raport anual
iuNie 2014 – MAI 2015

donație.ro

unde binele
capătă forță

Sumar
3. Editorial
4. Cum funcţionează platforma
5. Donator informat
6. Rezultate generale
8. Fundația Mereu Aproape
Un pian pentru Lipatti

9. Asociația M.A.M.E.
Adulții cu probleme de sănătate sunt
ajutați de donatori

10. Rotary International
Salvați inima unui copil

11. Asociația Autism Baia Mare
Împreună dăm șanse copiilor cu autism

12. Crucea Roșie Română
Apel pentru inundații în Balcani

15. Asociația Habitat for
Humanity România

25. Salvați Copiii România

Donează pentru ACASĂ

performante

16. Asociaţia Telefonul Copilului

Fundația Iosif Iași

Nu putem alege între lacrimi

Copii în dificultate

17. Fundația Mereu Aproape

26. Habitat for Humanity Cluj

Dotarea maternităților cu echipamente

Apa trece, România rămâne

Locuințe pentru familii vulnerabile

Fundația Mereu Aproape

27. UNICEF România

Împreună pentru copii

18. Fundația Principesa
Margareta a României
Niciodată singur

19. Salvați Copiii România
Reducerea mortalității infantile Un gest pentru o viață

20. Fundația Sfânta Irina
Sprijinind recuperarea oncologică

Fii și tu prieten UNICEF!

28. Fundația Missio Link
International Timișoara
Salvează copilăria

29. WWF România
Ambasadorii Panda

30. Asociația Preventis Cluj
Educație și prevenire anti-drog
la copii și tineri

31. Fundația Noi Orizonturi

Crucea Roșie Română

21. UNICEF România

E Crăciun și pentru ei

Violența verbală rănește!

13. Crucea Roșie Română

22. Fundația Ringier

Apel pentru Nepal

Ajută copiii!

Uniunea Sârbilor din România

23. Fundația Comunitară Iași

Ajută Serbia!

33. SOS Satele Copiilor România

Îngerii Comunității

Susține un copil

14. Asociația Habitat for
Humanity România

24. Fundația PACT

34. Sumarul campaniilor SMS

Răspuns la dezastru

din sudul României

Susține Cluburile Impact!

32. Fundația Serviciilor Sociale
Bethany Iași
Terapie pentru copiii cu dizabilități

Grupuri de inițiativă în comunitățile rurale

35. Mulțumiri

EDITORIAL

Anul trei, sub semnul relației
pe termen lung cu donatorul
Am scris în anii trecuți despre cifre. Zeci de campanii,
zeci de mii de donatori, milioane de lei donați.
Tentația să scriu și în acest an despre aceste realizări
e foarte mare, mai ales că din iunie 2014 până în mai
2015, creșterile au fost spectaculoase. Însă în acest an
voi scrie despre oamenii din spatele cifrelor, despre
donatori, despre organizații, despre fundraiseri.

A

m văzut în acest al treilea an un interes mult
mai ridicat al organizațiilor să își cunoască
donatorii, să le spună Mulțumesc și să le
ceară sprijinul pe mai departe. Am văzut organizații
preocupate de cât de mult să comunice, de cât de
strânsă poate fi relația cu un om care donează pentru
organizație. Nu e aici locul să discutăm despre aceste
dileme, însă vreau să scot în evidență faptul că
organizațiile care au pariat pe o relație constantă cu
donatorul, au câștigat.
Am văzut că o organizație care contactează donatorul
prin SMS recurent după prima donație, câștigă cu 20%
mai mult decât o organizație care nu o face. Asta dacă
e să vorbim strict despre veniturile din donațiile prin
SMS. Dar câștigul este mult mai mare. Organizația
câștigă un prieten ori de câte ori vorbește cu un nou
donator. Am aflat multe povești emoționante, în
care oameni care intenționaseră “doar să doneze doi
euro” au ajuns să viziteze organizația, să povestească
despre organizație la locul de muncă și să devină
ambasadori ai organizației în toate activitățile lor. Am
admirat mult în acest an curajul tinerilor fundraiseri
ai UNICEF, Salvați Copiii, SOS Satele Copiilor, WWF,
Preventis sau Habitat for Humanity Cluj, care au
donatie.ro | Raport anual | 2015

Camelia
Mateș
Coordonator
program
mecanisme
donații

îndrăznit, zi de zi, să vorbească față în față cu oameni
necunoscuți și să ceară sprijinul lor constant pentru
organizație. Și m-a impresionat că nu au obținut doar
donații lunare constante, în bani, ci și încurajări să
continue munca aceasta, și laude pentru efortul lor, și
sprijin greu de cuantificat pentru organizație.
Pentru că din ce în ce mai mulți oameni din lumea
non profit sunt conștienți de puterea unui Mulțumesc,
lumea noastră devine mai bună. Și donatorul nu mai
este o cifră într-o coloană, ci o persoană cu nume,
cu chip, un suporter al nostru și un mesager pentru
binele pe care îl facem.
Convinsă fiind de puterea unui Mulțumesc, vreau să
transmit recunoștința mea tuturor oamenilor care au
făcut în acest an ca lucrurile să se schimbe substanțial
în donațiile prin SMS și prin debit direct. Le
mulțumesc organizațiilor vizionare și fundraiserilor
curajoși, le mulțumesc colegilor mei, le mulțumesc
partenerilor din bănci și de la Syscom Digital și, nu în
ultimul rând, sponsorilor DONATIE.RO: RomanianAperican Foundation, Orange, Telekom Romania
Mobile și Vodafone.
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DESPRE PROGRAM
Fact: Valoarea standard a unei donații este
de 2 sau de 4 euro, iar costurile pentru
organizație sunt de 0,1225 euro +TVA/sms,
la care se adaugă 250 euro/campanie.

Cum funcționează
platforma Donație.ro
Donaţie.ro este un program deschis organizaţiilor
neguvernamentale care doresc să facă o campanie de strângere de
fonduri prin SMS și Debit Direct. Platforma lucrează cu companii
de telefonie mobilă (Orange România, Telekom Romania Mobile și
Vodafone România) și cu șase bănci (BCR, BRD, BT, ING, Raiffeisen,
UniCredit) pentru a oferi românilor posibilitatea să doneze simplu și
cu impact.

P

entru a fi eligibile, campaniile trebuie să
vizeze o cauză civică sau socială, să aibă
activităţi clare şi obiective cuantificabile şi
să se promoveze cu un plan media care le asigură
vizibilitate. Îndeplinirea acestor criterii este
importantă pentru că numărul de SMS-uri este
limitat şi cei care vor să beneficieze de ele trebuie
să demonstreze că au capacitatea să le folosească
eficient. Valoarea standard a unei donații este de 2
sau 4 euro, iar costurile pentru organizație sunt de
0,1225 euro +TVA/sms, la care se adaugă 250 euro/
campanie.
Organizaţia își creează cont pe www.donatie.ro,
ARC validează crearea contului, după care organizația
poate completa aplicația propriu-zisă. Procesul de
aplicare nu este unul închis, ci presupune colaborarea cu organizația, astfel încât propunerea să
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ajungă la forma care îi va da organizației cele mai
mari șanse să aibă o campanie de succes. După ce se
ajunge la forma finală a aplicației, proiectele eligibile sunt trimise către juriu, din care fac parte cele trei
mari companii de telefonie mobilă din România și
un reprezentant al ARC. În cel mult trei săptămâni,
organizația primește un răspuns privind acceptarea
sau neacceptarea proiectului pentru atragerea de
donații prin SMS. Acordarea numărului se face pe o
perioadă limitată, în jur de trei luni, care trebuie să
coincidă cu eforturile de mediatizare.
Odată acceptul primit, se desfășoară campania
propriu-zisă, iar organizația poate urmări în timp
real, pe www.donatie.ro evoluția numărului de
donații. Aceste informații sunt disponibile și pentru
donatori, care pot afla câți bani s-au donat și se
pot întoarce pe web site ca să afle ce s-a realizat
2015 | Raport anual | donatie.ro

cu banii donați de ei. Pentru organizații,
acest lucru înseamnă că vor trebui să ofere
informații despre stadiul în care se află
proiectul cel puțin o dată la șase luni.
Banii atrași din donații sunt virați către
organizații după facturarea, respectiv după
colectarea lor de la clienţii operatorilor de
telefonie mobilă. Prima tranşă, nu mai mică
de 70%, le este virată organizaţiilor la două
luni după încheierea campaniei, iar restul, de
cel mult 30%, la colectarea de la clienți.
În cazul donațiilor prin debit direct,
organizațiile intră în contact direct cu
donatorii lor, le solicită o donație constantă,
care le va fi debitată în fiecare lună din contul
bancar, fără să mai fie nevoie de vreoun
efort din partea donatorului și din partea
organizației.
Pentru a avea acces la acest instrument de
colectare a donațiilor de la numere mari de
oameni, în mod constant, organizațiile trebuie
să își creeze cont pe platforma DONATIE.RO
și să scrie aplicația. În cazul donațiilor prin
debit direct, înainte de a începe colaborarea,
organizația și reprezentanții platformei
se întâlnesc, discută și ajung la un plan de
campanie care să maximizeze șansele de
reușită ale campaniei.
Relația donatorului este exclusiv cu
organizația, care are obligația de a informa
ce se întâmplă cu banii donați și să răspundă
la întrebările donatorilor. ARC are rolul de
a administra întregul sistem de donații prin
debit direct, de a îmbunătăți mecanismul, de
a debita lunar conturile donatorilor și de a
face transferul banilor dinspre donatori spre
organizație.
Organizațiile trimit către platformă un
raport al utilizării banilor, iar acesta este
publicat anual.
donatie.ro | Raport anual | 2015

