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1. 2020 – UN AN CU MULTE LECȚII ÎNVĂȚATE
2020 nu a fost deloc un an ușor. Pandemia de COVID-19 ne-a învățat să ne adaptăm unui
context diferit, să apreciem avantajele tehnologiei, să ne ascultăm mai mult unii pe alții,
să fim mai generoși cu timpul și mai răbdători cu emoțiile noastre.
A fost un an în care am învățat că implicarea în comunitate contează foarte mult și că
ajutorul reciproc ne face să trecem peste zilele mai puțin bune. Implicarea civică a fost
provocată mult în acest an, iar regulile de distanțare socială ne-au împiedicat să fim în
mijlocul comunităților așa cum suntem obișnuiți. Cu toate acestea, am găsit modalități de
a ne implica, de a ajuta și de a transforma mediul online în oportunități de învățare și
dezvoltare.

Noi mergem mai departe. Sunt foarte
multe de făcut. Trebuie să oferim inspirație
unor echipe noi pentru a se organiza, trebuie
să motivăm alte generații de viitori lideri
locali pentru a se implica în comunitatea lor.
Trebuie să readucem încrederea oamenilor
că schimbarea este reală și posibilă dacă
depun puțin efort, iar implicarea la nivel
local și național aduce o schimbare palpabilă.
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2. FAPTE BUNE ÎNAINTE DE COVID
În

tradiția

românească,

Șezătoarea

reprezintă momentul în care oamenii din
comunitate se adună pentru a se bucura de
tot ce are locul mai frumos: cântecele,
poveștile, tradițiile și obiceiurile. De
regulă,

șezătorile

încep

în

postul

Crăciunului și se încheie înainte de postul
Paștelui. În timpurile moderne, nu mai e
timp pentru șezătoare, totul în jurul nostru
se întâmplă și se simte mult prea repede.
Voluntarii din RO100 Zalău s-au încăpățânat să continue această frumoasă tradiție a
locului și cu fiecare ocazie pe care au avut-o au organizat Șezători caritabile de
poveste. La începutul primăverii, de mărțișor, mai mulți voluntari au gătit 200 de porții
de mâncare pentru oameni mai puțin norocoși. Cine nu a fost ocupat cu gătitul, fie a cusut,
fie a brodat mărțișoare. Banii pe care i-au strâns
din donații au fost folosiți în celelalte proiectele
sociale sau de educație alternativă ale echipei.
Activitatea echipei RO100 Zalău a continuat
cu montarea unei hărți în pădurea Bădăcin, în
care fiecare copac poartă numele copilului care
l-a sădit, apoi au plantat 100 de trandafiri la
Casa Memorială Iuliu Maniu și tot acolo au au
montat rastelele cu locuri pentru 10 biciclete.
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Mădălina este o adolescentă de 16
ani din București căreia îi place să
scrie poezii, dar pentru că familia nu
o poate sprijini financiar să își
urmeze visul, voluntarii echipei
RO100

