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Solutia este la îndemână! ,



In memoriam Gergely Bartók Attila

1950.09.27. – 2022.02.12.



Serviciul de Ajutor Telefonic 

Să gândim împreună!

0265 55 55 55

Buget: 413.209/939.112 (225 lei/apel telefonic)

Numărul voluntarilor: 47

Autovehicule şi Dispozitive: 4 laptopuri, 6 telefoane mobile

Numărul angajaţilor responsabili: 2

Zona de activitate: 460 km

Vechime/Experienţă: 14 ani

până la anul 2035
zi- şi noapte

+ includerea a 2 oraşe

obţinerea licenţei

2022
de luni până vineri

între ora 8 şi 20

Cluj Napoca,Târgu Mureş şi Oradea

2009
în fiecare vineri

între ora 15 şi 20

Cluj Napoca

134 apeluri telefonice





2009
4 copii

3 ajutoare

gratuit

excursie de o jumatate de zi

2022
87 copii

20 ajutoare

6 zile cu cazare

+grupuri şcolare

+ocazii familiale

Buget: 140.867/939.112 (1.317 lei/campant)

Numărul voluntarilor implicați: 20

Autovehicule şi Dispozitive: 3 mașini, 1 laptop, video-

proiector,  3 telefoane mobile, echipamente sportive, 

ecran de proiecţie pentru cinema în aer liber

Numărul angajaţilor responsabili: 3

Numărul de persoane în cauză: 561 persoane/an

Suprafața:  6.000 m²

Vechime/Experienţă: 14 ani

Hai cu noi în tabără! 

până la anul 2035
participarea la programul „Săptămâna verde” 

pentru elevi

gruparea în funcţie de vârstă: 6-10, 11-14, 14+

iernarea clădirilor

achiziționarea pădurii

înființarea locurilor de parcare

Tabăra pentru copii  nevoiași 
ed. XV.





2017
Târgu Mureş

1 cameră

4 locuri

10 nopți

gratuit

2022
Târgu Mureş şi Cluj Napoca

3 camere

10 locuri

270 nopți

Gratuit

2027
300 nopți

implicarea unui specialist (de ex. psiholog)

gratuit

Cameră de refugiu 
Hospes venit, Christus venit!

Buget: 187.822/939.112 (626 lei/noapte)

Numărul angajaţilor plătiți: 2

Numărul voluntarilor: 2

Zona de activitate: 754 km

Dotarea camerelor: paturi, dușuri, 3 wc-uri, mașini de 

spălat, mașini uscătoare, mașină de spălat vase, 

televizoare, sobe/cuptoare/unelte de uz casnic

Eficiență: 270 nopți din 365

Vechime/Experienţă: 5 ani





Sprijin pentru evitarea problemelor:

Şcoala Populară din Ardeal 
Ne vedem în livadă!

Planuri:

sport  – mişcare şi eliberarea tensiunilor 

(în cadrul copiilor din mediul rural şi urban)

educaţie financiară în combatarea sărăciei

instruire de prim ajutor  – salvare de vieţi

prelegere de istorie locală – autocunoaştere şi 

consolidarea identităţii

adopţie în mediul rural şi oraş  – consiliere juridică

demonstraţii interactive de stingerea incendiilor  – 

prevenirea accidentelor (Pompierii Voluntari din 

Miercurea Nirajului)

alimentaţie sănătoasă  – păstrarea sănătăţii  

(Fundaţia Szent Balázs)

screeninguri de sănătate în mediul rural

ghiduri de alimentație şi nutriţionale

definirea violenţei in familie

concerte 

Buget: 93.911/939.112 (157 lei/formare/persoană)

Numărul colaboratorilor plătiți: 2

Numărul voluntarilor: 2

Suprafața:  6.000 m²

Numărul de persoane în cauză: 600 persoane/an

Instrumente: laptopuri, 3 mașini, 2 telefoane mobile, 

ecran de proiecţie/videoproiector, echipamente sportive

Zona de activitate: 399 km

Vechime/Experienţă: 2 ani





SubZero
Şi cel fără adăpost este om!

Buget: 93.303/939.112 (518lei/persoană)

Numărul angajaţilor: 2

Numărul voluntarilor: 30

Numărul ocaziilor săptămânale: 3

Numărul de persoane în cauză:  150 persoane

Vechime/Experienţă: 3 ani
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TV

Aparate de uz casnic

Haine

Jucării

Mobilier

Obiecte personale

Acceptăm doar donaţii în stare bună!

Depozitul de Caritate

Buget: 10.000/939.112 lei

Numărul angajaţilor: 1

Numărul voluntarilor: 3

Numărul ocaziilor săptămânale: 3

Vechime/Experienţă: 1 an

Suprafaţa: online

Spre bucuria noastră și al celorlalti!,

La răscrucea bucuriei duble:

fericit este cel care poate oferi şi cel care primeşte! 



Veniturile nostre totale în 2022:
939.112 lei 

Sponsorizări

Resurse locale/-judeţene-/de stat

Donaţii

Fundaţii şi Asociaţii

SMS-uri şi sponzorizări online

Donaţii din străinătate

Biserici

Cotizaţii de membru 



Clasificarea donatorilor 

Cel mai fidel sponsor al nostru: 

Organizatorul celei mai populare campanii de strângere de fonduri 

din 2022:  

·  Forumul Ecumenic al Femeilor Creştine din România

·  Comitetul Pentru Ziua Mondială de Rugăciune din România

              -Scholl de 14 ani ne sprijină încontinuu.



Soli Deo Gloria!

Reprezentantul nostru: _______________________

Telefon: _________________________________

continuarea activităţilor existente

implicarea specialiştilor în serviciul nostru de ajutorare

obţinerea licenţei pentru Serviciul de Ajutor Telefonic

instruirea angajaţilor şi voluntarilor noştri

recrutarea de noi voluntari

consolidarea activităţilor noastre în cadrul Şcolii Populare 

din Ardeal

conectarea la reţeaua Şcolii Populare din Bazinul Carpatic 

(Lakitelek)

organizarea concertului caritativ

pregătirea programului de „Merinde” (educaţie afterschool 

şi masă)

extinderea fizică al Depozitului de Caritate (pentru moment 

online)

stocarea profesională şi securizată a datelor (apelanţi)

consolidarea punctului de lucru din Oradea (noi sponsori)

extinderea campaniei de SMS (200 donatori în prezent)

înfiinţarea sălii de „clasă verde” la Bedeni

întărirea unei relaţii mai strânse cu Organizaţiile Civile

Planurile noastre în 2023:

office@solidaris.ro

www.solidaris.ro

Președinte: Sajó Norbert, fondator

Nr. telefon: 0741 55 55 55

Mulţumirile noastre recunoscătoare pentru fiecare sprijin!

Design & Print la SC INTERMEDIA GROUP SRL
 www.intermediagroup.ro  

Contact