Ce înseamnă un donator informat?
Te-a impresionat o cauză, povestea unui om sau a unei comunități.
Simți că vrei să fii parte din acea poveste, să ajuți. Iată cum poți să o
faci cu cap, ca să nu ai regrete. Și, în final, să fie un gest care te face
în primul rând pe tine fericit.
Donează pentru ceva care contează pentru tine. Vei fi fericit doar
donând acolo unde inima ta îți spune că vrei să faci o diferență. Te
impresionează bătrânii și îți amintesc de bunicii tăi? Dă la un centru de zi sau la o organizație care face vizite medicale la domiciliu.
Te frustrează despăduririle? Dă unei asociații care plantează copaci.
Iubești animalele? Dă unei organizații care se ocupă de ele.
Dă cât poți astfel încât să nu faci sacrificii. Uneori organizațiile
îți sugerează o sumă și îți arată de ce au ales-o ("50 de lei acoperă
o oră de terapie pentru un copil cu autism"). Important este însă ca
donația ta să nu fie o povară pentru tine. Vei fi fericit doar făcând o
donație pe care ți-o permiți.
Donează unei organizații transparente. Fie că te găsesc ei și îți
cer, fie că îi cauți tu, donează doar după ce vezi un raport anual și
un bilanț financiar. E o diferență uriașă de responsabilitate între o
organizație care spune clar ce face cu fiecare leu și lasă și pe cineva
din afara ei (un auditor) să verifice cheltuielile și una care nu explică deloc ce face cu banii primiți. Vei fi fericit doar dacă vei dona cu
încredere că banii merg unde ți s-a promis.
Donează în siguranță. Adică într-un mod care îți oferă o dovadă
de plată (transfer bancar, cash cu chitanță, SMS) sau garanția că banii
ajung la cauză (urnele din magazine, de exemplu, dar doar dacă sunt
sigilate). Vei fi fericit doar dacă vei avea încredere că totul se face
legal și transparent.
Cere să fii informat. Poate că primești deja prea multe newslettere, dar pe acesta vei vrea să îl citești. Lasă contactele tale organizației
pe care o sprijini și cere-i să te țină la curent cu activitățile. Vei fi
fericit doar dacă vei vedea în ce s-a transformat donația ta, fie că e o
masă caldă pentru oamenii fără adăpost, o excursie la munte pentru
un vârstnic singur sau un leagăn într-un parc de joacă pentru copii cu
nevoi speciale.
Găsești în Ghidul Donatorului, http://donatie.ro/index.php/saptamana-generozitatii/ghidul-donatorului, răspunsuri mai detaliate la
toate întrebările pe care ți le-ai pus vreodată când ai vrut să ajuți.
Ghidul este scris de consilierii de filantropie și strângere de fonduri
ai Asociației pentru Relații Comunitare, un grup de specialiști care de
aproape 15 ani promovează filantropia responsabilă în România.
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rezultate generale

Cele mai multe mandate
Debit Direct:

2€

2.411

Anatomia unui SMS:

0,01* € + TVA
mesajul de
mulțumire
trimis
donatorului

1+4+95

UNICEF
Cele mai multe donații prin SMS,
distribuite pe categorii de cauze:
0,1225* € + TVA
costuri de
operare
ale companiilor
de telefonie
mobilă și ale
integratorului
tehnic

utilarea spitalelor pentru copii:
Salvați Copiii

* Pentru cazuri individuale și dezastre naturale nu se percepe nicio taxă de operare

construirea/utilarea spitalelor:
Fundația Sfânta Irina

1,8357 €
suma direcționată
cauzei

7.001

48.057

victime ale dezastrelor naturale:
UNICEF

189.776

13.845

cauze individuale:
Asociația M.A.M.E., Adrian Zamfir,

61.458

copii defavorizați sau bolnavi:
Autism Baia Mare

10.475

mandate prin debit direct

43
de campanii SMS

6

salvare de vieți:
Crucea Roșie Română

19 lei/
lună
donația medie prin
debit direct

5.922

eliminarea locuirii sărăcăcioase:
Habitat for Humanity

3.080

persoane vârstnice:
Fundația Principesa Margareta a României

1.794

2015 | Raport anual | donatie.ro

rezultate generale

811.516 / 500.000
de donații prin SMS

NUMERE DE TELEFON

Costurile de întreținere a platformei

280.313

RON

39.627 RON

24.504 RON

costuri 7% organizații
debit direct

contribuție ONG-uri
beneficiare (SMS)

8.949 RON
contribuție Raiffeisen Bank

87.388 RON
contribuție Orange,
Telekom Romania Mobile,
Vodafone

donatie.ro | Raport anual | 2015

119.844 RON
contribuție Romanian-American
Foundation
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Campanii sms

Fundația Mereu Aproape

Un pian pentru Lipatti
Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti avea nevoie de un pian performant
pentru ca tinerii muzicieni să învețe să cânte în condiții bune.

Campania prin SMS a făcut
parte dintr-un efort concentrat
al Fundației de a atrage atenția
asupra acestei nevoi și de a găsi
surse diverse de finanțare.
Povestea campaniei
Campania a pornit de la o știre TV care
vorbea despre efortul Colegiului de a
cumpără un pian performant. Fundația
a vorbit cu directorul școlii și a aflat că
liceul pornise în aprilie 2014 o chetă
pentru cel mai ieftin pian performant,
care costă 60 mii euro. Din aprilie
2014 până în aprilie 2015 reușiseră să
strângă doar 5 mii euro. Fundația a
demarat atunci campania împreună cu
trustul Intact Media Group și cotidianul Jurnalul Național. Campania a
însemnat spoturi TV, apariții în presă
și susținători precum Horia Brenciu,
Monica Anghel sau Smiley, care au
vorbit public, timp de o lună, despre
această cauză.
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CIFREle campaniei

Rezultate
Campania a reușit să strângă o sumă
semnificativă dar, mai ales, a reușit
să aducă în atenția publică problema
lipsei de resurse a învățământului
muzical și a determinat o reacție a
autorităților: Primăria Sectorului 4
a alocat suma necesară cumpărării
pianului.

Un sfat de la echipă

SMS:

3.603

Suma în euro:

7.206

Reportajele în prime-time sunt cele
mai eficiente, cu un raport de peste 10
ori față de spoturi.
2015 | Raport anual | donatie.ro
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Asociația M.A.M.E.

Adulții cu probleme de sănătate sunt ajutați de donatori
Asociația M.A.M.E este partenerul platformei donație.ro care evaluează cererile de numere
scurte pentru cazuri individuale grave - adică adulți cu probleme de sănătate care au
nevoie de tratament în țară sau în străinătate - și le acordă numărul pentru donații.
Acești bani au fost strânși pentru 14
cazuri individuale, oameni a căror
ultimă speranță a fost în generozitatea
semenilor lor.
Povestea campaniILOR
Cele 14 campanii au adus în atenția
publicului cazuri diverse: un bărbat
care avea nevoie de proteze pentru
ambele picioare, pierdute într-un
accident, un tânăr care avea nevoie de
recuperare după ce supraviețuise unei
tumori cerebrale sau o studentă cu o
formă de cancer osos care a putut să
se vindece complet datorită tratamentul permis de suma strânsă. În toate
cazurile, tratamentele nu erau posibile
în România și dosarele medicale au
fost analizate de experți care le-au
validat. Campaniile propriu-zise au
constat în forme diverse de popularizare a numărului, de la reportaje TV
la articole în ziare, apeluri în social
media și la evenimente publice.

Rezultate
În aproape toate cazurile, banii donați
prin SMS au permis îmbunătățirea
stării de sănătate și calitatea vieții
donatie.ro | Raport anual | 2015

De ce?

