A megoldás helyben van!

A SOLIDARIS Egyesület 2020. évi jelentése

www.solidaris.ro

A SOLIDARIS Egyesület soha nem látott kihívások elé nézett. Döntöttünk: maradunk!
Létjogosultságunk legnagyobb bizonyítéka az, hogy egy ennyire nehéz évben sem hátráltunk
meg. Sőt, munkánkat megerősítetve megötszöröztük a tevékenységeinket a krízisben lévők
körében. Az évet lezárva bebizonyosodd: szinte minden területen növekedhettünk és
megerősödhettünk. Köszönet a bizalomért!
Önkéntesek száma: 55 önkéntes és 4 alkalmazott (+33%)
Munkapontjaink: Kolozsvár, Marosvásárhely, Bede és Nagyvárad
Bevételeink: 720.000 lej (+23%) és kb. 100.000 lej értékű tárgyi adomány
Vállalkozók: 42%
Pályázatok: 33% (+1200%)
Magánszemélyek: 25%
SOLIDARIS Egyesület, a megoldás helyben van!

A Telefonos Szeretetszolgálat a SOLIDARIS Egyesület legrégebbi tevékenysége. 2009 óta több
tízezer kérést és falajánlást fogadtunk. A tavalyi év is igen termékeny volt:
Telefonhívások szám: 4.360 (+200%)
A telefonvonal mögött eltöltött órák száma: 1.422 óra
Sikeres együttműködés a Maros Megyei Tanáccsal, a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatallal, valamint több helyi civilszervezettel
Telefonos Szeretetszolgálat, gondolkodjunk együtt!
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Merész vállalkozás volt a járványidőben gyermektábort szervezni. Volt aki hitt benne, volt aki nem,
sőt olyan is volt, aki ellenezte. A gyermektábort megtartottuk és az utóbbi 11 év egyik
legemlékezetesebb tábora volt, amelyet 2020-ban saját táborhelyen tarthattunk, Bedében!
Táborozó gyermekek száma: 38
Kísérők száma: 15
Részvételi díj: 0 lej
Szervezési költségek: 600 lej/gyermek
Ingyenes gyermektábor : táborozzunk együtt!

Még az Adventi Szeretetvendégség sem maradt el. Igaz, a korábban megszokott formák helyett az
utcán tartjuk. Az is egy jelentős különbség a korábbi
kivitelezéshez képest, hogy ez alkalommal nem csupán egy
alkalommal vállalunk közösséget. Terveink szerint
decembertől március végéig szeretnénk kinn lenni a
hajléktalan embertársaink között heti három alkalommal.
A programban résztvevő hajléktalanok száma: 49
A leg atalabb: 10 éves
A legidősebb: 87 éves
Fagy. : a hajléktalan is ember!
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Kétségtelenül az egyik leginkább próbára tett programunk a Menedékszoba volt.
Figyelemreméltó fordulatot vett ez a kezdeményezés is, hiszen a korábban leginkább
hozzátartozók által igénybe vett ingyenes szálláshelyet 2020-ban már a betegek is
előszeretettel igénybe vették. Ez azzal is magyarázható, hogy a kórházak
befogadóképessége jelentősen csökkent!
A szoba kihasználtsága 2020-ban: 27%-os volt
A támogató SMS kampányunkban résztvevők száma: 203 személy (8864: SOLIDARIS)
Menedékszoba : hospes venit, Christus venit!

Az Erdélyi Népfőiskolában egyszerű célt tűztünk ki magunk elé: hatással lenni a betelefonálóink
gondolkodására is. Azt látjuk, hogy a legtöbb szükséghelyzet, vagy krízis hátterében egyszerű
tudatlanság áll. Az első előadást meg is tartottuk a bedei csűrben az örökbefogadásról,
amelyen Bányai József kolozsvári ügyvéd és Kádár Annamária pszichológus volt az előadó.
A népfőiskola helyszínéül szolgáló csűrben és körülötte rengeteget közmunkáztunk az év
során.
Már a legelső előadás során sikerült összekötő elemmé állnunk a városi és vidéki
emberek között.
A népfőiskola a leg atalabb és egyben a legígéretesebb programunk is!
Erdélyi Népfőiskola, találkozzunk a körtefánál!
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A legújabb programunk, a Szolidaritási Alap a kölcsönösségen alapszik. Célunk az, hogy
300 idős, vagy az idős személy hozzátartozója havi 45 lejes hozzájárulásával egy
szakemberekre (szociális munkás és asszisztens) épített minőségi és mindennapos
segítséget nyújtsunk. Ennek keretében gondolni szeretnénk azokra is, akiknek még a
havi 45 lejes hozzájárulás is megerőltető, így 100 szociális helyet is szeretnénk
biztosítani 100 vállalkozó, vagy magánszemély támogatásával.
Tehát terveink szerint az elkövetkező években összesen 400 személyt szeretnénk a
nap 16 órájában segíteni a legalapvetőbb szükségleteik kielégítésében!

További terveink: - a Fagy. programunk kiterjesztése egész évre.
- az ügyeletek kiterjesztése Nagyvárad irányába
- a XIII. Ingyenes gyermektábor megszervezése (ingyenes és zetős)
- legalább négy népfőiskolai hétvége megszervezése (nyári és téli)
- a pályázati lehetőségek növelése
- licencet elnyerni a Munkaügyi Minisztériumtól
- a Menedékszoba bővítése a padlástér rendbetétele által
- valamilyen raktározási lehetőség kigondolása
- újabb együttműködések az önkormányzatokkal, és a civilekkel
- a működési költség lecsökkentése 20%-ra (+/- 5%)

Munkánkat 2020-ban is nagy örömmel végeztük!
Soli Deo Gloria!
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