TABLOU NAȚIONAL AL IMPLICĂRII ORGANIZAȚIILOR
NEGUVERNAMENTALE ȘI GRUPURILOR DE VOLUNTARI ÎN COMBATEREA
EFECTELOR COVID-19
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SERVICIUL POLITICI DE COOPERARE CU MEDIUL ASOCIATIV
DIRECȚIA GENERALĂ GUVERNARE DESCHISĂ, RELAȚII PUBLICE ȘI COOPERARE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Surse și Orizont
Serviciul Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ și-a propus să realizeze un tablou național al
inițiativelor de implicare în combaterea COVID-19 pornite din mediul asociativ. Informațiile au fost
culese din surse deschise - social media, siteuri ale organizațiilor neguvernamentale, portalul
stiriong.ro - cu obiectivul de a ajuta inclusiv administrația publică în identificarea posibililor parteneri.
Suntem convinși că nu am reușit să menționăm toate organizațiile care au oferit sprijin în această
perioadă și, de aceea, ținem să precizăm că acest document este unul deschis, având intenția de a-l
actualiza periodic. De asemenea, așteptăm să primim informații de la organizațiile care sunt
menționate și care au reușit, până în prezent, să realizeze o evaluare a efortului acestei implicări în
termeni de resurse mobilizate.

Aprecieri
Demersuri similare de centralizare a acestor inițiative au venit din partea Asociației pentru Relații
Comunitare și organizației Pro Vobis; au fost realizate platforme noi, precum cea gestionată de
Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei - https://moldovasolidara.ro/, platforma AntiCovidTM https://anticovidtm.ro/despre-noi/, https://www.stareademocratiei.ro/about/ (TAMTAM – Grupul
ONG-uri pentru Cetăţean), https://rohelp.ro/ro/ (Code for Romania în parteneriat cu Federația
Fundațiilor Comunitare din România), platforme pentru ajutorarea spitalelor precum cea de la Arad
https://www.scutpentruspital.ro/ etc.
Raportul a urmărit să sintetizeze tipurile de servicii oferite de voluntari și organizații în diverse
domenii - social, sănătate, apărare de drepturi - în perioada scursă de la declanșarea crizei, precum și
modalitățile concrete de realizare a acestui sprijin (strângere de fonduri pentru spitale, distribuire de
ajutoare în comunități, deschiderea de linii telefonice, crearea și distribuirea de materiale informative
etc.). Pe de altă parte, am încercat să evidențiem organizațiile neguvernamentale care s-au remarcat la
nivel local.
Autoritățile publice locale au astfel la dispoziție o bază de date, al cărei conținut nu poate fi considerat
exhaustiv, dar care oferă informații despre tipul de ajutor pe care cetățenii îl pot primi din comunitate
în probleme specifice pe care situația generată de COVID-19 le menține în actualitate: dotarea
spitalelor, nevoile de consiliere medicală, psihologică, juridică, sursele deschise pentru educația la
distanță, problematica violenței domestice etc.
Remarcăm faptul că sunt județe precum Brăila, Călărași, Covasna, Ialomița, Olt, Sălaj unde pare că
nu a existat o astfel de mobilizare civică. Este posibil ca informațiile necesare să nu fi ajuns la noi,
sau ca numărul de cazuri la momentul monitorizării să fi fost relativ redus.
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Totodată, în perioada de criză provocată de pandemia de Covid-19, au fost create fonduri de urgență,
prin implicarea directă a cetățenilor și ONG-urilor. Dintre acestea, amintim:
- Fondul de Urgență demarat de Asociația pentru Relații Comunitare pentru contracararea efectelor
pandemiei COVID-19. https://fonddeurgenta.arcromania.ro/
- Fondul de Urgență pentru Spitale demarat de Organizația “Salvați Copiii”;
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/situatii-de-urgenta/coronavirus/fond-de-urgentapentru-spitale
- Cetățenii au donat diferite sume de bani, în perioada de izolare, (15 martie - 20 mai) prin intermediul
platformei Galantom, o platforma românească de fundraising peer to peer. - https://galantom.ro/ .
Conform statisticii efectuate de administratorii platformei, “în perioada menționată mai sus s-au făcut
7.231 de donații și s-a strâns suma totală de 933.893 de lei. Din aceasta, 663.197 de lei (4.829 de
donații) au fost mobilizați doar pe proiecte legate de pandemie, înscrise pe platformă de către 17
ONG-uri. Din suma totală adunată pentru proiecte COVID-19, 521.600 de lei s-au strâns pentru
proiecte care au susținut spitalele și cadrele medicale, iar restul de 141.597 de lei a fost mobilizată de
ONG-uri pentru susținerea beneficiarilor persoane fizice afectați indirect de pandemie.
Așa cum era de așteptat, românii au ales să doneze în lockdown cu preponderență către organizațiile
neguvernamentale care au ajutat spitalele și medicii din linia întâi. Astfel, domeniul sănătății a
înregistrat o creștere de 33% ca număr de donații și de 55% ca sumă totală adunată, față de anul
precedent. Un alt domeniu care a înregistrat o creștere semnificativă în această perioadă a fost
protecția mediului, segment care a înregistrat o creștere de 88%, comparativ cu 2019.”
https://www.stiri.ong/ong/civic-si-campanii/pentru-ce-cauze-au-donat-romanii-in-izolare-peplatforma-galantomro
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LA NIVEL NAȚIONAL
Servicii de distribuire de alimente, medicamente, produse de igienă personală