Pentru mulți dintre noi, din păcate, viața este
condiționată de sume fabuloase de bani... imposibil de strâns într-o viață de om. Fără sprijinul
Asociației M.A.M.E. și fără alocarea acestui număr de SMS, nu cred că aș fi găsit vreodată atâtea
mii de oameni care să-mi fie alături în astfel de
momente.
—
Ancuța Popescu, diagnosticată cu cancer mamar.

pentru cei ajutați. În cele câteva
cazuri în care persoana nu a răspuns
la tratament sau nu a rezistat până
la începerea lui, familiile au returnat
banii necheltuiți pentru ca Asociația
M.A.M.E. să îi direcționeze către
cazuri similare. Așa a fost situația, de
exemplu, pentru familia Loredanei
Niță, o mamă de 38 de ani diagnosticată cu cancer la sân care a decedat
înainte să plece la tratament. Familia
a decis să doneze banii, 1.174 de euro,
lui Mihai Marian, tot 38 de ani, în tratament pentru cancer pulmonar.

CIFREle campaniei

SMS:

145.988
Suma în euro:

291.976
9

Campanii sms

Rotary International

Salvați inima unui copil
Trimiterea la specializare în chirurgie cardiacă pediatrică și afecțiuni
cardiovasculare infantile a aproape 100 de cadre medicale din România
și sprijinirea intervenției chirurgicale pentru 20 de copii.

CIFREle campaniei

Campania a strâns fonduri pentru
a rezolva și probleme de sistem, și
cazuri individuale.

SMS:

7.257
Povestea campaniei
Rotary International și-a dorit
să ajute Centrele de Competențe
în domeniul chirurgiei cardiace
pediatrice să aibă capacitatea să
opereze copiii din România la
standardele occidentale și, până la
realizarea acestui lucru, să sprijine
20 de copii din familii cu venituri
modeste să primească tratamentul
de care au nevoie la spitalul
Wolfson din Israel. Numărul de SMS
pentru donații a fost promovat pe
Facebook și în reportaje TV - pe TVR,
Realitatea, PrimaTV, Digi24.

Rezultate
Cei aproape 15.000 de euro strânși au
permis, alături de fonduri atrase din
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Suma în euro:

14.514

Buget în euro:
alte surse private, să fie pregătiți 95
de neonatologi să identifice timpuriu
problemele cardiace la nou-născuți
și să fie sprijiniți financiar cinci copii
care aveau nevoie de operație pe
cord la spitalul Wolfson. Proiectul
continuă cu o sesiune de specializare
pentru doi medici și două asistente,
care vor merge în 2016 în Israel.

1.500
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Asociația Autism Baia Mare

Împreună dăm șanse copiilor cu autism
Sprijinirea terapiei pentru copiii cu autism aflați în grija asociației.
CIFREle campaniei

SMS:

10.475
Suma în euro:

20.950
Campania a fost atât pentru
strângerea de fonduri, cât și
pentru conștientizarea părinților
care au copii cu autism că pot
primi sprijin la centru.

A căzut cerul peste noi, era sfârșitul lumii. Unde era fratele care trebuia să fie un sprijin pentru sora lui? Din sprijin se
transformase în povară, iar asta era cel mai greu de suportat.
Ce-o să se facă atunci când noi nu vom mai fi?
Acum, la trei ani de la acest episod, totul este altfel. Tudor a
făcut progrese extraordinare. Dușul rece cu acel diagnostic
ne-a împins să facem ceva. Am început terapia înainte de doi
ani, iar acest lucru ne-a permis să vedem lucrurile altfel, să
fim optimiști inclusiv în ceea ce privește viitorul lui. Tudor cel
de azi vorbește (nu-l pronunță întotdeauna pe ț și ș), cunoaște
o parte din alfabet, merge cu bicicleta, își face repede prieteni, se îmbracă singur, se ceartă cu mine și nu numai, își scrie
numele lui, pe cel al surorii lui, scrie mama, tata, merge la
grădiniță. Ce-am putea să ne dorim mai mult? Suntem fericiți
și mulțumiți că avem doi copii extraordinari.
—
Marcela, mama lui Tudor

Povestea campaniei
Asociația își construiește toate serviciile
pentru copiii cu autism pe ideea că toți cei
care interacționează cu copilul - părinți,
frați, bunici, profesori, specialiști - sunt
parte din terapie. De aceea, această campanie a vrut să arate nu doar că la centru
copiii primesc terapia de care au nevoie,
ci și că familiile sunt ajutate în întregime
să accepte diagnosticul și să contribuie la
donatie.ro | Raport anual | 2015

terapie. Clipul de prezentare, care arăta un
copil vesel și interactiv, deși diagnosticat
cu autism, a ajutat oamenii să înțeleagă că
acest diagnostic înseamnă mai mult decât
stereotipurile pe care le aveau, dar și că
există, cu ajutorul terapiei, șansa ca un copil să aibă o viață mai ușoară. Campania a
fost națională, cu ajutorul TVR, și a permis
ca mesajul să ajungă la toți cei interesați.

Rezultate
Campania a strâns dublul sumei estimate
și a ajutat Asociația să ofere servicii pentru
55 de copii și familiile lor, timp de un an.
Mai mult de atât, 11 noi familii au venit
la centru și au cerut ajutor pentru terapia
copiilor lor pentru că au căpătat încredere
că nu sunt singuri.
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Crucea Roșie Română

Apel pentru inundații în Balcani
Susținerea operațiunilor de ajutorare a victimelor acestui
dezastru umanitar din zona Balcani.
CIFREle campaniei

SMS:

2.043
Suma în euro:

4.086

Povestea campaniei

Rezultate

Povestea campaniei: Serbia și
Bosnia-Herzegovina au fost lovite în
primăvara lui 2014 de cele mai grave
inundații din ultimul secol. Crucea
Roșie Română s-a alăturat eforturilor
internaționale de prim-ajutor și a cerut sprijinul românilor cu o campanie
pe Facebook și pe site-ul organizaței.

Sumele colectate de Crucea Roșie
Română au fost direcționate către
Federația Internațională de Cruce
Roșie și Semilună Roșie pentru
acordarea ajutorului de primă
necesitate, concentrat pe adăposturi
temporare, restabilirea furnizării
apei potabile şi a facilităţilor
sanitare, precum şi oferirea de
asistenţă medicală şi suport
psihologic populaţiei afectate.

E Crăciun și pentru ei
Susținerea copiilor din familii sărace prin oferirea de mese calde.
Povestea campaniei
Fiecare al doilea copil trăiește în sărăcie în Romania, conform unui studiu
realizat de UNICEF în 2012. Cei mai
vulnerabili dintre ei suferă de foame
constant pentru că familiile nu au
posibilitatea să-i hrănească suficient.
Crucea Roșie a ales să ajute una din
școlile cu cel mai mare număr de copii
vulnerabili, Școala Nr. 6 din Alexandria, pentru care a elaborat o campanie
națională, în parteneriat cu TVR și cu
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Radio România și cu parteneri care au
lucrat probono pentru a face spotul și
materialele de campanie.

Rezultate
Fondurile strânse au permis asigurarea meselor pentru 65 de copii, timp
de două luni. Proiectul continuă cu
fonduri atrase din alte surse și le oferă
copiilor sprijin pe termen lung.

CIFREle campaniei

SMS:

5.922

Suma în euro:

11.844
2015 | Raport anual | donatie.ro

Campanii sms

Crucea Roșie Română

| Apel pentru Nepal

Susținerea operațiunilor de ajutorare a victimelor
cutremurului din Nepal.
CIFREle campaniei
CIFREle campaniei

SMS:

8.829
Suma în euro:

19.658

Povestea campaniei
în data de 25 aprilie 2015, un cutremur
de 7,9 pe Richter a provocat o tragedie
umanitară de mari proporții în Nepal:
5,6 milioane de persoane afectate, 17.932
persoane rănite, 8.609 persoane au murit,
542.864 case distruse complet, 308.787
case afectate. Federația Internațională a
Societăților de Cruce Roșie și Semilună
Roșie a lansat un Apel Internațional de
Urgență pentru a stârnge suma necesară
pentru asistarea persoanelor afectate de
dezastru, 85 milioane euro. Crucea Roșie
Română s-a alăturat eforturilor Federației
Internaționale de Cruce Roșie și Semilună
Roșie și a lansat "Apelul pentru Nepal".

Uniunea Sârbilor din România

Acesta a însemnat colectarea de fonduri
online și direct, în conturile deschise
special pentru acest apel, precum și
donații de 2 euro prin SMS.

Rezultate
Pană la finalul campaniei a fost
strânsă suma totală de 164.777 lei,
bani pe care Crucea Roșie Romană i-a
direcționat Federației Internaționale
de Cruce Roșie și Semilună Roșie.
Această, a folosit și încă folosește banii
strânși din fiecare țară în programe de
susținere pe termen mediu și lung a
populației afectate (refacere locuințe,
infrastructura).

| Ajută Serbia!

