CE ÎNSEAMNĂ CONTRIBUŢIA TA?

EDUCAȚIE.
INTEGRARE.
SĂNĂTATE

10 RON/ lună: o cafea în oraș SAU o masă caldă pentru un copil sau un
vârstnic
30 RON/ lună: un bilet la film SAU 3 ședințe de kinetoterapie pentru un
copil cu dizabilitate
50 RON/ lună: o masă la restaurant SAU 5 zile de ajutor la teme pentru un
copil vulnerabil
100 RON/ lună: o noapte de cazare la o pensiune SAU o lună de consiliere
pentru o mamă singură
300 - 400 RON/ lună: o lună dintr-un curs de calificare pentru un tânăr şi
şansa unui loc de muncă
(Nivel Leadership: recunoaştere specială din partea United Way)

DONEAZĂ

� �

Completează un card de donație salarială – contribuția ta este cel mai ușor
și mai eficient mod de a investi în comunitate. Punând resursele noastre la
un loc, vom avea un impact mult mai mare decât fiecare în parte.

FII VOLUNTAR

�

Timpul tău este valoros, știm. De aceea avem nevoie de el. Te poți implica
în programul nostru de tutorat și mentorat pentru a schimba povestea unui
copil sau tânăr în dificultate.

ACŢIONEAZĂ

�

Avem nevoie să povestești și celorlalți despre impactul nostru.
Informează-te și ajută-i și pe cei din jurul tău să înțeleagă nevoile cu care
ne luptăm. Vocea ta este o contribuție în sine.

SCHIMBAREA PORNEȘTE DE LA TINE
Povestea lui Claudiu

La o vârstă la care mulţi se bucură de o copilărie sau adolescenţă normală, Claudiu s-a confruntat cu
greutăţi care l-au învăţat să se maturizeze repede şi să ia viaţa în piept. Tatăl i-a părăsit pe el, sora lui
mai mare şi mama lor, lăsând-o pe aceasta din urmă să se gândească cu frică la ce le va aduce ziua de
mâine ei şi copiilor ei. Deşi s-a luptat din greu să le ofere celor doi un trai cât de cât decent, mama s-a
găsit în scurt timp într-o situaţie fără ieşire, disperată şi singură. Pentru Claudiu, care încă învăţa să
facă faţă abandonului tatălui, şcoala a trecut într-un plan secund, iar viitorul părea din ce în ce mai
incert şi îndepărtat.
Prin sprijinul oferit de United Way, Claudiu şi familia lui au reuşit să redescopere speranţa, lăsând
tristeţea în urmă şi făcând loc unui nou început. Treptat, Claudiu şi-a dezvoltat noi abilităţi şi, în paralel
cu liceul la seral, a urmat şi a absolvit un curs de calificare. În urma şedinţelor de consiliere psihologică
şi vocaţională de la centrul de zi, şi-a ales o meserie, aceea de lucrător în comerţ. S-a angajat la un
hipermarket din capitală, iar experienţa i-a întărit încrederea în forţele proprii şi i-a dat putere să
meargă mai departe. S-a bucurat nespus când din primul salariu a putut să-şi ajute mama la cheltuielile
casei, mai ales că aceasta îşi pierduse locul de muncă.

SCHIMBAREA
PORNEȘTE
DE LA TINE

Claudiu este astăzi un tânăr pe picioarele lui, care poate spera la un viitor mai bun. Iar pentru ceilalţi
colegi de la centrul de zi, pe care acum îi vizitează în timpul liber, este un exemplu că se poate.

