCRIERE SURSA
FONDURI PUBLICE
Fonduri guvernamentale (MMPS, legea 34)
CONSILIUL JUDETEAN
Consiliul Local Bacau
Casa de Sanatate Bacau
Subventie hrana Covid
AJOFM (diferite programe)
PRIMARII PARTENERE RURAL
FINANTARI
AS DEDEMAN Constructie Milly
Ambasada Frantei
AKON Service SAS - Italy
KAUFLAND -BURSE
FDSC - KFDSC
Alex Fund
AS Cercetare - GRADINESCU
POCU (3 finantari)
BRICODEPOT/Fundatia Goodhome
ALTE SURSE DIN STRAINATATE
Campanie CJ Bacau_Parteneriate Covid

280

84

TOTAL

FUND RAISING & CAMPANII
ACTIVITATI GENERATOARE DE FONDURI
ALTELE (contributii beneficiari)
DONATII DIVERSE

CHELTUIELI 2020

DESCRIERE
SATUL SENIORILOR MILLY
PROIECT CONSTRUCTII MILLY
SERVICII VARSTNICI BACAU
SERVICII VARSTNICI RURAL
CLUBUL CU LIPICI
BURSE EDUCATIONALE
PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT
ATELIER ACTIV MOZAIC
PROIECTE EUROPENE
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

1,330,516
227,140
299,938
20,984
255,060
12,550
142,433
372,412
3,178,742
443,936
16,002
36,279
81,000
119,120
44,516
18,600
2,392,290
27,000
33,217
123,764

EURO
274,900
46,930
61,971
4,336
52,698
2,593
29,428
76,945
656,765
91,722
3,306
7,496
16,736
24,612
9,197
3,843
494,275
5,579
6,863
25,571

Percent
19.48%
3.33%
4.39%
0.31%
3.73%
0.18%
2.09%
5.45%
46.54%
6.50%
0.23%
0.53%
1.19%
1.74%
0.65%
0.27%
35.03%
0.40%
0.49%
1.81%

301,621
1,571,364
263,019
27,550

62,318
324,662
54,343
5,692

4.42%
23.01%
3.85%
0.40%

7 249 485
1 497 828 euro

TOTAL

EURO
1,571,807
534,595
641,873
925,716
325,000
125,000
75,000
35,250
2,628,941
386,303

6 829 793
1 411 114 euro

324,753.51
110,453.51
132,618.39
191,263.68
67,148.76
25,826.45
15,495.87
7,283.06
543,169.63
79,814.72

PROCENT
22%
7%
9%
13%
4%
2%
1%
0.49%
36%
5%

În anul 2020 centrele de zi pentru copii au deservit aproximativ
256 copii cu vârste cuprinse între 6-15 ani

Programul de burse
a susținut în anul 2020
un număr de 64 de tineri
din zona rurală
de est a județului Bacău

280 de voluntari din 11 licee implicați în 2020

În anul 2020 numărul persoanelor vârstnice ce au beneﬁciat de
aceste servicii a fost de 706

Prin programul de recuperare și socializare din cadrul centrului
de zi, 107 persoane au reușit pe parcursul anului trecut să își
îmbunătățească calitatea vieții

În anul 2020 Satul Seniorilor Milly a găzduit 84 de vârstnici

Am reușit să caliﬁcăm 100 de persoane în diferite domenii