Timișoara

EDU

s-au

mobilizat pentru a o ajuta. După ce
i-au aflat povestea la radio, i-au
oferit

șansa

să

participe

la

workshop-urile din cadrul programului Și eu pot să scriu o carte, transportul gratuit la
seminarii, dar mai ales cel mai frumos cadou: posibilitatea de a-i fi publicată cartea cu
poeziile scrise de ea.
Implementarea proiectului a avut sprijin financiar din partea Fundației Comunitare
Timișoara, iar cea mai importantă activitate este provocarea de a scrie o carte. Voluntarii
RO100 Timișoara EDU au organizat mai multe întâlniri online și ateliere de lucru.
Proiectul se va încheia în mai 2021 și la final se vor selecta un număr de 20 de cărţi, 10
scrise de elevi din ciclul primar și 10 scrise de elevi din ciclul gimnazial, pe care le vor
publica într-un număr de 25 de exemplare. O parte din cărţi va fi oferită copiilor, iar o altă
parte va fi oferită bibliotecilor școlare din judeţ.
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Tot în perioada lunii martie, voluntarii
din RO100 Londra au organizat un
târg de Mărțișoare, iar toți banii strânși,
aproape 1000 de lire sterline, au fost
donați pentru dotarea unui parc destinat
copiilor cu dizabilități și renovarea unui
centru de bijuterii, cu scopul de a le
insufla adolescenților pasiunea pentru
această artă.
Târg de Mărțișoare a organizat și RO100 Piscu, iar banii strânși au fost donați pentru
construirea unui loc de joacă pentru copiii cu nevoi speciale, în timp ce târgul organizat
de RO100 Bruxelles a adunat în același loc artiști români din Belgia care au confecționat
frumoasele podoabe.
Pe de altă parte, voluntarii din RO100 Râmnicu Vâlcea au organizat o campania de
donare de sânge De Dragobete, donează sânge alături de voluntarii R0100 pentru a veni
în sprijinul pacienților aflați în nevoie.
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3. ÎMPREUNĂ ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ
Instalarea stării de urgență la nivel național a mobilizat foarte mult spiritul civic al
voluntarilor din comunitățile locale RO100, desigur cu respectarea fermă a regulilor
sanitare impuse de autorități. Astfel, voluntarii RO100 au organizat foarte multe
campanii de strângere de fonduri pentru a ajuta personalul medical din prima linie cu tot
ceea ce era necesar la acel moment în lupta cu COVID-19.

RO100 Alba a donat 200 de halate
impermeabile și 50 de cutii de mănuși
către Spitalul Județean de Urgență
Alba. De asemenea, comunitatea a
donat către Spitalul de Urgență Alba și
Spitalul Orășenesc Cugir 250 de
viziere. Voluntarii noștri au strâns
aproape 3000 de lei într-un timp extrem
de scurt pentru a-i ajuta pe medicii din
prima linie. RO100 Bacau a strâns
suma de 1573 lei în campania Nici un
băcăuan fără mască, RO100 Târgoviște a strâns suma de 1897 de lei pentru Spitalul
Orășenesc Pucioasa, iar RO100 Brașov a strâns 6300 de lei, din care au achiziționat măști
de protecție pentru serviciul local de ambulanță și spitalul de copii.
RO100 Zalău a creat un fond de susținere al medicilor și asistenților din cadrul
cabinetelor medicale de medicină de familie din Sălaj, care au avut dificultăți în a
achiziționa echipamente de protecție adecvate. De asemenea, voluntarii s-au mobilizat și
pentru a-i ajuta pe oamenii din comuna Gârcei, cărora le-au pregătit pachete cu alimente
pentru familiile a peste 75 de copii nevoiași din comunitate.
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Când toată activitatea școlară s-a mutat online, RO100 Zalău a organizat campania
Donează și ajută un copil să participe la școala online și a strâns bani și device-uri pentru
ca elevii să aibă acces la tehnologie în vederea derulării cursurilor. De asemenea, RO100
Bistrița a realizat o campanie de strângere de fonduri pentru a achiziționa tablete și
laptopuri pentru la elevii școlii din Șieu Măgheruș.
RO100 Timișoara a organizat o colectă de bunuri și alimente pentru o comunitate
vulnerabilă de lângă Timișoara, în timp ce RO100 Râmnicu Vâlcea a livrat 600 de litri
de biocid către 72 de Asociații de Proprietari din Râmnicu Vâlcea pentru dezinfectarea
spațiilor comune ale blocurilor.
În perioada stării de urgență, echipa
centrală a Platformei România 100,
împreună cu voluntari din București, a
organizat campania CoronaBusters.
Ne-am dorit să echipăm 30 de ambulanțe
din zona București-Ilfov cu sisteme UV
pentru decontaminarea acestora după
fiecare transport. În trei luni am reușit să
strângem suma de 22.000 de lei. Cu
ajutorul unui furnizor local din Iași,
BIOCOMP, am reușit să achiziționăm 30
de lămpi UV-C, pe care le-am donat ambulanțelor din București și Ilfov.
Le mulțumim celor 175 de donatori și 9 fundraiseri
care s-au alăturat campaniei noastre!
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4. IMPLICAREA CIVICĂ MERGE MAI DEPARTE
După ieșirea din starea de urgență și odată cu relaxarea restricțiilor, voluntarii din
comunitățile locale RO100 au continuat să organizeze activități civice locale, online sau
fizic, cu respectarea regulilor sanitare. Școlile au continuat să se deruleze online, dar
foarte mulți copii au continuat să aibă dificultăți în a participa la cursuri, fie pentru că nu
au avut dispozitivele necesare, fie pentru că au avut provocări în a le accesa și administra.
Astfel, voluntarii RO100 Zalău au organizat campania Ajută un copil să meargă la
școală. Voluntarii și-au propus să dea o mână de ajutor celor care au nevoie. Au identificat
50 de copiii aflați în grija Asociației
Alături de Copii și au ajutat familiile
lor oferindu-le câte un voucher în
valoare de 50 ron, cu ajutorul căruia
au

