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Cuvânt înainte
Anul 2014 a reprezentat pentru Organizația Suedeză pentru Ajutor

❖❖

Umanitar Individual un start important în atingerea sustenabilității
organizaționale. Sustenabilitatea a devenit pentru organizația noastră
o prioritate, în condițiile în care mediul economic local în general, și
sectorul societății civile în particular, a devenit în ultimii ani tot mai
concurențial și competitiv.
Provocările nu sunt puține atunci când îți dorești o organizație
sustenabilă, transparentă și care oferă servicii sociale de calitate în
comunitatea în care își desfășoară activitatea. Iar schimbarea, sau
orientarea către o altă direcție strategică vine din interior, de la echipa
de angajați și voluntari ai organizației. Iar acești oameni au fost primii
care au înțeles necesitatea schimbării și valoarea adăugată pe care
aceasta o va aduce pe termen lung organizației.

dezvoltarea de structuri de economie socială, înființate în urma
câștigării unor finanțari europene;

❖❖

creșterea echipei organizației și atragerea de specialiști pe
diferite domenii de expertiză, o dată cu implementarea proiectelor
câștigate prin granturi europene

Raportul aferent anului 2014 pe care Organizația Suedeză pentru Ajutor
Umanitar Individual îl face public este o dovadă de transparență față de
domeniul social și se identifică prin acest element caracteristic cu ceea
ce reprezintă astăzi responsabilitatea socială corporatistă. Pentru a afla
mai multe informații despre ceea ce am făcut în 2014 și despre proiectele
viitoare, vă invităm să consultați raportul nostru anual.
Vă mulțumim pentru interes și participare!

Pentru a-și atinge obiectivele de sustenabilitate pe termen lung,
Organizatia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual și-a redefinit
strategia, urmând patru direcții importante:
❖❖

concentrarea eforturilor pentru atragerea de finanțări atât din
mediul privat cât și prin linii de finanțare;

❖❖

dezvoltarea unui department specializat pe fundraising care să
acopere necesitățile de finanțare ale organizației atât pe termen
scurt cât și pe termen lung;

Sergiu Sebesi
PREȘEDINTE ORGANIZAȚIA SUEDEZĂ PENTRU AJUTOR UMANITAR INDIVIDUAL
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Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual a fost
fondată de către organizația umanitară Individuell Manniskohjalp
din Lund, Suedia în data de 9 decembrie 1992.
Misiunea organizației este de a milita pentru incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități și a vârstnicilor prin servicii și intervenții
adaptate nevoilor individuale.
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■■ Către cine ne adresăm :

• Activități de integrare în comunitate (desfășurate în grup
sau individual)

• Persoane cu dizabilități și familiile acestora
• Îngrijire primară
• Vârstnici cu posibilități financiare reduse
• Oportunități de voluntariat

■■ Ce oferim :
• Activități de evaluare psihologică, medicală și socială
• Activități de consiliere psihologică, medicală și socială
• Activități de dezvoltare a limbajului : logopedie și utilizarea pictogramelor
• Activități de stimulare senzorială : auditivă, tactilă, vizuală, olfactivă, gustativă
și proprioceptivă
• Activități de kinetoterapie
• Activități de stimulare prin arte combinate (mișcare, joc, muzică, teatru, arte vizuale)
• Activități de dezvoltare educațională : stimulare cognitivă, dezvoltarea abilităților
de autonomie personală, dezvoltarea motricității și dezvoltarea abilităților de
comunicare și socializare
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■■ Unde :
• Centru de zi pentru copii și tineri cu dizabilități severe și
asociate – str. Școlii nr. 5, Voluntari, Jud. Ilfov
• Centre de zi pentru vârstnici – Str. Școlii nr. 5, Voluntari,
jud. Ilfov și Str. Delfinului nr. 11, Bl. D19, parter, sector 2,
București
• Centre rezidențiale pentru tineri cu dizabilități intelectuale
și asociate – Voluntari, jud. Ilfov și București, sector 2

15

tineri cu dizabilități intelectuale și asociate preluați din
instituțiile publice

■■ Pentru cine oferim :
• 250 de copii, tineri și adulți cu dizabilități intelectuale și
asociate din comunitățile din București și județul Ilfov

