
Soluția este la îndemâna tuturor!

Raportul anual pe anul 2020 al Asociației Solidaris

------------

Asociația Solidaris s-a confruntat cu provocări pe care nu le-a mai întâlnit niciodată. Am decis:
rămânem! Cea mai mare dovadă a legitimității noastre este că nu am dat înapoi într-un an atât
de dificil ci dimpotrivă am consolidat munca noastră, ne-am multiplicat activitățile în mijlocul
celor aflați în criză. Încheierea ne demonstrează: am reușit să creștem în aproape fiecare
domeniu și am putut deveni mai puternici. Mulțumiri pentru încredere!

Numărul voluntarilor: 55 de voluntari și 4 angajați (+33%)
Punctele noastre de lucru: Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Bedeni și Oradea.
Veniturile noastre: 720.000 lei (+23%) și donație materială în valoare de aproximativ 100.000 de
lei

Antreprenori: 42%
Proiecte: 33% (+1200%)
Persoane fizice: 25%

Soluția este la îndemâna tuturor! Asociația SOLIDARIS

Serviciul de Ajutor Telefonic este activitatea cea mai veche a Asociației Solidaris. Din 2009 am
preluat mai mult de 10000 de cereri și oferte de ajutorare. Anul trecut a fost de asemenea foarte
productiv:

Număr de apeluri: 4.360 (+200%) 
Numărul de ore petrecute în spatele liniei telefonice: 1.422 ore
Colaborarea de succes cu Consiliul Județean Târgu Mureș, cu Primăria orașului Târgu Mureș
precum și cu mai multe ONG-uri locale.

Serviciul de Ajutor Telefonic, să ne gândim împreună!

---------

Organizarea unei tabere de copii în timpul epidemiei a fost un act de mare curaj. Au fost
persoane care au crezut în acest program, persoane care nu au crezut în acest program și
persoane care s-au opus programului. Tabăra aceasta a fost cea mai memorabilă din ultimii ani
care în 2020 am putut să o organizăm în propriul nostru camping în Bedeni.

Numărul de copii care au participat: 38
Număr de îngrijitori: 15
Taxă de participare: 0 lei
Costuri de organizare: 600 lei / copil

Tabără gratuită pentru copii: hai cu noi în tabără!



Chiar și Cina Caritabilă a avut loc. În loc de restaurant, Cina Caritabilă este ținută pe stradă
pentru oameni nevoiași. Diferența cea mai semnificativă față de anii anteriori este că în prezent
ne-am dori ca din decembrie până la sfârșitul lui martie să fim afară printre oamenii străzii de 3
ori pe săptămână. Până acum se ținea o singură dată în decembrie.

Numărul persoanelor fără adăpost care participă la program: 49
Cel mai tânăr: 10 de ani
Cel mai în vârstă: 87 de ani

Sub Zero: și omul străzii este om!

----------

Unul dintre programele cele mai puse la încercare a fost fără îndoială programul Camera de
Refugiu. Această inițiativă a luat de asemenea o întorsătură remarcabilă deoarece înainte
camera era folosită mai des de aparținători, dar în 2020 deja și bolnavii au luat cu drag în
considerare această posibilitate. Acest lucru se poate explica prin reducerea semnificativă a
capacității spitalelor.

Camera de Refugiu: hospes venit, Christus venit! 

La Școala Populară din Ardeal ne-am propus un scop simplu: să avem un impact asupra viziunii
apelanților noștri. Am observat că pe fundalul majorității cazurilor de necesitate sau criză se află
neștiința. În hambarul din Bedeni am și susținut deja prima prelegere despre adopție unde
prezentatorii au fost Bányai József - avocat din Cluj Napoca și Kádár Annamária - psiholog.
Pe parcursul anului s-a lucrat foarte mult la amenajarea hambarului și împrejurimii lui pentru a
putea fi folosit la Școala Populară din Ardeal. Deja chiar în timpul primei reprezentații am reușit
să devenim un element de legătură între urban și rural printre oameni.
Școala Populară din Ardeal este cel mai tânăr și promițător program al nostru.

Școala Populară din Ardeal, ne vedem în livadă!

--------

Cel mai recent program al nostru, Fondul de Solidaritate se bazează pe reciprocitate. Scopul
nostru este ca 300 de bătrâni să beneficieze de ajutor profesionist de calitate zilnic prin asistenți
sociali și medicali pentru o contribuție lunară de 45 de lei. Dorim să oferim în plus 100 de
contracte gratuite pentru vârstnici cu probleme sociale susținute de antreprenori sau persoane
fizice. Deci, planificăm să avem în total 400 de oameni pe care să îi ajutăm la satisfacerea
nevoilor lor de bază 16 ore pe zi în următorii ani!

Alte planuri ale noastre:
● Sub Zero: extinderea programului nostru pe tot parcursul anului
● Extinderea programului Serviciul de Ajutor Telefonic în Oradea
● Organizarea unei tabere pentru copii (gratuit și cu plată) - a 13-a tabără



● Organizare a cel puțin 4 weekend-uri la Școala Populară din Ardeal (vara și iarna)
● Creșterea oportunităților de proiecte
● Obținerea unei licențe de la Ministerul Muncii
● Extinderea Camerei de Refugiu prin amenajarea podului
● Conceperea unor opțiuni de depozitare
● Continuarea cooperării cu municipalitățile și civilii
● Reducerea costurilor de exploatare la 20% (+/- 5%)

Și în 2020 am făcut cu mare bucurie această lucrare!

Soli Deo Gloria!