putut

cumpăra

rechizitele

necesare.
Pentru că performanța nu se lasă
doborâtă de COVID, iar munca unui
copil talentat trebuie să fie sprijinită,
echipa RO100 Zalău a realizat o
campanie de strângere de fonduri
pentru Patrik, un tânăr tenismen
talentat din Sălaj, care avea nevoie să ajungă la una dintre cele mai importante competiții
din lume, la care s-a calificat ca reprezentant al României. Patrik și părinții lui mai aveau
nevoie de 2000 de euro pentru ca micuțul sălăjean să poată reprezenta țara noastră la
turneul internațional organizat de academia de tenis din Spania a lui Rafael Nadal.
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Voluntarii din RO100 Zalău au continuat să se implice și împreună cu RO Solidaritate
Paris au hotărât să îi ajute pe copiii din Chieșd, Sălaj. Cei 200 de micuți și tineri care
trăiesc într-o zonă vulnerabilă, în care nu există activități amuzante sau educative, au
primit cărți și jocuri educaționale potrivite pentru vârstele lor.
Și colegii noștri voluntari în RO100 Timișoara au fost aproape de copii în perioada școlii
online, mai ales copiii vulnerabili din centrele de plasament. Un tânăr din Centrul de
Plasament Găvojdia a fost ajutat la teme de voluntarii echipei și astfel și-a îmbunătățit
semnificativ rezultatele școlare. Pentru a-i răsplăti succesul, echipa RO100 Timișoara i-a
făcut cadou o bicicletă.

Proiectul Copiii invizibili este o activitate de suflet pentru voluntarii din RO100
Timișoara. Încă din 2019 au început să identifice cazuri de micuți fără cărți de identitate
și au trimis cereri către toate cele 99 localități din Timiș pentru a verifica câți copii se află
în această situație. Voluntarii au vizitat unele din cazuri împreună cu asistenții sociali.
Aceștia din urmă au fost cooperanți și au ajutat la rezolvarea unora dintre ele. Cele mai
dificile dintre ele au fost raportate la DGASPC pentru suport suplimentar. În vară
proiectul s-a încheiat. Voluntarii RO100 Timișoara au monitorizat 58 de cazuri de copii
fără identitate din localitățile din județul Timiș.
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Această perioadă foarte dificilă a pandemiei de COVID-19 a fost un moment bun pentru
a învăța noi abilități, pentru a ne perfecționa într-un domeniu sau pur și simplu pentru a
ne găsi o nouă pasiune sau hobby.
Colegii noștri din RO100 Copenhaga au organizat o serie de webinarii, în care au discutat
cu mai mulți experți provenind din diverse domenii de activitate.