Strângere de fonduri băneşti pentru sinistraţii din Serbia.
CIFREle campaniei

Campania a fost organizată
împreună cu Biserica Ortodoxă
Sârbă și Ambasada Republicii
Serbia.

și ajutoare materiale (îmbrăcăminte,
alimente neperisabile, apă) și a
contribuit astfel la eforturile de
ajutorare locale.

Rezultate
Povestea campaniei
Inundațiile care au lovit în primăvara
lui 2014 Balcanii au lăsat multe familii
fără adăpost. Comunitatea sârbă din
România s-a mobilizat și a strâns bani
donatie.ro | Raport anual | 2015

Banii și ajutoarele materiale strânse au
fost direcționate către organizații care
dădeau primul ajutor de urgență în
zonele afectate.

SMS:

4.038
Suma în euro:

8.076
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Asociația Habitat for Humanity România

Răspuns la dezastru
Sprijinirea victimelor inundațiilor din iulie 2014.
Campania a fost derulată
de Habitat for Humanity
România împreună cu
PrimaTV și cu multe
companii, care s-au implicat
prin donații de materiale
de construcții, produse de
curățenie și bani.
Povestea campaniei
Inundaţiile din lunile iulie și
august 2014 au făcut ravagii în
mai multe judeţe din România.
Sute de case au fost luate de ape
şi mii de oameni au rămas fără
agoniseala de-o viaţă. Habitat for
Humanity România a intervenit
în trei comunități, unele dintre
cele mai afectate de furia apelor:
Polovragi (Gorj), Vaideeni (Vâlcea)
și Comănești (Bacău). Apa și
nămolul au afectat în principal
beciuri, fundații, pereți și
pardoseli. Zone întregi de drumuri
secundare, garduri, șanțuri,
grădini și livezi au fost distruse.
Organizația a distribuit kituri de
igienă personală și curățenie, și
a intervenit cu pompe electrice
pentru a scoate apa din case.
În a doua etapă a intervenției,
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după ce ploile au încetat și nămolul a
fost scos din case, specialiștii Habitat
for Humanity Romania au evaluat
pagubele din gospodării, oferind
expertiză tehnică, și au sprijinit
familiile afectate cu materialele
de construcție necesare pentru
consolidarea caselor și anexelor din
gospodărie. În total, 800 de familii
au primit kit-uri de curățenie și de
igienă personală.

Rezultate
Opt case din Comănești, care au
fost aproape distruse de viiturile
puternice, au fost refăcute de Habitat
for Humanity România și de localnici,
împreună cu două grupuri de voluntari
din Irlanda de Nord și Statele Unite
ale Americii. În total, au fost sprijinite
150 de familii ale căror locuințe au fost
afectate de ploi violente cu materiale
de construcție și suport tehnic.

CIFREle campaniei

SMS:

13.900

Suma în euro:

27.800
2015 | Raport anual | donatie.ro

Campanii sms

Asociația Habitat for Humanity România

Donează pentru ACASĂ
Renovarea și construcția de locuințe pentru familii cu
venituri mici.
Povestea campaniei
Sunt greu de povestit toate greutăţile
prin care a trecut familia Pojoca – cei
doi părinții și băieții lor George, Cătălin
și Daniel.
În Buntești, un sat vechi aflat la poalele
munților, majoritatea familiilor trăiesc
din agricultură și creșterea animalelor.
Puțini sunt cei care au reușit să aibă
o gospădărie, cei mai mulți locuiesc
în casele moștenite de la părinți sau
bunici, realizate din lemn și pământ.
Este și cazul lui Ghiță și al Mariei, care
își cresc cei trei copii în sărăcie. În casă
nu aveau apă curentă sau toaletă, iar
prin ferestre și acoperișul deteriorat
intra frigul și ploaia.
Tatăl Ghiţă este pensionat pe caz de
boală după ce a lucrat mai mulţi ani la
brutăria din sat. Maria este casnică şi
s-a dedicat creşterii copiilor. Veniturile
din casă sunt completate de George,
băiat cel mare care a abandonat școala
de mecanici pentru că avea probleme
cu vederea, dar și pentru a aduce bani
în casă. Băiatul mijlociu, Cătălin,
urmează şcoala de mecanici de la Ştei
şi speră să lucreze la un atelier auto
să repare maşini, tractoare sau orice
are motor. Cel mic este elev în clasa a
VIII-a și este olimpic.
donatie.ro | Raport anual | 2015

CIFREle campaniei

SMS:
Rezultate
Cu banii strânși prin SMS și din
alte resurse, Habitat for Humanity
Romania a venit în ajutor cu
materiale şi voluntari pentru
construcția unei locuinţe bune, în
care să le poată oferi copiilor un
trai decent. În luna aprilie 2015, 15
voluntari din Germania au venit în
Buntești pentru a îndeplini visul de
o viață al familiei Pojoca: acela de a
avea o casă decentă, care să le ofere
un mediu sănătos și confortabil.
Locuința a fost construită de
voluntari în doar 5 zile.

3.080
Suma în euro:

6.160

Buget în euro

150

15

Campanii sms

Asociaţia Telefonul Copilului

Nu putem alege între lacrimi
Strângere de fonduri pentru a continua activitatea Telefonului Copilului.
Campania “Nu putem alege
între lacrimi” a avut drept
scop strângerea de fonduri
pentru suplimentarea
numărului de consultanți
care răspund apelurilor
copiilor și adolescenților din
România, la 116 111, precum
și extinderea infrastructurii
tehnice a call center-ului.

Povestea campaniei
Peste 100.000 de copii sună anual la
Telefonul Copilului 116 111 - singura
linie telefonică gratuită la nivel
național dedicată copiilor. Zeci de
mii de cazuri în care viața copiilor
a fost pusă în pericol și-au găsit
rezolvarea la doar un apel distanță.
Iar telefoanele continuă să sune.
Numărul psihologilor și asistenților
sociali de la Telefonul Copilului nu
este, însă, suficient, pentru atât de
multe strigăte de ajutor, iar apelurile
a zeci de mii de copii abuzați,
descumpăniți și singuri, rămân fără
răspuns. Specialiștii de la Telefonul
Copilului sunt confruntați astfel
cu nevoia de a face o alegerere de
fiecare data când răspund unui apel
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CIFREle campaniei

telefonic, existând mereu riscul că
unul dintre apelurile care rămân în
așteptare să vină de la un copil cu
probleme mai grave față de ale celui
căruia i s-a răspuns.

Rezultate
300 de copii au beneficiat de
consiliere psiho-emoțională în urma
campaniei, iar centrul își continuă
activitatea.

SMS:

5.180
Suma în euro:

10.360
2015 | Raport anual | donatie.ro

Campanii sms

Fundația Mereu Aproape

Apa trece, România rămâne
Ajutorarea victimelor inundațiilor din România, iulie 2014.
CIFREle campaniei
CIFREle campaniei

SMS:

10.475
Suma în euro:

20.950

Povestea campaniei
în iulie 2014, mii de oameni din Gorj,
Vâlcea, Argeș, Prahova, Caraș-Severin,
Mehedinți, Olt, Dolj și Teleorman au
fost loviți de ploi, viituri și de alunecări
de teren. Era al doilea mare val de
calamități după cel din 2013, județul
Galați. Cea mai afectată localitate a fost
Novaci, jud. Gorj: 43 de locuințe afectate
în proporție de 40 până la 90 la sută,
18 persoane evacuate, străzi distruse,
diguri distruse, școală afectată grav.

Rezultate
Donațiile prin SMS au fost transferate
la Novaci. Din fondurile primite,
școala afectată a fost reparată și i s-au
adus îmbunătățiri importante. Practic,
ploile din iulie 2014 le-au oferit
ulterior copiilor șansa să învețe într-o
școală refăcută și încălzită.

Împreună pentru copii
Recompartimentarea, amenajarea şi dotarea blocului operator
“Prof. dr. Alexandru Pesamosca” de la Spitalul Marie Curie.

Povestea campaniei
În 2014, Spitalul Marie Curie a împlinit
30 de ani de la înfiinţare. 30 de ani şi
mii de vieţi salvate. După trei decenii,
Spitalul Marie Curie are nevoie să
treacă în secolul 21 și Fundațiile
Mereu Aproape și Salvați-vă îngerii
s-au mobilizat pentru a ajuta la
modernizarea blocului operator.
Campania a constat în spoturi TV,
reportaje cu medicii din spital și
donatie.ro | Raport anual | 2015

Sunt mândră de spitalul ăsta, îmi
doresc să existe în continuare şi să fie
ajutat ca să fie din ce în ce mai bun.
—
Dr. Manuela Rizescu, șef secție ORL

CIFREle campaniei

campanie online pe site-ul Fundației
Mereu Aproape.