Bancă pentru Alimente, Cumpărături la uşa ta - http://www.romaniasolidara.ro/initiative/



Grupurile „Vă ajutăm din…” au început să apară în toată țara, luând cu asalt orașele
Cluj, Timișoara, Brașov, Sibiu, Stau Mare, Turda, Dej, Sighet, Gherla, Câmpia Târzii,
Alba, Piedin, Vrancea, Suceava și chiar…Chicago. Iar acestea sunt doar o parte dintre
numeroasele forțe care s-au coagulat! http://www.saptamanavoluntariatului.ro/vaajutam-din-toata-tara/?fbclid=IwAR0ldbbKNAW-Zu37mXpL8W9wc0S9EffnP2D2ylirZqZaPNVEKt6XTGB2xo



Tășuleasa Social
https://www.facebook.com/ViaTransilvanica/photos/a.287266005149696/666500870
559539/?type=3&theater (La următoarea adresă de email: plandecontingenta@gmail.com puteți
să semnalați o nevoie sau puteți să vă oferiți disponibilitatea de a fi voluntar și a contribui punctual la
rezolvarea unei nevoi; Tășuleasa Social va activa ca facilitator între cei aflați la nevoie și cei care pot să
ajute;)



United - UNITED este o inițiativă UNTOLD Nation! Organizația UNTOLD este cel
mai mare organizator de evenimente din România și unul dintre cei mai mari din
Europa https://www.facebook.com/UNTD.romania/



Vecinul Tău - proiect social susținut de organizații neguvernamentale și
companii https://vecinul tau.ro/



Fundația Regală Margareta a României - București, Arad, Brăila, Cluj Na poca,
Constanța, Craiova, Galați, Iași, Pitești, Ploiești, Sibiu, Oradea, Timișoarahttps://www.facebook.com/frmr.ro/



ASCA - Asociaţia Studenţilor La Construcţii Din Bucureşti – Argeș, București,
Bihor, Botoșani, Buzău, Cluj, Dâmbovița, Olt, Timiș.



https://www.facebook.com/ascb.ro/photos/a.203401756360175/3195566303810357/?
type=3&theater



Asociaţia Liber Research Club (LIREC) - https://rohelp.ro/ro/ngos/67



Asociaţia Little People Romania - https://rohelp.ro/ro/ngos/47
https://www.facebook.com/pg/frmr.ro/posts/?ref=page_internal
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Arhiepiscopia Iașilor - ajutoare medicale, ajutoare alimentare - Județele Iași,
Botoșani și Neamț https://fiideajutor.ro/