Într-un asemenea webinar, s-a discutat despre cele mai importante principii pe care trebuie
să le respectăm pentru a dobândi independența financiară. În dezbaterea au participat
Adrian Codîrlaşu, CFA - Preşedintele CFA Society Romania şi Sorin Pirău, CFA - Senior
Portfolio Manager în cadrul Danske Bank, care au prezentat principiile care generează
primii paşi spre dobândirea independenţei financiare. Cu altă ocazie, au avut-o invitată pe
Flavia Cardaș, psihoterapeut, doctor în Psihologie, alături de care au discutat despre
echilibrul personal, despre ce se întâmplă cu noi când ne aflăm într-o situație de criză, din
punct de vedere psihologic, emoțional, corporal și social sau despre cum ne dăm seama
că suntem copleșiți de emoții și ce putem face pentru a ne relaxa.
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Dincolo de aceste dezbateri online, colegii din RO100 Copenhaga au organizat o
campanie online de strângere de fonduri pentru bătrânii singuri din România și au strâns
8700 de lei, bani care s-au transformat în 500 de pachete pentru batrâni.
Pandemia de COVID 19 a însemnat și mai multă mobilizare pentru donatorii de sânge și
donatorii de plasmă, care s-au vindecat de COVID-19. Comunitatea locală RO100
Râmnicu Vâlcea a organizat o nouă campanie de donare de sânge, denumită În
decembrie donăm viață! Donează sânge alături de voluntarii R0100!

În preajma alegerilor locale
septembrie

2020,

Platforma

România 100 a organizat o
dezbatere

online

denumită

Votează informat! La dezbaterea
au participat: Adela Râpeanu,
Geeks For Democracy, Alexandra
Foamete,

fost

membru

în

Consiliul Director RO100, Dragoș Costache, Code4Romania și Diana Filimon, Forum
Apulum. Dezbaterea a fost moderată de Andra Croitoru, Directorul Executiv RO100 și a
avut drept scop identificarea informațiilor care să ne ajute înainte de a pune ștampila de
vot. Astfel, am discutat despre:
•

Cine sunt candidații din orașul (și sectorul meu);

•

Cum își propun ei să ne facă comunitățile noastre un loc pe care noi să îl numim
acasă;

•

Câtă importanță are votul meu;

•

Unde este secția de votare la care putem vota;

•

Cum îi putem convinge pe cei reticenți de lângă noi să meargă la vot;
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•

Care sunt măsurile sanitare de protecție împotriva COVID-19 dispuse de către
autorități în secțiile de vot;

•

Ce trebuie să facem noi, alegătorii, observatorii, delegații în Secțiile de vot pentru
a ne proteja de COVID-19;

Un alt proiect care a însemnat foarte mult pentru Platforma România 100 a fost HeroBus.
Campania a fost coordonată de echipa centrală a RO100 alături de voluntari din RO100
Victoriei. Scopul acestei campanii de strângere de fonduri a fost de a ajuta Asociația Help
the People să achiziționeze un microbuz 8+1 locuri pentru transportarea persoanelor cu
nevoi
grijă.

speciale

de

care

Achiziționarea

Asociația

unui

astfel

are
de

autovehicul ajută la creșterea numărului
beneficiarilor de terapie ocupațională și
interacțiune activă, ce contribuie la integrarea
lor în societate și la corectarea prejudecăților
celor din jur. După 5 luni, am strâns suma de
15.445 lei, pe care am donat-o integral celor
de la Asociația Help the People.
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Un alt proiect coordonat de echipa centrală a Platformei România 100 a fost Copacul
din Ghiozdan, organizat alături de Voluntari în Europa şi în parteneriat cu Fabrica
de Papetărie. Obiectivul acestei campanii a fost dublu: sprijinirea unor copii din familii
vulnerabile prin donarea unui ghiozdan complet echipat pentru începerea școlii și
încurajarea beneficiarilor de a se implica civic, întrucât fiecare ghiozdan a venit cu un
voucher care le va permite fiecăruia să planteze un pom în primăvară. Campaniei i s-au
alăturat numeroase comunități locale, în total fiind strânse achiziționate și donate peste
600 de ghiozdane.
RO100 Bistrița a strâns bani
pentru a cumpăra și dona 10
ghiozdane pentru copiii de la
Școala Gimnazială Șieu Măgheruș,
iar echipa RO100 Timișoara a
ajutat