Rezultate
Pe lângă banii strânși prin SMS,
campania a determinat Ministerul
Sănătății să intervină financiar pentru
modernizarea spitalului. Administrația
spitalului așteaptă acum definitivarea
alocării bugetare și începerea lucrărilor
de modernizare cu fondurile donate și
cele alocate.

SMS:

12.958
Suma în euro:

27.91617

Campanii sms

Fundația Principesa Margareta a României

Niciodată singur
Socializare pentru vârstnicii singuri.
CIFREle campaniei

SMS:

1.651
Suma în euro:

3.302

La 76 de ani, după ce îți pierzi soțul și fiica, viața
nu mai este chiar ușoară. Eram pur și simplu singură-singurică. Am fost uitată când au plecat ai
mei dragi, dar datorită Fundației m-am repus pe
picioare. Acum fetele de la Fundație sunt cu mine
la bine și la greu. Așa de bine mă simt când le aud
vocea la telefon… tresar și parcă mă reîncarc cu
energie.

Campania a fost derulată
preponderent prin radio.
Povestea campaniei

Programul Niciodată Singur are că scop
îmbunătățirea condițiilor de viață ale
vârstnicilor peste 65 de ani în risc de
izolare socială, singurătate și sărăcie.
La momentul campaniei, programul
Niciodată Singur ajută 500 de vârstnici
afectați de singurătate, deplasabili,
cu dificultăți materiale, din București,
Ilfov și Brăila, la domiciliu sau în
centre rezidențiale. Aproximativ 120
de voluntari, de toate vârstele și din
toate grupurile sociale, erau implicați
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în asistarea persoanelor vârstnice din
comunitatea în care locuiau.

Rezultate
În urma campaniei SMS, care a ajutat
în mod semnificativ la promovarea
cauzei, programul s-a dezvoltat
ajungând la final să ajute direct 800
de vârstnici, din 5 comunități, cu
implicarea a 220 voluntari.

2015 | Raport anual | donatie.ro
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Salvați Copiii România

Reducerea mortalității infantile Un gest pentru o viață
Dotarea a 15 maternități cu echipamente performante.
Aceasta este o campanie de lungă
durată a organizației, care încearcă
să rezolve toate problemele
de sistem care afectează rata
mortalității infantile.

Primele ore sau zile din viaţa unui prematur
sunt vitale pentru tot restul vieţii sale, iar
aceste echipamente ne ajută enorm în salvarea
bebeluşilor şi în asigurarea pe termen lung a
unei dezvoltări normale şi fără sechele.

Povestea campaniei

—
Dr. Galița Marius-Daniel, medic specialist în cadrul secției de neonatologie a
Spitalului Județean Vaslui.

În România mor în primele luni de
viaţă de două ori mai mulţi copii faţă
de media europeană. Una dintre cauze
este prematuritatea – pentru că vin
prea devreme, prematurii sunt fragili
și chiar şi un fir de praf le poate fi
fatal. Prematuritatea şi complicaţiile
pe care aceasta le induce reduc drastic
speranţa de viaţă a celor aproximativ
20.000 de copii care se nasc anual
înainte de termen. Organizația a promovat cauza prin ambasadori precum
Andi Moisescu, Andreea Raicu sau
Prințesa Urbană și un media mix care
a ajuns la un număr mare de oameni.

Rezultate
Fondurile strânse au permis dotarea
a 21 de maternități cu incubatoare și
alte echipamente performante care au
protejat viețile a peste 10.000 de nounăscuți prematuri.
donatie.ro | Raport anual | 2015

CIFREle campaniei

SMS:

48.057
Suma în euro:

96.114
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Fundația Sfânta Irina

Sprijinind recuperarea oncologică
Finalizarea construcției clinicii Nera - Prima Clinică de Recuperare Oncologică.

CIFREle campaniei

SMS:

13.845
Suma în euro:

27.690
Povestea campaniei
Proiectul Nera-Prima Clinică de
Recuperare Oncologică este în
momentul de faţă în ultima etapă:
este încheiată construcţia spaţiilor de
cercetare ale clinicii și spațiul de primire
pacienți și farmacie. Urmează să fie
construite pavilioanele pentru pacienți
pentru a putea trata 1000 de pacienţi pe
an printr-o terapie (cură) personalizată
nevoilor şi specificului fiecărui bolnav în
parte, pe durata a 14 zile.
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Văzând tragedia multor pacienţi bolnavi de cancer, pe
care i-am urmărit de la punerea diagnosticului şi
până la moartea lor, mi-a venit ideea acestui proiect,
în urmă cu trei ani. Proiectul s-a cristalizat, treptat, pe
măsură ce am primit acest teren în concesiune de
la primăria comunei Sasca Montană. Am aplicat pentru
Fonduri Europene şi am câştigat o finanţare de 70%, urmând ca 30% din proiect să fie finanţat de către noi. În
toată lumea cancerul este tratat prin chirurgie, citostatice, radioterapie şi recuperare oncologică. La noi se practică doar primele trei, recuperarea oncologică nu există.
Această recuperare se adresează bolnavului oncologic
la debutul bolii. Mai precis, la aflarea veştii şi imediat după aceea. În această perioadă stresul este maxim,
boala are o percepţie extrem de negativă, iar bolnavul
are nevoie de o asistenţă psihologică foarte atentă
şi calificată. Ceea ce înseamnă că în clinica noastră va
exista un departament de psihoterapie, unul de nutriţie,
un departament de chineto şi fizioterapie şi încă un
departament care să înveţe pacienţii să aibă un stil de
viaţă corect care să întârzie evoluţia bolii neoplazice şi
un departament de cercetare care, de fapt, le va îngloba
pe toate celelalte.
—
Prof. Dr. Pavel Chirilă, iniţiatorul şi directorul proiectului.
2015 | Raport anual | donatie.ro
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SMS RECURENT / UNICEF România

Violența verbală rănește!
Prevenirea abuzului verbal al copiilor.

Povestea campaniei

Sorin Măcincă, Săbăoani – Neamț

Aceasta este prima campanie
de SMS recurent din România. A
început în iulie 2013.

Datele UNICEF arată că, atunci când
un copil face ceva greșit, prima reacție
a 54% dintre părinți este de a ridica
vocea, iar 11% dintre părinți pălmuiesc
imediat copilul sau îl trag de păr. Din
punctul de vedere al UNICEF, una dintre principalele probleme este aceea
că violența împotriva copiilor, mai
ales abuzul verbal și psihologic (cum
ar fi țipatul, înjosirea, amenințarea
etc.) și formele “blânde” de pedeapsă corporală (cum ar fi pălmuirea,
tragerea de păr) nu sunt recunoscute ca fiind o problemă. Pentru a
conștientiza că aceste comportamente
nu sunt normale, UNICEF a făcut o
campanie națională și a lucrat în 32
de comunități cu asistenții sociali și
mediatorii comunitari, pentru a ști să
evalueze corect cazurile de abuz.
donatie.ro | Raport anual | 2015

Stop Violenței
împotriva copiilor!
Ghid de lucru
cu familia și comunitatea
pentru profesioniștii locali

CIFREle campaniei

SMS:
Rezultate
Campania împotriva violenței verbale continuă și în perioada octombrie
2015- iunie 2016. În octombrie 2015, a
fost lansată a treia etapă a inițiativei
globale a UNICEF #ENDviolence:
„Ești erou în curtea școlii când oprești
violența verbală!” și vizează de această
dată mediul școlar.

44.472
Suma în euro:

88.944
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Fundația Ringier

Ajută copiii!
Sprijin financiar pentru copiii cu probleme de sănătate.
CIFREle campaniei

SMS:

174.396
Suma în euro:

348.792
Fundația Ringier este
partenerul donație.ro pentru
strângerea de fonduri prin
SMS pentru cazuri individuale
la copii. Fundația evaluează
fiecare caz și alocă numărul
de SMS pentru o perioadă.
Povestea campaniei
Fundația Ringier a acordat număr de
donație pentru 48 de copii între 1 și
17 ani, diagnosticați cu maladii grave,
care necesitau tratament inaccesibil
financiar părinților, și a promovat
în ziarele, revistele și site-urile din
trustul Ringier aceste cauze.
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De ce contează:

Vă vom fi recunoscători toată viaţa pentru şansa
pe care i-aţi dat-o lui Edi şi ne-aţi dat-o şi nouă,
ca familie, să ne schimbăm viaţa!

—
Mama lui Eduard Nanu, 5 ani, insuficiență renală cronică, care a strâns prin
SMS 3.000 de lei care au contribuit la cheltuielile aferente transplantului de rinichi
efectuat la Madrid.