Asociația Taxi Gratis https://www.facebook.com/asociatiataxigratis/



Cercetașii României - https://scout.ro/



Fundația World Vision Romania - https://worldvision.ro/implică-te/proiectefundraising/coronavirus/?fbclid=IwAR0FEwb5ZDFgQd6LoS0eQaG_9Sn4UD7yGIU6MzdMf54brUnXDyXxWD4iiE



Rețeaua 2.0 https://www.facebook.com/reteaua.ro/ (Pentru cei care în această
perioadă nu vor putea găsi medicamentele de care au nevoie, ne-am adunat
câțiva voluntari - farmaciști, medici sau oameni care pot oferi din timpul și
energia lor - pentru a le veni în ajutor)



Sprijin pentru Comunitate şi Asistenta Umanitara https://www.facebook.com/Sprijin-pentru-Comunitate-si-Asistenta-Umanitara102932124691567/



Caritas România - https://caritasromania.ro/



FONSS - https://www.facebook.com/FederatiaONGpentruServiciiSociale/about/ Centrul de Urgențe Sociale



Policy Center for Roma and Minorities https://www.facebook.com/PolicyCenter/



Organizația Umanitară CONCORDIA
http://www.concordia.org.ro/acasa?fbclid=IwAR2ZY7BfERaME3MKXoRnWsJdUA1vv3rat2kUdbb4fPbyWQRCYi8yD1vkYM



Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor https://www.facebook.com/AsociatiaNiciodataSingur/



Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile - fdsc.ro



Fundația Fan Courier - Iași, Cluj, Timiș - https://fundatiafancourier.ro/



Fundația Carrefour - https://carrefour.ro/corporate/responsabilitatesociala/solidaritate



Fondul de Solidaritate pentru susţinerea persoanelor aflate în dificultate, iniţiat
de platforma Fă Bine! - https://fabine.eu/produs/fond-de-solidaritate/

Servicii care să răspundă nevoilor de echipamente și aparatură ale fiecărui spital public
din România
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Agenția The Azores Sustainability & CSR Services anunță lansarea
#CentralizatorDonatii, o platformă care cuprinde toate donațiile făcute până acum
pentru a ajuta sistemul medical din România în lupta împotriva noului coronavirus.

Centralizatorul indexează informații despre companiile donatoare, dar și despre alți
membri ai societății care au donat sume de bani sau produse pentru echiparea
spitalelor - https://communityindex.ro/covid-19/


Asociația MAGIC - https://www.facebook.com/asociatiamagic/



Fundații Comunitare
https://fundatiicomunitare.ro/?fbclid=IwAR2BSaF248ck5VOTqj-if8fAuNI2k3U6o7xuiiZHU_b2Ba2WwsOA6rCEnU
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Asociația pentru Relații Comunitare - https://arcromania.ro/arc/



Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) cu susţinerea ECDL şi
Dedeman - Profesorii şi hub-urile 3D Printing EDUTECH din şcoli se mobilizează în
producerea de viziere, dar și de ventilatoare cu piese printate 3D. –
https://bit.ly/3e1EzKm



Fundaţia Orange - https://www.fundatiaorange.ro/



Fundația Vodafone - https://fundatia-vodafone.ro/



Listă a donațiilor făcute de filialele Societății Studențești de Chirurgie din
România: https://bit.ly/2Xc8gSF



Asociaţia Societatea Studenților în Medicină din București (SSMB) http://www.ssmb.ro/



Asociația Merci Charity strânge fonduri pentru producția de combinezoane, pe care
le oferă gratuit spitalelor – https://www.facebook.com/mercicharity/



Asociația Adrenallina Media centralizează nevoile spitalelor din țară pentru lupta
împotriva COVID-19 - https://thefutureisnow.ro/