Prin donația ta, United Way ajută sute de familii ca cea a lui Claudiu să treacă de dificultăți și să ofere
un viitor mai bun copiilor lor. Află mai multe pe www.unitedway.ro/doneaza.
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UNDE INTERVENIM
EDUCAȚIE

Peste jumătate dintre copiii români trăiesc în sărăcie. Când părinții lor se luptă
pentru traiul zilnic, educația copiilor nu mai este o prioritate. Fără oportunități
reale, mulți dintre acești copii riscă să ajungă, la rândul lor, adulți în dificultate
care cu greu își vor sprijini familia.
UWRo ajută copiii și tinerii vulnerabili să meargă la școală și să creadă într-un

INTEGRARE

În România, 8,5 milioane persoane sunt în risc de sărăcie sau
excluziune socială. Multe dintre familiile acestora trăiesc din
ajutoare sociale, fără a avea acces la servicii care să le ajute să iasă
din dificultate. Prin UWRo, tineri și adulți în situații critice primesc o

viitor mai bun. Indiferent de condițiile materiale, de problemele de sănătate sau

șansă la o viață mai bună pentru ei și pentru familiile lor. Prin servicii

de mediile din care provin, toți copiii trebuie să primească o educație de calitate

de cazare temporară, acolo unde este nevoie, consiliere și orientare

- este singura lor șansă de a ieși din cercul sărăciei și al excluziunii sociale.
UWRo derulează programul "Învaţă să reuşeşti" care susţine copii,
părinţi, profesori şi voluntari din comunităţi sărace să lupte împotriva
abandonului şcolar.

CE NE PROPUNEM ÎN 2016 - 2017
• 4.200 de copii din familii sărace sau centre de
plasament vor primi tot ajutorul necesar pentru a
merge la școală sau la grădiniță
• 5.550 de copii și tineri spitalizați vor participa la
programe educative și de terapie prin artă
• 500 de copii cu dizabilități vor primi suportul
necesar pentru integrarea în școală
• 230 de cadre didactice își vor îmbunătăți metodele
de lucru cu copii vulnerabili, iar 50 de profesori vor
învăța să folosească limbajul Braille

DONEAZĂ

în carieră, cursuri de calificare/specializare și mentorat cu angajați
din diferite companii, persoanele cu un trecut dificil devin mai
pregătite să aibă un job și să devină independente.

CE NE PROPUNEM ÎN 2016 - 2017
• 2.200 de tineri și adulți în dificultate - tineri
din centre de plasament sau din stradă, mame
singure, persoane cu dizabilități - vor fi sprijiniți
să se integreze social și profesional
• cel puțin 400 dintre aceștia vor reuși să se
angajeze
• 194 de tineri cu dizabilități sau seropozitivi vor
învăța să lucreze în cadrul unor ateliere protejate
și vor dobândi abilități de viață independentă

FII VOLUNTAR

SĂNĂTATE

Sănătatea e o condiţie esenţială pentru o viaţă mai bună la orice vârstă.
UWRo îşi propune să dezvolte programe de prevenție și educație pentru
sănătate, oferind copiilor și tinerilor acces la antrenamente sportive,
echipament sportiv și o alimentație sănătoasă. De asemenea, le dă lor și
părinților ocazia să înțeleagă mai bine de ce este important să se mențină
sănătoși și cum pot să aibă mai multă grijă de ei înșiși.
În completare, urmărim să asigurăm acces la servicii medicale de bază
persoanelor fără posibilități materiale, fie că sunt copii, tineri sau vârstnici.
Dincolo de asistența medicală, persoanele ajutate primesc și consiliere pentru
a depăși momentele dificile, precum și ajutoare la domiciliu, în cazul în care nu
se pot deplasa.

CE NE PROPUNEM ÎN 2016 - 2017
• 1.800 de copii și adulți din familii vulnerabile vor
avea acces la servicii medicale de bază
• 515 copii și adulți vor participa la programe de
educație pentru sănătate (igienă personală, informări
privind prevenirea unor probleme de sănătate obezitate, diabet etc.)
• 340 de persoane – majoritatea vârstnici, bolnavi în
stare gravă, cu venituri foarte mici, care nu se pot
deplasa – vor primi îngrijiri medicale și sociale la
domiciliu

ACȚIONEAZĂ