Rezultate
Campania continuă a strâns fonduri
în valoare de 1.386.902 lei pe care
fundația i-a avansat în sistem de
urgență familiilor și apoi a urmărit
situația fiecărui copil în parte. Cu
excepția a patru cazuri, care au decedat
din cauza complicațiilor, toți ceilalți
44 de copii au făcut progrese sau sunt
în stare stabilă care le dă speranță
familiilor că vor depăși această
perioadă.
2015 | Raport anual | donatie.ro

Campanii Debit Direct

Fundația Comunitară Iași

Îngerii Comunității
O rețea de donatori pentru dezvoltarea comunității.

FC Iași este una dintre puținele
organizații din programul de
Debit Direct care nu recrutează
donatori în spaţii publice. Strategia lor a fost să meargă către
donatorii sporadici și să îi atragă să devină donatori lună de
lună. Și a dat roade foarte bune:
organizația a creat astfel un cerc
de sprijin financiar și logistic care
se implică dincolo de donație,
deschizând uși, contribuind la
alegerea strategiilor de investiții
comunitare, devenind, practic, un
cerc de donatori foarte angajați la
cauza Fundației.

Rezultate
Fundația a direcționat banii de la
donatori către dezvoltarea unor
instrumente de atragere de fonduri,
precum Swimathon, cel mai mare
eveniment de participare filantropică din Iași (4.000 lei) și evenimentul
și-a dublat impactul: de la 64.000
lei mobilizați în 2013, la 120.400 de
lei în 2014. 3.000 de lei din suma
investită prin DD a fost direcționată
donatie.ro | Raport anual | 2015

E ca atunci când îți stabilești bugetul
personal. Dacă pui deoparte 3% din
salariu în fiecare lună, nu pare foarte
mult. În doi ani, însă, ai o surpriză.
Așa e și aici.
—
Andrei, donator recurent.

CIFREle campaniei

Mandate:
către dezvoltarea Fondului de Burse,
pentru a sprijini cât mai mulți tineri
talentați: astfel ei au putut oferi 64
de burse pentru a patra sesiune a
fondului, față de 56 de burse în total
la primele trei sesiuni. Nu în ultimul
rând, 2.200 lei au fost investiți pentru
a concepe un nou eveniment, Cros în
Școli, care mobilizează comunitățile
școlare să se auto-organizeze și să-și
rezolve problemele.

44

Suma în lei:

9.211
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Fundația PACT
Grupuri de inițiativă în comunitățile rurale din sudul României.

PACT a recrutat donatori recurenți
din rândul celor care au susținut
ocazional fundația și al angajaților
din companii, fără fundraiseri pe
stradă.
Povestea campaniei
ŞI REZULTATE
Cei 6.900 de lei strânși în această
perioadă au mers către un grup
de oameni cu inițiativă din Filiași
(județul Dolj), fiind o parte din suma
alocată implementării unui proiect
în comunitatea lor. Cristina Dinu,
Janeta și Alexandru Ferari sunt trei
dintre oamenii care și-au propus să
schimbe comunitatea în care trăiesc.
Planurile lor nu ar fi prins viață
fără acești bani. Ei au amenajat o
cameră într-o școală din oraș unde
organizează activități educative și
seri de filme pentru copii. Cu acești
bani, au cumpărat un laptop, un
proiector și jocuri și au învățat să
se bucure împreună de timpul lor
liber și să-și facă planuri de viitor.
Aproximativ 50 de copii se întâlnesc
aici de două ori pe săptămână pentru
diverse activități educative.
Mai mult, 20 de tineri au folosit aici
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Voiam să dăm un exemplu comunității, să îi mobilizăm și pe ceilalți. S-au schimbat multe lucruri de
când am început. Oamenii sunt mult mai deschiși
acum și au încredere în noi, le plac activitățile și
uneori nu ar vrea să mai plece acasă.
—
Alex Ferari, membru al grupului de inițiativă din Filiași.

CIFREle campaniei

pentru prima dată un calculator,
au învățat să lucreze și să caute
informații utile pe internet. Le-au
plăcut atât de mult activitățile la
care au participat, încât au căutat
și alte idei. Așa au înființat o trupă
de dansuri, iar acum se pregătesc
pentru evenimente locale. Grupul
de inițiativă a început și amenajarea
unui loc de joacă, pentru ca toți
copiii din comunitate să se joace în
siguranță.

Mandate:

31

Suma în lei:

6.900
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Salvaţi Copiii România
Dotarea maternităților cu echipamente performante.
CIFREle campaniei

Mandate:

351
Suma în lei:

11.745

Povestea campaniei

Rezultate

Campania început la 1 octombrie 2014,
cu mult entuziasm, cu un training
la care au participat 30 de persoane,
dar din care au făcut o echipă de cinci
fundraiseri. Până în vară au reușit să
testeze ce funcționează și ce nu, să
recruteze mai mult și au angajat încă
un membru al echipei. Au ajuns astfel
la peste 250 de mandate pe lună.

Prin implicarea publicului larg în campaniile
de redirecționare a 2% din impozitul pe
venit, donaţii online, donații SMS sau Direct
Debit, dar şi prin sprijinul important al
companiilor partenere, 1.300.000 lei vor fi
investiţi în dotarea secțiilor de nou-născuți,
precum și în dezvoltarea de programe
de educaţie și suport pentru 5.000 de
beneficiari din comunități defavorizate.

Prematur înseamnă născut înainte de termen, înseamnă un organism
care nu este pregătit pentru mediul exterior. De aceea, prematurii au
nevoie de îngrijire specială, de o atenţie deosebită, iar de cele mai multe
ori au nevoie de suport respirator şi de o echipă pregătită de medici.
—
dr. Mihaela Vintilă, șef al secției de neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Pitești.

Fundația Iosif Iași

| Copii în dificultate

Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor din familii sărace.
Organizația s-a focalizat pe întreținerea
comunicării și motivării pentru
donatorii existenți, nu pe recrutare de
donatori noi.
Povestea campaniei
Fundația Iosif are grijă de copii din familii
foarte sărace: îi ajută la teme, le asigură o
masă caldă, îi învață să aibă încredere în
ei. Astfel, se asigură că sunt motivați să își
continue educația și să vadă valoarea școlii.
donatie.ro | Raport anual | 2015

Rezultate
Banii donatorilor au susținut programul
de prevenire a abandonului școlar. 60 de
beneficiari (copii de gimnaziu) din 3 școli, în
risc de abandon școlar, au putut să primească
consiliere individuală și de grup, rechizite și
sprijin la teme. De asemenea, s-au organizat
diverse întâlniri de socializare și motivare
pentru copii: ieşiri la film, la Grădina Botanică,
la muzeu, în parc de aventură. Toți copiii din
program au reușit să finalizeze anul școlar.

CIFREle campaniei

Mandate:

119
Suma în lei:

14.795
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Habitat for Humanity Cluj

Locuințe pentru familii vulnerabile
Finalizarea a 16 case la Jucu pentru familii care nu au locuit
niciodată în condiții decente.

Campania s-a desfășurat pe plan
local, în Cluj, cu puțini fundraiseri,
dar a fost dublată de o campanie de
creștere a notorietății organizației.

Povestea campaniei
Habitat for Humanity Cluj a reluat
campania de recrutare a donatorilor
individuali prin debit direct cu trei
fundraiseri veterani și cu alții noi.
În acelaşi timp, pentru ca atunci
când le vorbesc oamenilor să
găsească împreună mai multe repere,
organizația a organizat seri de quiz
în comunitățile de tineri, pentru a-i
învăța în mod ludic despre ce face
Habitat for Humanity.

Rezultate
Cu banii strânşi din acţiunile de debit
direct au fost cumpărate materiale
pentru şantierul celor 16 case din Jucu,
s-au achitat cheltuieli legate de furnizori
sau alţi prestatori de servicii pe şantier.
Chiar dacă suma a fost la început mai
mică, crescând de la lună la lună, ea a
avut marea calitate de a fi constantă şi
deci sigură pentru investiţii.
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CIFREle campaniei

Mandate:

432
Sfaturi de la echipă
Campania de debit direct ne-a
dezvăluit o lume pe care abia dacă o
bănuiam, o lume de lângă noi care se
ghidează după principiile solidarităţii şi
respectului faţă de semenii noştri aflaţi
într-o încercare mai mare. Am învăţat
deasemenea că importantă în orice
demers de acest gen este interacţiunea
personală, faţă în faţă cu donatorul
care ar putea fi în orice clipă şi voluntar
şi beneficiar.

Suma în lei:

36.305
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UNICEF România

Fii și tu prieten UNICEF!