Proiectul este demarat de Asociația Magic și Quickdata https://spitale.quickdata.ro/#/ - hartă a donațiilor către spitale



MAD Intelligence, un think tank digital din România, a lansat o platformă pentru
ONG-urile implicate în lupta împotriva COVID-19 din aceste zile și care
centralizează nevoile de produse medicale https://med.madintelligence.ro/



Asociația Nație Prin Educație se implică activ în realizarea de viziere
https://natieprineducatie.ro/



UIPATH FOUNDATION - https://www.stiri.ong/ong/social-1/uipath-foundationsprijina-comunitatile-afectate-din-romania-si-india-in-urma-campaniilor-interne-dedonatii-pentru-fondul-global-de-urgenta-impotriva-covid-19



Asociația „Dăruiește Viață” expediază echipamente de protecție către spitalele din
Craiova, Brașov și Timișoara. „Vă mulțumim că donați și vă rugăm să stați în casă” https://www.daruiesteviata.ro/



Asociația Beard Brothers - Cluj, Arad, Braşov, Suceava, Craiova, Câmpia Turzii,
Cluj Napoca, Dej, Gherla, Huedin, Suceava, Turda - https://www.beard-brothers.ro/



Organizația Salvați Copiii - fond de urgență - https://www.salvaticopiii.ro/



Crucea Roșie Română - https://crucearosie.ro/
Campania națională de strângere de fonduri „România salvează România”



Fundația Mereu Aproape - https://fundatiamereuaproape.ro/



Fundația pentru SMURD - http://fundatiapentrusmurd.ro/



Asociația Oncologică Română - Asociaţia Oncologică Română „Ion Chiricuţă”

http://www.iocn.ro/DESPRE-INSTITUT/Asociatia-Oncologica-Romana-IonChiricuta.html
Consiliere medicală gratuită (psihologică, probleme specifice de sănătate, consiliere pentru
medici)
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Asociația Intellpsy - https://intellpsy.com/



Psy-Help4UBB - http://clinicadepsihologie.psiedu.ubbcluj.ro/



IRPI – Psihoterapie integrativă pentru situaţii de urgență - https://irpi.ro/irpipsihoterapie-integrativa-pentru-situatii-de-urgenta/



Deprehub - https://deprehub.ro/



Asociația Română de Psihoterapie Integrativă https://www.facebook.com/AsociatiaRomanaDePsihoterapieIntegrativa/



Fundația Estuar – 4medicALL linie de consiliere și suport psihologic medici
https://www.facebook.com/Fundatia-Estuar-332024717001234/



Asociația Telefonul Copilului - http://www.telefonulcopilului.ro/



Autism Voice - https://autismvoice.ro/portfolio-items/autism-voice-line/



Asociația Română de Psihoterapie Centrată pe Persoană lansează proiectul
”Alături de tine”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezifUS99g3XrQ6wOSYDiCuvXPys
qdosBMMn8f2reXaFwHoUQ/viewform



Asociația Magic - https://asociatiamagic.ro/linia-solidaritatii/



Fundaţia Sensiblu https://www.facebook.com/Fundatia.Sensiblu/photos/a.469191036467190/299669
9150383020/?type=1&theater



https://app.medic.chat/doctors/overview



https://medicipentruromania.ro/



Centrul de Urgențe Sociale - Servicii naționale (informații, asistență spirituală
prin preoți, suport psihologic)
https://www.facebook.com/CentrulDeUrgenteSociale/?hc_location=ufi



Fundația Regală Margareta a României - Telefonul vârstnicului https://www.frmr.ro/



Asociația Unu și Unu - Call-center gratuit pentru părinții de bebeluși
prematuri sau bolnavi și îndelung spitalizați la naștere - https://unusiunu.com/



Asociaţia eLiberare a dezvoltat platforma online www.rezilienta.eu, o resursă
care cuprinde sfaturi practice pentru cei aflați în izolare la domiciliu și cei aflați în
prima linie. – https://bit.ly/34a0fiO