alți

zece

elevi

din

învățământul gimnazial să înceapă
școala cu câte un ghiozdan nou plin
cu rechizite. Echipa de voluntari
din RO100 Budapesta a organizat
un eveniment denumit Hai la
grătar! Donează un ghiozdan!, în
cadrul căruia au strâns bani pentru
a ajuta copiii defavorizați să înceapă noul an școlar cu un ghiozdan complet echipat.
Spre sfârșitul anului, voluntarii din comunitățile locale RO100 au fost foarte aproape de
copiii vulnerabili și de familiile lor în perioada Crăciunului.
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În cadrul campaniei Niciun Copil fără
Crăciun, mai multe echipe de voluntari s-au
implicat pentru a face aceste sărbători mult
mai frumoase pentru cei din jur. RO100
Bruxelles și RO100 Alba Iulia au reușit să
adune aproape 3000 de lei, bani cu care au
adus magia sărbătorilor de iarnă în casele a
25 de copii din Alba, care s-au bucurat de
nenumărate cărți și jocuri educative.
RO100 Bacău, în colaborare cu Asociația
Albinuța Veselă Bacău și cu parohiile
Parava-Bacău și Poienari – Neamț, au donat
brazi de Crăciun pentru 20 de familii, iar
echipa RO100 Galați a adoptat scrisorile
destinate lui Moș Crăciun a celor 50 de copii
de la Fundația Familia din Galați, ajutândui pe copii să primească ceea ce și-au dorit.
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5. RO100 ARE UN NOU CONSILIU DIRECTOR
Anul 2020 a fost provocator și din punct de vedere organizațional. Cei 97 de membri
asociați ai RO100 au participat la 5 Adunări Generale online, în care s-au luat decizii
importante privind organizarea și funcționarea Asociației, printre care: modificarea
Statutului și alegerea unui nou Consiliu Director. Noul Consiliu Director al RO100 a
fost ales în decembrie 2020 și este format din:
•
•
•
•

Ciprian Mihali, președintele Consiliului Director;
Ana Vasilache, membru al Consiliului Director;
Elena Călin, membru al Consiliului Director;
Adrian Ionescu, membru al Consiliului Director.

Noul Consiliul Director al RO100, alături de echipa executivă, lucrează intens și foarte
implicat la o nouă Strategie de dezvoltare a organizației, care va include și revizuirea
misiunii și a obiectivelor pentru viitor. Nu există nicio îndoială că pandemia de COVID
a transformat mișcarea civică din România. Acum suntem nevoiți să ne regândim și să ne
reevaluăm obiectivele, prioritățile și mai ales modalitățile de intervenție în comunitate.
Grija pentru sănătatea celor din jurul nostru a devenit o prioritate, iar respectarea regulilor
de protecție sanitară este o responsabilitate civică. Credem în continuare că putem face o
schimbare în jurul nostru prin implicarea civică de la firul ierbii, prin încurajarea activării
comunitare și mai ales prin promovarea unor valori oneste și autentice. Experiența unui
an pandemic ne-a ajutat să înțelegem mult mai bine cât de valoroasă este puterea
exemplului. Împreună suntem fapte!
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6. RAPORT FINANCIAR
VENITURI
CATEGORIE
Donații/Cotizații
Redirecționare 3.5%
Sponsorizări
Diferență curs valutar
TOTAL VENITURI

CHELTUIELI
CATEGORIE
Cheltuieli administrative, inclusiv bunuri
Servicii executate de terți
Cheltuieli cu personalul
Servicii bancare
TOTAL CHELTUIELI

TOTAL
186,659.85 lei
9,647.17 lei
28,942.22 lei
3.25 lei
225,252.49 lei

TOTAL
111,141.61 lei
41,952.91 lei
185,074.00 lei
2,618.33 lei
340,786.85 lei

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
TOTAL VENITURI
225,252.49 lei
TOTAL CHELTUIELI
340,786.85 lei
DIFERENȚĂ
- 115,534.36 lei