UNICEF are una dintre cele mai
mari echipe de fundraiseri ajungând în unele perioade ale
anului și la 29 de persoane.
Rezultate
Povestea campaniei
UNICEF a testat mecanismul nou lansat
printr-o campanie de atragere de fonduri
în iunie – august 2013. În aprilie 2014,
campania a fost reluată, fiind coordonată și
implementată in-house. 120 de fundraiseri au
lucrat până în prezent în program, în echipe
care au variat de la 4 la 29 de persoane.
Deși metoda de atragere de fonduri prin
dialog direct este încă nouă în România,
reacția persoanelor cu care interacționează
fundraiserii este în general pozitivă, media
mandatelor semnate fiind de aprox. 2 / zi /
fundraiser.
„Street fundraiser” este un job nou, dificil,
care îi scoate pe tineri din zona de confort.
Deși numărul de persoane care trimit CVul pentru poziția de fundraiser este destul
de mare (aprox. 3.000 CV-uri primite până
în prezent), doar 4% dintre aceștia ajung să
lucreze în stradă.
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Suma colectată susține una dintre
componentele modelului implementat
în Bacău, prin acordarea de finanțări
nerambursabile, micro-granturi. Acestea
sunt folosite pentru activități la nivelul
școlilor și al serviciilor comunitare care
să îmbunătățească situația copiilor și
familiilor vulnerabile. UNICEF acordă
micro-granturi în 45 de comunități din 4
orașe și 34 de comune din județul Bacău.
Cele 45 de comune sunt parte a proiectului
de furnizare de servicii integrate de
educație, sănătate și protecție socială
pentru cca 54.000 de copii și familiile lor.
Fondurile strânse în cadrul acestui
program sunt în principal utilizate pentru
rechizite și materiale educative, activități
de sprijinire a copiilor pentru efectuarea
temelor și învățarea prin arta și joc, sesiuni
de informare a părinților și implicare a
acestora în activitățile școlare, excursii,
activități comunitare cu implicarea copiilor
și a părinților.

CIFREle campaniei

Mandate:

2.411

Suma în lei:

189.750
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Fundația Missio Link International Timișoara

Salvează copilăria
Sprijinirea fetițelor de la Casa Debora, victime ale abuzului
sever și ale traficului de minori.

Primăriile din Timișoara și Sibiu
nu permit activități de fundraising
stradal și organizația a trebuit să se
limiteze la activitatea din malluri și
supermarketuri.
Povestea campaniei
Casa Debora găzduiește și protejează
fetițe salvate de autorități de la
abuz sever. Pentru a le putea oferi și
îngrijirea, și educația necesare, are
nevoie constant de fonduri, așa că
angajamentele de donație pe termen
lung îi dau echipei posibilitatea să își
țină promisiunile față de aceste fetițe.
Din cauza interdicțiilor autorităților
locale, populația nu are însă ocazia
să se familiarizeze cu acest tip de
fundraising și rezultatele campaniilor
sunt sub așteptările organizației.
Membrii cred însă că trebuie să încerce
în continuare și, mai ales, trebuie
să abordeze și autoritățile și să le
schimbe perspectiva, pentru a putea
derula campanii stradale.
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Iubesc fetele mele, iubesc să fiu cu ele, oricât de
greu ar fi și de dramatică este povestea lor, iubesc
să le ascult în întâlnirile noastre de consiliere,
pentru că știu că timpul nostru acolo e un început
în procesul lung al vindecării lor. Poate pentru că
le iubesc îmi place și să le vorbesc oamenilor despre ele. Nu știu de ce am avut success, dar ceea ce
am simțit a fost că după ce spuneam oamenilor că
sunt psiholog și că le cunosc pe fete mă priveau
altfel și mă ascultau altfel.
—
Mariana Mitrofan, psiholog la Casa Debora și fundraiser.

CIFREle campaniei

Rezultate
Sumele au fost utilizate în exclusivitate
pentru Centrul Rezidențial Casa
Debora: hrană, educație, cazare,
servicii de consiliere și terapie posttraumă pentru cele 35 de fete, victime
ale abuzului și ale traficului de minori.
Donaţiile prin debit direct au ajutat la
consolidarea gradului de securitate în
cele două clădiri ale centrului.

Mandate:

64

Suma în lei:

15.635
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WWF România

Ambasadorii Panda
Protejarea urșilor și a pădurilor virgine din România.
CIFREle campaniei

Mandate:

2.352
Suma în lei:

205.250
WWF România este prima
organizație locală care a început
să facă fundraising prin Debit
Direct. Ei își numesc fundraiserii
Ambasadori.

Povestea campaniei

Rezultate

Campania a început în iunie 2012,
în București, cu un număr variabil
de Ambasadori, între 1 și 4. Acum
echipa s-a stabilizat la o medie de 9
fundraiseri lunar. Ambasadorii Panda
fac fundraising în zonele cele mai
aglomerate din București: intersecții,
piețe, ieșiri de la metrou.

Donațiile au ajutat în activitățile de
conservare a biodiversității derulate
de WWF în România: colectarea unor
date esențiale despre habitatul urșilor
bruni și protejarea zonelor esențiale
pentru supraviețuirea lor, identificarea
pădurilor virgine, prevenirea și
reducerea tăierilor ilegale.
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Nu pot să spun că am
ales, ci că am fost ales.
Îmi amintesc ziua în care
m-ați oprit pe stradă.
Mi-ați explicat în ce
constă activitatea echipei
WWF și nu am stat pe
gânduri, știind că pot
să fac parte dintr-un
asemenea proiect. Mă
bucură faptul că sunt și
eu parte din echipă, chiar
dacă doar prin donațiile
lunare către organizație.
Am fost invitat la cel de-al
doilea transport de zimbri
ce a avut loc în acest an
și am rămas profund
impresionat, înţelegând
amploarea unui asemenea
proiect și implicarea
atâtor oameni ce își doresc
să facă un bine țării.
—
Andrei Alexandru Costea, primul donator WWF- România prin Debit Direct (și
primul din țară, în general)
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Asociația Preventis Cluj

Educație și prevenire anti-drog la copii și tineri
Mentorat pentru copiii care sunt în pericol să devină dependenți.
CIFREle campaniei

Mandate:

444

Suma în lei:

62.165
Preventis a avut o abordare
pozitivă a campaniei și nu s-a
concentrat pe lucrurile care nu
le-au ieșit, așa că au continuat și
au avut rezultate bune pe termen
lung.
Povestea campaniei
Preventis este un grup de medici
și psihologi care lucrează la prima
mână cu dependenții, așa că au putut
identifica de-a lungul timpului ce ar
funcționa în prevenirea acestor adicții.
Ei lucrează cu adolescenți și copii care
sunt expuși la medii viciate și îi ajută
să își păstreze valorile și să nu devină
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dependenți. Pentru campania DD, deși
numărul fundraiserilor a scăzut foarte
repede - ca în cazul tuturor celorlalte
organizații, pentru că e o muncă grea au continuat și au folosit această ocazie, de contact direct cu comunitatea,
pentru ale spune oamenilor despre ce
face Preventis.

fiind susținute din fondurile provenite
din DD.
Susținerea campaniilor de prevenire
a consumului de alcool, droguri, jocuri
de noroc.
Susținerea campaniei de DD – o
parte din bani a fost reinvestită în
campania de DD.

Rezultate

Sfaturi de la echipă

Banii strânși au fost folosiți în 3
direcții mari:
Proiectul de mentorat Connect, în
care sunt incluși 25 copii cu multipli
factori de risc pentru consum de
substanțe și alte comportamente
problematice și 25 mentori. Fiecare
cuplu copil – mentor primește 60
lei/lunar pentru a putea cheltui în
întâlnirile lor, toate aceste costuri

Am învățat ca populația poate
fi educată și în acest domeniu
(implicare, donații prin DD) și
că merită să fim deschizători de
drumuri în această direcție. Prin face
to face fundrasing se încurajează
responsabilitatea socială și se afirmă
niște probleme care sunt necunoscute
pentru mulți. Suntem o voce și e doar
începutul.

S. este o fetiță simpatică de 9 ani care locuiește
în Cluj Napoca, împreună cu familia ei. E cea mai
mică din familie și o iubește foarte mult pe sora
ei mai mare, care îi este și cea mai bună prietenă.
În iarna anului 2014, tatăl fetiței s-a îmbolnăvit
și apoi a decedat subit, lăsând în urmă 5 copii și o
mamă îndurerată. La scurt timp după acest trist

2015 | Raport anual | donatie.ro

Campanii Debit Direct

eveniment, sora mai mare a fetiței a plecat
în străinătate. Toate aceste evenimente,
cuplate și cu faptul că fetița nu avea mulți
prieteni, i-au creat probleme cu școala.
De multe ori fetița i-a cerut mamei să o
lase să rămână acasă și a acumulat în felul
acesta multe absențe, fiindu-i foarte greu
să recupereze lecțiile pierdute.
Așa era povestea ei când a fost inclusă în
proiectul de mentorat Connect. Pentru
ea, darul a constat într-o prietenă mai
mare, cu care fetița s-a împrietenit foarte

repede. La o lună după începerea relației
de mentorat, S. a încetat să mai lipsească
de la școală. A început să își facă prieteni
noi și mama ne spune că starea de spirit a
fetiței s-a schimbat - este veselă, energică
și bine-dispusă. Și asta se vede și în
nerăbdarea cu care își așteaptă prietena
– sărind într-un picior. Încă simte lipsa
surorii, dar până la următoarea vizită
a acesteia, fetița are multe lucruri de
explorat cu noua ei prietenă.