• Intervenții adaptate persoanelor cu dizabilități intelectuale și asociate : prompt,
sugestie, imitație, TEACCH, shadowing

• 15 tineri cu dizabilități intelectuale și asociate preluați din
instituțiile publice

• Activități lucrative : quilling, origami, bricolaj, modelaj, mici decorațiuni, copy
center, abilități digitale, amenajări peisagistice, pictură și grădinărit

• 53 de vârstnici din București și județul Ilfov
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250

de copii, tineri și adulți cu
dizabilități intelectuale și
asociate din comunitățile din
București și județul Ilfov

53

de vârstnici din București și
județul Ilfov
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PROIECTELE ANULUI 2014
1. Titlul proiectului : DIA – Dizabilitate intelectuală și
asociată – metode specializate în serviciile sociale
Perioada de derulare : 1 iunie 2014 – 30 noiembrie 2015.
Buget : 102.070 Euro.
Finanțator : Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în
România.
Proiectul își propune să dezvolte servicii specializate și adaptate nevoilor tinerilor și
adulților cu dizabilități intelectuale și asociate în cadrul unui centru de zi complex. Astfel
că în cadrul proiectului s-a creat un grup de lucru format dintr-o echipă multidisciplinară care lucrează pentru crearea unei metodologii specializate și a instrumentelor de
lucru pentru grupul țintă de 120 de tineri și adulți cu dizabilități intelectuale și asociate.
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2. Titlul proiectului : SOCVOL – Voluntariat în social, focus
pe problematica vârstnicului și a dizabilităţii intelectuale și/
sau asociate
Perioada de derulare : 15 aprilie 2014 – 14 decembrie 2015.
Buget : 30.040 euro.
Finanțator : Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în
România.
Partener : Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat
Proiectul își propune să dezvolte activitățile de voluntariat în cadrul organizației dar
și să schimbe mentalități în diversele medii precum mediul școlar și universitar, de
afaceri, sector public cu privire la dizabilitate (în particular dizabilitatea intelectuală
și asociată) și problematica vârstnicului. Proiectul a creat o rețea de 31 voluntari activi
și de asemenea s-au încheiat un număr de 22 parteneriate de colaborare cu entități
interesate.
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3. Titlul proiectului :
„Stimulare în dizabilitatea
severă
Perioada de derulare : 6
decembrie 2013 – 15 februarie
2015.
Buget : 121.527 ron.
Finanțator : Fundația Vodafone
Romania prin linia de ﬁnanțare
„Fondul pentru Fapte bune”.
Proiectul își propune să construiască un model de
intervenție prin stimulare senzorială și kinetoterapie,
să creeze un grup de suport pentru părinții copiilor
și tinerilor cu dizabilități intelectuale și asociate. În
cadrul proiectului au fost informați 250 de copii și tineri
cu dizabilități precum și familiile acestora cu privire
la oportunitățile stimulării senzoriale și kinetoterapiei
dar și a intervenției complexe în domeniul dizabilității
intelectuale și asociate. S-a creat un grup de suport
pentru părinți și s-au dotat două săli specializate de
stimulare senzorială și kinetoterapie.
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4. Titlul proiectului : ACȚIUNI STRATEGICE PENTRU
INDEPENDENȚĂ.
Perioada de derulare : 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014
Buget : 750.000 ron.
Finanțator : Individuell Manniskohjalp, Lund, Suedia.
Proiectul își propune să dezvolte organizația din punctul de vedere al sustenabilității
financiare pe termen mediu și lung, al dezvoltării serviciilor sociale prestate în
comunitățile București și Voluntari, jud. Ilfov, al întăririi capacității organizaționale
prin proceduri și politici interne, al creșterii vizibilității și credibilității în comunitățile
în care prestăm servicii dar și la nivel național.
În anul 2014, organizația a reușit să construiască un consiliu director funcțional, politici și proceduri aplicabile în domeniul financiar-contabil, prestării de servicii, resurse
umane etc. De asemenea organizația a
înființat un departament de strângere
de fonduri, a inițiat activități de tip
unitate protejată, acreditând una
din activitățile sale conform Legii
448/2006 și a creat un departament
al voluntariatului.

