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APEL DE FINANȚARE PENTRU ORGANIZAȚIILE  
CARE LUCREAZĂ CU GRUPURI VULNERABILE 

 
Update: 25.05.2020 

 

Organizație Finanțare (lei) 

ANCAAR - Asociația Națională pentru Copii si Adulți cu Autism din 
România – Filiala Iași 

3.325 

Asociația Congregația Fiicelor Sfintei Maria a Divinei Providențe  4.800 

Asociația Ștergem o lacrimă 4.800 

Asociația Kids Help Point 2.000 

Total finanțări 14.925 

 
Update: 02.06.2020 

 
Organizație Finanțare (lei) 

Asociația Salvați Copiii 4.740 

Asociația Congregația Slujitorii Carității - Opera Don Guanella 1.910 

Fundația World Vision România 4.800 

Total finanțări 11.450 

 
Update: 09.06.2020 

 

Organizație Finanțare (lei) 

Asociația Mira - Colegiul Sfântul Nicolae 4.440 

Fundația Solidaritate și Speranță 4.765 

Total finanțări 9.165 

 
Update: 29.06.2020 

 

Organizație Finanțare (lei) 

Casa de bătrâni și bolnavi „Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea” 4.800  

Total finanțări 4.800 

 
Update: 20.07.2020 

 

Organizație Finanțare (lei) 

Fundația World Vision România (suplimentare finanțare) 3.237,6  
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Total finanțări 3.237,6 

 
Update final apel: 28.07.2020 

 

Organizație Finanțare (lei) 

Asociația Congregația Slujitorii Carității - Opera Don Guanella 
(suplimentare finanțare) 

3.380 

Asociația Congregația Fiicelor Sfintei Maria a Divinei Providențe 
(suplimentare finanțare) 

4.800 

Total finanțări 8.180 

 
 

TOTAL GRANTURI ACORDATE ÎN CADRUL APELULUI DE FINANȚARE  
PENTRU ORGANIZAȚIILE CARE LUCREAZĂ CU GRUPURI VULNERABILE:  

51.757,6 LEI 

 
 

Apelul de finanțare pentru organizațiile care lucrează cu grupuri vulnerabile a fost 
constituit ca un răspuns la nevoile de a proteja angajații și voluntarii ONG-urilor care lucrează 
cu persoane vulnerabile, în momentul întoarcerii la lucru și a interacțiunii fizice cu beneficiarii: 
copii în situații de risc, persoane cu nevoi speciale, familii vulnerabile (monoparentale, cu mai 
mulți copii, afectate de sărăcie, care și-au pierdut sursa de venit din cauza pandemiei, familii 
izolate etc.), persoane în vârstă, persoane fără adăpost cu sau fără boli cronice asociate, 
persoane imobilizate sau cu afecțiuni psihice, persoane sau familii foarte sărace care trăiesc 
în zone insalubre, diferite alte categorii vulnerabile aflate în evidența unor ONG-uri. 
 

Finanțarea a acoperit doar nevoile personalului ONG-urilor, nevoi legate de: 

• echipamente de protecție împotriva contaminării cu noul virus (ex.: măști, mănuși), 
• minimă aparatură medicală pentru verificarea temperaturii beneficiarilor cu care 

personalul organizației intră în contact (ex.: termometre non contact), 
• dezinfectanți (ex.: săpun dezinfectant, soluție dezinfectantă etc.). 

 
Apelul de finanțare a fost deschis începând cu data de 13 mai 2020 și s-a desfășurat pe 

o perioadă de 10 săptămâni, până pe 24 iulie 2020. Finanțările au fost acordate săptămânal, 
în funcție de solicitările primite de la ONG-uri.  

În data de 24 iulie 2020 am închis apelul de finanțare deoarece nu au mai apărut 
solicitări de la organizații noi. 
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