Fundația Părinți din România - call center medical pediatic, non stop gratuit.
https://www.peditel.ro/



Asociația Proacta EDU

Asociația Proacta EDU și DSU - tel verde pentru suport psihologic și sprijin socialhttps://proactaedu.ro/
Ambasador pentru Comunitate - consiliere juridică/asistență socială pentru cadre
didactice, părinți și copii
https://www.facebook.com/Asociatia-Proacta-Edu-865663983618700/


Asociația Moașelor Independente - Call the Midwife! sau Alo Moaşa! https://www.facebook.com/pg/asociatiamoaselorindependente.ro/posts/

•
Echipa SCORA SSMT se oferă să ajută cu resurse, sfaturi sau consiliere pe
tema contracepției, menstruației, bolilor cu transmitere sexuală, violenței domestice sau
discriminării – https://bit.ly/2wfwDnu
•
Asociația Română de Analiză Tranzacțională - Autoizolat, DAR nu singur
vă invită să apelați gratuit la serviciile lor de consiliere psihologică oricând simțiți că
aveți nevoie: https://bit.ly/2WFYUwI
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Centrul FILIA
https://coronavirus.centrulfilia.ro/?fbclid=IwAR1jORqcQS3hIHzOtdBjZOuPpPW
77madAtpkk30KFQBZIvE4bYzuw2JFE80



Asociația eLiberare - https://rezilienta.eu/

Servicii de educație

11



Tzitzi-Poc https://www.facebook.com/tzitzipoc/



Centrul de Resurse în Comunicare, Asociația Techsoup, Teach for România,
Seeding Knowledge Foundation- platforma educațională, Platforma poate fi
accesată gratuit pe www.scoalapenet.ro



Cristina Tunegaru



Teleșcoală



Adservio



Părinții cer schimbare - https://www.parintiicerschimbare.ro/resurseeducationale-online-gratuite/



Fizică cu Cristian Presură



Internet Archive - https://archive.org/details/5SaptaminiInBalon_201306/



Asociaţia Lume Bună - https://rohelp.ro/ro/ngos/85



Asociaţia StartEvo - https://rohelp.ro/ro/ngos/52



Human Catalyst-policy brief- http://www.humancatalyst.ro/wpcontent/uploads/2020/03/Policy-Brief_martie2020.pdf?fbclid=IwAR0S7Q9aOO4gfpjWZmoHaip434mKNmWQQ9F88-FToI7vJnnihkRXtzc2SE



Kidibot - Studiu: cât de des se spală copiii pe mâini în aceste zile? https://www.stiri.ong/ong/social-1/studiu-cat-de-des-se-spala-copiii-pe-maini-inaceste-zile



Fundația Terre des hommes a ajutat sute de copii din Bacău printr-o
metodologie specifică zonelor de conflict - https://www.stiri.ong/ong/social1/fundatia-terre-des-hommes-a-ajutat-sute-de-copii-din-bacau-printr-ometodologie-specifica-zonelor-de-conflict



Federația Forumul Tinerilor din România - http://forumul-tinerilor.ro/



Fundația Noi Orizonturi

https://www.facebook.com/pg/FundatiaNoiOrizonturi/about/?ref=page_internal


Narada https://www.facebook.com/pg/naradapentrueducatie/about/?ref=page_internal



Consiliul Tineretului din România - https://ctr.ro/



Platformă inovativă de e-learning – Calea spre educație incluzivă pentru
persoanele cu dizabilități de vedere și învățare https://tactileimages.org/ro/acasa/

Servicii în domeniul social, sănătate, protecția copilului


Asociaţia More than a Smile - https://rohelp.ro/ro/ngos/73



Asociaţia Little People https://rohelp.ro/ro/ngos/47



Asociaţia Inima Copiilor https://rohelp.ro/ro/ngos/44



Asociaţia AMURTEL România https://rohelp.ro/ro/ngos/51



Fundația Terre des hommes România lansează, în premieră, un ghid de
construire a grupurilor sanitare pentru școlile din mediul rural https://tdh.ro/ro/fundatia-terre-des-hommes-romania-lanseaza-premiera-un-ghid-deconstruire-grupurilor-sanitare