5. Titlul proiectului : Subvențiile Statului prin Legea 34/1998.
Perioadă de derulare : 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014
Buget : 84.000 ron.
Finanțator : Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice, prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție
Socială Ilfov
Au fost finanțate următoarele centre ale organizației :

Individuell Manniskohjalp este
principalul finanțator al centrelor
rezidențiale din București, sector
2 și Voluntari, jud. Ilfov.

1. Centrul rezidențial Delfin 1, număr persoane asistate : 3.
2. Centrul rezidențial Delfin 3, număr persoane asistate : 4.
3. Centrul rezidențial NILS, număr persoane asistate 8.
4. Centrul de zi pentru copii și tineri cu dizabilități, număr persoane asistate : 25.
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6. Titlul proiectului : Keep me safe.
Perioadă de derulare : 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2015.
Buget : 1.452 ron.
Finanțator : Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală prin
programul de ﬁnanțare DAFNE
Doi colegi ai organizației au fost instruiți în domeniul respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în special în ceea ce privește drepturile la intimitate și afecțiune.
Aceștia au instruit la rândul lor personalul organizației, voluntari, beneficiari și familiile
acestora cu privire la drepturile sexuale ale persoanelor cu dizabilități.

ALTE ACTIVITĂȚI ALE
ORGANIZAȚIEI
PROGRAMUL DESTINAT VÂRSTNICILOR (BUNICILOR)

Organizația păstorește două centre de zi pentru vârstnici în București, sector 2 și
Voluntari care se autosusțin. Serviciile sociale oferite sunt acordate prin voluntariat,
dotările sunt realizate prin donații iar vârstnicii noștri sunt de fapt voluntari în proiecte de servicii sociale pentru persoane cu dizabilități. Este un program mai degrabă
comunitar care își propune să revitalizeze spiritul comunității de întrajutorare.
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EVENIMENTE ALE ORGANIZAȚIEI
• Participare ONGFEST – 16 – 18 mai 2014 în Parcul
Herăstrău
• Ziua copilului – 30 mai 2014 în incinta locației din
Voluntari, str. Școlii nr. 5
• Ziua toamnei – 23 septembrie 2014 în incinta locației
din Voluntari, str. Școlii nr. 5
• Conferința de lansare a centrului interdisciplinar
pentru persoane cu dizabilități intelectuale și asociate – 4 decembrie 2014, la Biblioteca Națională
• Concert de tobe oferite probono de către Barbarosa
Samba Grup pentru sărbătorirea zilei de naștere a
organizației – 5 decembrie 2014, la Pasajul Universității
• Distribuire baloane și pliante – 5 decembrie 2014,
eveniment finanțat de către Fundația Vodafone
pentru promovarea organizației

UNITATEA PROTEJATĂ „O RAZĂ DE LUMINĂ”
Unitatea protejată a fost înființată în ianuarie 2014 având doi angajați : 1 instructor și
o persoană cu dizabilități. Unitatea produce obiecte decorative din hârtie pe care le
vinde companiilor cu mai mult de 50 de angajați.
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• Expoziție de produse realizate în atelierele organizației
de quilling și origami – 6 – 7 decembrie 2014, eveniment sponsorizat de către SUNPLAZA MALL
• Ziua Porților Deschise – 9 decembrie 2014, eveniment pentru toți cei curioși și interesați, în cadrul
căruia au fost prezentate spațiile și instrumentele
de lucru ale organizației

ALTE ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIEI
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MULȚUMIRI

PARTENERI

Pentru ca Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual să poată reuși în
activitățile sale au contribuit oameni minunați care au știut că ajutorul lor face o mare
diferență în viața participanților la serviciile noastre, fie că este vorba despre vârstnici,
persoane cu dizabilități, părinți sau persoane în nevoie. De aceea mulțumim sponsorilor, donatorilor, partenerilor, voluntarilor noștri precum și membrilor echipei care cu
pasiune oferă timp, energie, creativitate, empatie, seriozitate, profesionalism pentru
îndeplinirea misiunii organizației.