Fundația Noi Orizonturi

Susține Cluburile Impact!
Povestea campaniei
Fundația Noi Orizonturi coordonează
120 de cluburi, numite Impact, din care
fac parte 3.000 de elevi din toată țara. În
cluburi, ei învață să identifice probleme
locale și să le rezolve singuri, strângânduși fonduri și atrăgând susținători de partea
lor. Scopul campaniei de Debit Direct
e să strângă fonduri pentru sprijinirea
proiectelor tinerilor, pentru a-i încuraja în
ceea ce fac.

Rezultate
Cu banii strânși au fost finanțate proiecte de
serviciu în folosul comunității, implementate de rețeaua IMPACT .
donatie.ro | Raport anual | 2015

Printre ele: impacții de la Liceul Teoretic Ioan Slavici din Panciu l-au convins
pe primar de necesitatea înființării unui
centru de tineret, iar acesta l-a trecut în
planul strategic de dezvoltare durabilă a
orașului; 38 de Zâmbirici norocoşi de la
Colegiul Național David Prodan din Cugir
au amenajat o cameră de joacă în incinta
Spitalului Orăşenesc; impacții de la Liceului
Tehnologic Dumitru Dumitrescu din Buftea
au pus în scenă o piesă de teatru de păpuși
pentru copiii mai mici din comunitatea lor,
câștigând cu acest spectacol premii la ambele competiții la care au participat: „Floare
de cireș” Brănești și Festivalul de teatru
„Puck” Voluntari.

CIFREle campaniei

Mandate:

106

Suma în lei:

13.100
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Fundația Serviciilor Sociale Bethany Iași

Terapie pentru copiii cu dizabilități
CIFREle campaniei

Mandate:

26

Suma în lei:

6.415

Organizația nu lucrează încă pe
stradă. A abordat angajați din
companii și donatori ocazionali
pentru a deveni donatori recurenți.
Povestea campaniei
Fundația oferă servicii sociale și
terapeutice copiilor cu dizabilități
din Iași și familiilor lor. Acest lucru
înseamnă costuri mari și constante, așa
că susținătorii pe termen lung ar ajuta
foarte mult. Fundraiserul a organizat
evenimente - două, trei pe an - pentru
a le vorbi potențialilor donatori despre
această metodă de susținere și a avut
succes. Pe viitor își doresc să organizeze
mai multe asemenea evenimente și să
abordeze mai multe companii.
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Dincolo de cifre, cel mai important este că
acești copii au o șansă să se facă bine, sau măcar mai bine decât au venit la noi, pentru că,
știm cu toții, să corectezi 100% un handicap
fizic poate fi un ideal greu de atins; dar copiii
fac progrese la noi, vin cu entuziasm pentru
că avem colegi care pun mult suflet în munca
lor, părinții sunt recunoscători și, parcă, mai
optimiști decât atunci când au venit pentru
prima dată. Ne place să le explicăm că ei nu
sunt beneficiari, ci suntem parteneri în procesul de recuperare al copiilor lor și că munca
de la centru e obligatoriu să continue și acasă.
Cred că au înțeles.
—
Georgiana Vieru, Coordonator PR&Fundraising. CIFREle campaniei

Rezultate
Banii mobilizați cu ajutorul campaniei de
debit direct au devenit servicii gratuite de
kinetoterapie, logopedie, terapie prin artă
și alte servicii de recuperare pentru 50 de
copii cu nevoi speciale din județul Iași.
La un calcul concret, cei 6.400 lei donați
prin debit direct au asigurat 160 de ore de
terapie.
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SOS Satele Copiilor România

Susține un copil
Sprijinirea copiilor din satele SOS.

CIFREle campaniei

Mandate:

500
Suma în lei:

24.580
Povestea campaniei
SOS Satele Copiilor România oferă o a doua
șansă copiilor fără familie. În cele trei Sate
SOS din București, Cisnădie - județul Sibiu și
Hemeiuş - județul Bacău există 31 de căsuțe
familiale. În fiecare căsuță locuiește o familie
SOS formată din 5-7 copii, ai căror părinți
nu pot avea grijă de ei, și o mamă socială.
În septembrie 2014, organizația a început
recrutarea de donatori lună de lună. Echipa
de fundraiseri stradali a numărat între 4 și 17
membri.
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Rezultate
Toate fondurile strânse sunt folosite
pentru a răspunde nevoilor de zi cu zi ale
copiilor și tinerilor, pentru a primi suport
educațional, emoțional și servicii medicale.
240 de copii și tineri sunt beneficiari ai
acestor fonduri.
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Sumarul campaniilor SMS

Organizație

Donații
prin SMS

Organizație

Donații
prin SMS

Asociația Autism Baia Mare

10.475

Asociația Rotary International District 2241

7.257

Asociația Clujul Comoară -

735

Asociația Telefonul Copilului

5.180

Cloud Climbing

31.070

Kincses Kolozsvar Egyesulet
Asociația Fapte

408

Crucea Roșie Română

20.482

Asociația Piticot

1.187

Crucea Roșie Română

2.215

Asociația M.A.M.E. - Ştefănel Butufei

3.297

Crucea Roșie Română

5.922

Asociația M.A.M.E. - Mircea Cîmpeanu

14.957

Crucea Roșie Română

4.352

Asociația M.A.M.E. - Mihai Melu

1.255

Fundația Comunitară Mureș

203

Asociația M.A.M.E. - Patricia Vlad

2.700

Fundația Mereu Aproape

3.603

Asociația M.A.M.E. - Loredana Jianu

522

Fundația Mereu Aproape

11.370

Asociația M.A.M.E. - Adrian Zamfir

61.458

Fundația

Asociația M.A.M.E. - Ancuţa Popescu

5.880

Principesa Margareta a României

1.794

Asociația M.A.M.E. - Alexandru Dodi

6.843

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

633

Asociația M.A.M.E. - Cosmin Nichita

13.713

Fundația Sfânta Irina

13.845

Asociația M.A.M.E. - Anamaria Vergu

12.441

Habitat for Humanity România

3.080

Asociația M.A.M.E. - Marcela Constantin

13.957

Habitat for Humanity România

13.870

Asociația M.A.M.E. - Emanuil Burghiu

6.730

Light Into Europe Charity

206

Asociația M.A.M.E. - Loredana Niţă

587

Ringier Foundation

33.698

Asociația M.A.M.E. - Oana Manda

1.648

Ringier Foundation

86.134

Asociația M.A.M.E. - Raluca Tonciu

50.665

Salvați Copiii România

48.057

Asociația M.A.M.E. - Monaliza Zegheru

1.925

Salvați Copiii România

12.305

Asociația Mișcare de Tabără Yuppi

407

UNICEF

189.766

Asociația Mișcarea de Rezistență

519
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Mulțumim!
Le mulțumim partenerilor noștri care au crezut în necesitatea
platformei donatie.ro, ne-au susținut pentru a o pune în practică și
s-au adaptat la nevoile cauzelor pe care le sprijinim.

Romanian-American Foundation pentru sprijinul financiar.

Orange România, Telekom Romania Mobile și Vodafone România
pentru deschiderea și resursele oferite.
Raiffeisen Bank pentru susținerea programului prin sponsorizare.
Syscom - Integratorul tehnic al platformei – pentru sprijin.
Membrilor juriului: Angela Galeța (Vodafone), Roxana Beicu
(Vodafone), Alina Stan (Orange), Florina Șerban (Telekom Romania
Mobile), Camelia Mateș (ARC)

Echipa donație.ro: Camelia Mateș, Manager de program,
Camelia Mureșan, Account Executive, Monica Tomuș, IT Manager,
George Vlas, Asistent Program, Iulia Ardelean, Coordonator
Financiar, Georgiana Ilie, Director de comunicare.

Inițiativa face parte din proiectul „Punți pentru resurse – resurse pentru comunități” al
Asociației pentru Relații Comunitare, finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul
Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene
accesaţi: www.eeagrants.org. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.

Asociația pentru
relații comunitare
Cluj-Napoca
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 4, ap. 7,
400699, Cluj-Napoca, România
Tel: (40) 264 406388
Fax: (40) 264 406389

București
Str. Știrbei Vodă nr. 71, ap.3, sector 1,
București, România
Tel: (40) 037 1310734
facebook.com/DoneazaSimplu
twitter.com/DoneazaSimplu

un parteneriat

powered by

finanțatori