SOS Satele Copiilor - București, Iași, Bacău - https://rohelp.ro/ro/ngos/70



Fundația Română pentru Comunitate și Familie https://frccf.org.ro/noutăţi/săajutam-persoanele-vulnerabile-de-langa-noi/?fbclid=IwAR1fn35lLxegRmYxcAD6YD34FQSYkZ-ghuHmKrIdQyuTTvueaY9SD9nP0U



Hope and Homes for Children Romania –
https://www.facebook.com/hopeandhomesromania/
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Hospice Casa Speranței - https://www.hospice.ro/



Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) - https://fabc.ro/



UNICEF - https://www.unicef.org/romania/ro



Fundația Prețuiește Viața - http://pretuiesteviata.org/



Fundația Dăruiește Viața - https://www.daruiesteviata.ro/



FONPC - https://fonpc.ro/



Observatorul Român de Sănătate - https://health-observatory.ro/acasă/



Caravana cu Medici - http://www.caravanacumedici.ro/



Asociația SAMAS, sănătate pentru mame și sugari https://www.programsamas.ro/



Fundația crucea Alb - Galbenă din România - https://www.cag.ro/



Habitat for Humanity - https://www.habitat.ro/ , Acțiunea Campania “Salvăm Salvatorii”.



Asociația „Îngeri pentru suflete” - https://www.facebook.com/ingeripentrusuflete/

Servicii de combatere a violenței domestice


Fundația Avon - https://www.stiri.ong/finantari-si-csr/articol/fundatia-avon-doneaza1-milion-de-dolari-in-sprijinul-victimelor-violentei-domestice?fbclid=IwAR2KFzjsGCD2bCeJLNRkEa0756e7wJjVnNCFzwP_S7fww29EjzFa2KraOE



A fost lansată Bright Sky RO, o aplicație care vine în ajutorul victimelor violenței
domestice; a fost dezvoltată de Fundaţia Vodafone România, împreună cu Asociația
Necuvinte și Code4Romania – https://bit.ly/2YRQx3J

Servicii de cazare


HOSPICE Casa Speranței a pus la dispoziție un spațiu de cazare pentru personalul
medical din Brașov care luptă în epidemia cu noul coronavirus –
https://bit.ly/2JGM3Ep



Valeriu Nicolae pune la dispoziția medicilor și/sau asistentelor 7 locuri de cazare în 4
camere din Casă Bună și una dintre mașinile lor de acolo – https://bit.ly/2xSCUG2



Fundația pentru Copii Ronald McDonald - București și Timișoara
https://rmhc.ro/

Apărarea drepturilor omului, respectarea statutului de drept, anticorupție, monitorizarea
aplicării legii accesului la informație și transparenței decizionale în contextul generat de
COVID-19
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www.stareademocratiei.ro