SPONSORI ȘI DONATORI
SUNPLAZA
COFERTĂRIA ALICE
ASOCIAȚIA
RESONNANCE
BIBLIOTECA
NAȚIONALĂ
CUMPĂNA
ATELIERE FĂRĂ
FRONTIERE
Hewlett Packard
Euro Apavol SA Voluntari
SC Sprint Pharma SRL
SC Ever Plast Trade SRL
Food Distribution SRL
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PF Jigănaru Mircea
Asociația Cultour
Toda International SRL
PF Cernea Radu
Barbarosa Samba Grup
SC Editura Adevărul SA
Asociația Viitorul în Zori
CAFENEAUA
STARBUCKS
Global E Business
Operation Center SRL
DANONE
ADMINISTRAȚIA
FINANCIARĂ A

MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI
Asociația Green Revolution
Asociația Make a Point
Fundația NANE
Kalpo SRL
Madona Design SRL
SC Bella Romania Impex
SRL
SC Rostar SA
PF Simion Sofia
Kaufland Romania
PF Poenaru Veronica
PF Zamfir Marius Teodor

• Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Sector 2
• Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului jud. Ilfov
• Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Sector 1
• Direcția de Asistență Socială Voluntari
• 	Şcoala nr. 1 Voluntari
• 	Şcoala nr. 2 Voluntari
• 	Şcoala nr. 1 Buftea
• 	Şcoala nr. 1 Chitila “Profesor Ion
Visoiu”
• Școala nr. 1 Balotești
• Școala cu clasele I-VIII nr. 3 „Alexandru
Dimitrie Ghica” Căciulați Moara Vlăsiei
• Liceul Teoretic cu clasele I-XII „Ioan
Petruș” Otopeni
• Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Periş
• Școala Gimnazială „Petre Ghelmez”,
București
• Școala Gimnazială nr. 112, București
• Școala Gimnazială Specială pentru
Deficienți de Auz “ Sfânta Maria”,
București
• Scoala Gimnazială Specială nr. 1,
București
• Scoala Gimnazială Specială nr. 2,
București

• Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”,
București
• Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială, Universitatea din București
• Universitatea Titu Maiorescu, București
• Școala Națională de Studii Politice
și Administrative din București –
Facultatea de Comunicare și Relații
Publice
• Colegiul Național „Victor Babeș”,
București
• Fundația Motivațion România
• Fundația Chance for Life
• Asociația pentru Sănătate Mintală a
copilului “Sfântul Serafim de Sorov”
• Asociația Captivi în Propria Minte
• Fundația Nane pentru copii cu
dizabilități
• Asocisația Vincero
• Asociația “Iubește-mă așa cum sunt”
• Asociația Prietenia
• Asociația Voluntarul de serviciu
• Asociația Pro Vobis
• Asociația „Foișorul de Foc= Voluntariat
și Parteneriat pentru Viață”
• Școala Profesională Specială nr. 3

MULȚUMIRI
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VOLUNTARII ORGANIZAȚIEI
Radu Mădălina
Spinu Alexandru Tiberiu
Gheorghe Ștefan Florin
Ene Ioana-Emilia
Doicaru Laura Elena
Casangiu SimonaValentina
Borcea Georgeta
Scarlat Lucia
Scarlat Ilie
Ionescu Ștefania

Program voluntariat

Ene Elena
Modoran Elena
Ulmeanu Elena Andreea
Nițu Marian
Marinescu Georgeta
Ioniță Ștefania
Ghețu Mihaela Ștefania
Popa Florin
Constantin Florina
Manole Madalina-Elena
Iovu Marcela

Memedula Leila
Dobre Elena Cătălina
Didu Ileana Mihaela
Butuceanu Elena
Ciaciru Luciana Georgiana
Bembea Denisa
Enache Viorica
Epure Denisa Elena
Matei Adriana
Trifu Laura

ECHIPA ORGANIZAȚIEI
Consiliul de administrație
Președinte – Anders Bränström
Membru – Bo Paulsson
Membru – Klara Jamison Gromark

Membru – Mariana Armean
Membru – Sergiu Emerci Sebesi

Birou administrativ
Director – Mihaela Mohorea
Manager financiar – contabil –
Marius Cristea
Manager de servicii –
Săndica Popescu
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Fundraiser – Oana Mihăilescu
Office manager – Diana Dobre