Centrul de Resurse pentru participare publică - https://cere.ong/



APADOR-CH-https://www.apador.org/



Funky Citizens - https://funky.ong/



Centrul pentru Inovare Publică- http://www.inovarepublica.ro/



Active Watch - https://www.activewatch.ro/ro/acasa/



Asociația pentru Tehnologie și Internet – ApTI - https://www.apti.ro/



Asociația CIVICA - https://asociatiacivica.ro/



Asociația Miliția Spirituală - https://www.militiaspirituala.ro/nc/home.html



Centrul FILIA - https://centrulfilia.ro/



Asociația MozaiQ LGBT - https://mozaiqlgbt.ro/



Greenpeace România- https://www.greenpeace.org/romania/



Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile- https://www.fdsc.ro/



Civitas Politics- https://civitaspolitics.org/



Expert Forum - https://expertforum.ro/



Confederația Patronală Concordia - https://www.concordia.ro/



Centrul pentru Jurnalism Independent - https://cji.ro/



Comunitatea Onedu - https://www.facebook.com/oneduromania/



Coaliția pentru Educație - http://coalitiaedu.ro/



Centrul de Resurse Juridice - https://www.facebook.com/crjro/



Asociația A.L.E.G. - https://aleg-romania.eu/



rețeaua Romanian Women’s Lobby - https://www.romanianwomenslobby.com/

Apps, materiale, ghiduri
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Code4Romania - Soluţii tehnologice rapide pentru a ameliora situaţia de criza
actuală cauzată de COVID – 19, Ghiduri anti COVID-19 https://fiipregatit.ro/ghiduri/



Aplicația Donorium se găsește în AppStore sau Google Play și este activă în
orașele: Arad, Bacău, București, Contanța, Ploiești, Sibiu și Timișoara https://www.facebook.com/donorium/?__tn__=%2CdKH-RR&eid=ARBxeNBafNgIM7CLzTRYekX_Cgvl8Q1ZANsAg0gpQBhp7XVVy790FeGB1Ce4GO0aPcFo6nTz9NHMpc6&fref=mentions&hc_locatio
n=group



Brigada de comunicare nonprofit https://www.facebook.com/comunicarenonprofit/

JUDEȚE
Județul Alba


Uniţi pentru Alba - https://unitipentrualba.ro/ - o platformă de comunicare care
reunește ONG-uri, inițiative civice, companii și autorități locale în lupta contra COVID19 în județ - colectând fonduri pentru achiziția și distribuirea de materiale sanitare și
echipamente în spitalele din județul Alba precum și pentru ajutorarea persoanelor
aflate în dificultate din cauza crizei generate de COVID-19.



Vă ajutăm din Alba - grup facebook
https://www.facebook.com/groups/207064903720386/



Fundația Comunitară Alba - Campania „Ajută Alba! Albă te ajută”, o campanie AntiCOVID-19 – https://www.facebook.com/Fundatia-Comunitara-Alba140536789300078/

Județul Arad


Centrul comunitar de informare şi consiliere Sfântul Martin - proiectul Voluntari
pentru Seniorii Aradului https://www.facebook.com/CentrulSfantulMartin/?__tn__=%2CdkC-RR&eid=ARAicT08E2pINozx724o_8f5b1nOetpO2VLUr_no_tjdL-rfXFxdBDqncxe6Jic5TlFJjUuzNPEYQpO&hc_ref=ARQxUMbd9MLtvnyLZJMWp4_DhuS
wDtEzbDbF_tBmEJgQ2rsZXp1BZPd0CP8ntJv2tMs&fref=gs&dti=11104060526261
70&hc_location=group



Lions Club Arad – https://www.facebook.com/lionsarad/



Cetatea Voluntarilor Arad - https://www.facebook.com/cetateavoluntarilor.arad/



Inițiativă civică - https://www.scutpentruspital.ro/

Județul Argeș


Asociaţia Civică #activAg pitesti,
https://www.facebook.com/groups/CumparaturiLaUsaTaInArges/?hc_location=ufi



Frăţia Ceaunelor - Pitești
https://www.facebook.com/FRATIA/posts/929295900822748



Suport Persoane Vulnerabile Coronavirus – Pitești
https://www.facebook.com/suportcovid19/photos/a.111936200444496/115123993459
050/?type=3&theater
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Asociația pentru Dezvoltare GHEPart - https://rohelp.ro/ro/ngos/60



Fundația FECED „Leul Albastru” - https://rohelp.ro/ro/ngos/59

Județul Bacău


Federația Tinerilor din Bacau
https://www.facebook.com/tineribacau/photos/a.1659196007552699/2824489324356
689/?type=1&theater - Inițiativa civică denumită „Sprijin pentru băcăuani” a fost
propusă de Federația Tinerilor din Bacău și este susținută de: Asociația „Ingenious
Drama”, Asociația „Valoare Plus”, Asociația „Be Great”, Asociația pentru
„Dezvoltare Activa”, Asociația „Un Zâmbet”, Street Delivery Bacău, ZidArt Bacău,
TedX Bacău, Asociația „Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă”, Insula
Cercetașilor Bacău, Fundația Sf. Ioan Boşco Bacău, I love Bacău și Bacău.NET.