Alina Marinescu – coordonator proiect

Servicii sociale
Coordonator centru de zi pentru
persoane cu dizabilități –
Cătălin Marian Bigan
Coordonator centrul de evaluare și
consiliere – Alina Veronica Bigan
Coordonator centre rezidențiale –
Cristina Ivanov
Asistent social – Rodica Bucur
Asistent social – Andrei Sasu
Asistent social – Emilia Dragomir
Asistent social – Istrate Bucur
Psihopedagog – Mariana Matiș
Psihiatru – Petru Ionescu
Logoped – Irina Andreea Bădeancă
Terapeut ocupațional – Laura Cristea
Kinetoterapeut – Marian Nițu
Kinetoterapeut – Cătălin Ioan Roman
Îngrijitor – Paula Obrișcă
Îngrijitor – Ana Maria Elena Obrișcă
Îngrijitor – Mariana Marica

Îngrijitor – Florica Gheorghe
Îngrijitor – Nicoleta Golea
Îngrijitor – Elena Ion
Îngrijitor – Elizabeta Zamfir
Îngrijitor – Florica Pleșa
Îngrijitor – Iuliana Ciobotaru
Îngrijitor – Marcela Dicu
Îngrijitor – Alexandra Croitoru
Îngrijitor – Georgeta Radu
Îngrijitor – Niculina Bănică
Îngrijitor – Maria Dondu
Îngrijitor – Ioana Stroiescu
Îngrijitor – Lenuța Neaga
Îngrijitor – Georgeta Bălăceanu
Muncitor necalificat (loc de muncă
protejat) – Alexandra Oprea
Șofer administrator – Ionuț Dumitru
Ceapă
Șofer administrator – Petre Tănase

MULȚUMIRI

21

22

Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual

MULȚUMIRI

23

Raport financiar 2014
Surse de finanțare (Lei)

Cheltuieli în 2014 (Lei)

Individuell
Manniskohjalp

Sponsorizări

Generare de Fundația
venituri
Vodafone

Subvenții
de stat
prin Legea
34/1998

Venituri prin
Contribuții
Unitatea
individuale
Protejată

Fondul
ONG
Grant SEE
Proiect
DIA

Fondul ONG
Venituri din
Grant SEE
campania
Proiect
2%
SOCVOL

Dobânzi
bancare

750.000,00

37.252,20

230.391,68

84.000,00

7.014,23

159.613,00

57.848,17

29,24

121.527,00

47.382,71

5.253,29

CENTRELE REZIDENȚIALE

PENTRUL PERSOANE CU DIZABILITĂȚI SEVERE
CENTRUL DE ZI „O RAZĂ DE LUMINĂ”
PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

405.573,39

672.224,01

PROGRAMUL PENTRU VÂRSTNICI

99.972,72

CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE

253.842,00

Total venituri: 1.500.311,52
Total cheltuieli: 1.431.612,12
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Distribuirea fondurilor pe tipuri de cheltuieli în servicii (Lei)
Creltuieli în proiectele organizaiei in 2014

Sume utilizate în
proiecte în 2014

Cheltuieli cu activități de îngrijire primară

290.471,00

Cheltuieli cu activități terapeutice

357.254,52

Cheltuieli cu hrana

117.503,99

Consumabile

156.921,52

Utilități și reparații

111.517,46

Alte cheltuieli directe

61.783,05

Planuri pentru 2015:
• Team building social pentru angajații companiilor
• Implicare în evenimente sportive pentru atragerea de fonduri pentru tinerii și
vârstnicii organizației
• Atragerea de donatori individuali pentru cauzele noastre
• Atragerea de noi voluntari pentru noi activități ale organizației
• Realizarea unei grădini terapeutice pentru comunitate și participanții în serviciile
noastre

Planuri pentru 2015:

27

Informații despre organizație :
Pagina internet : www.organizatia-suedeza.ro
Facebook : Organizatia_Suedeza_pentru_Ajutor_Umanitar_Individual
Tel/fax : 021 255 37 38
E-mail : office@organizatia-suedeza.ro
Adresă : Str. Școlii nr. 5, Voluntari, jud. Ilfov
Persoana de contact : Oana Mihăilescu
Tel. : 0752 084 372
E-mail : oana.mihailescu@organizatia-suedeza.ro
Pentru donații și sponsorizări, puteți utiliza contul bancar :
RO11 INGB 0001 0001 5570 8912