Grupul de inițiativă civică Valea Trotușului –
https://www.facebook.com/102136391186176/posts/233110348088779/?d=n



Asociația Septembrie Medical Oneștean - https://www.facebook.com/SeptembrieMedical-Onestean-1463178013933412/



Fundația Comunitară Bacău - Fondul "Împreună pentru Sănătate" https://rohelp.ro/ro/ngos/27



Fundația de Sprijin Comunitar - https://rohelp.ro/ro/ngos/28



Asociația Prematurilor - https://asociatiaprematurilor.ro/



https://moldovasolidara.ro/judeţe/bacau-moldova-solidara/

Județul Bihor


Clubul Rotary - https://rotary1113.ro/campanie-de-donatii/



Asociația Inima Copiilor
https://love20.inimacopiilor.ro/?fbclid=IwAR3Uawvo2wWSYqPRKkufdWjndoXdbw-yFfUAnRWP6T222_BMUDXryJiG5o



Fundația Comunitară Oradea - https://rohelp.ro/ro/ngos/26



Clubul moto https://www.facebook.com/blueknightsromania6/

Județul Bistrița Năsăud

16



Asociaţia ImparteBucurie.ro - https://impartebucurie.ro/ne-iubim-bunicii/



Zilele Nordului - festival de muzică, arte și mișcare https://www.facebook.com/ZileleNordului/



https://moldovasolidara.ro/judeţe/botosani-moldova-solidara/

Județul Brașov


Grup - Vă ajutăm din Brașov



https://www.facebook.com/groups/565680750710139/permalink/565884007356480/



Asociaţia Arc Social - Campania Donează, fiecare efort contează https://www.facebook.com/asociatia.arcsocial/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARDSVpH4Kr3jYpo2M3Ov9x43-oUf8vYfYI3Dc-pNNk92KTm5xM9bzo8SKgRL3Ltq6Bvtayy81MFRJ2J



Banca Regională pentru Alimente Brașov
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO/Banca-Regionala-pentru-Alimente-Brasov-114816169974538/



ASOCIAȚIA COPIII DE CRISTAL - https://www.copiiidecristal.ro/

București


Clinica ALIAT -https://www.facebook.com/clinicaALIAT/



Carusel - https://www.facebook.com/pg/Carusel/about/?ref=page_internal



https://www.declic.ro/bucuresti-nu-suntemsinguri/?fbclid=IwAR1jrl_JqbnkFAf7t3w9KJd8kgtDoK9VlCML_dOb5HM8MV6FC
B6bJtFgbDM



Geeks for Democracy - livrare produse - https://g4d.ro/cumpărături/



Asociația ZI de Bine https://zidebine.ro/acasă.html



Asociaţia Act for Tomorrow - https://www.facebook.com/ActforTomorrow/



Fundația Comunitară București - https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/

Județul Buzău


Asociaţia Gal Crivatul de Sus Est

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3092413644126925&id=100000749581534
Județul Caraș Severin
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Asociaţia Nevo Parudimos - https://rohelp.ro/ro/ngos/54



Covid-19 Oţelu Roşu - Ajutor Reciproc şi Voluntariat https://www.facebook.com/groups/covid19otelurosu/permalink/227571055111907/?h
c_location=ufi



Fundația Comunitară Banatul Montan - https://rohelp.ro/ro/ngos/10

Județul Cluj


UN SINGUR CLUJ este o platformă de colaborare între festivaluri și evenimente,
organizații locale și administrația publică din Cluj. Platforma este inițiată de către
festivalurile TIFF, Electric Castle, Jazz în the Park, Street Food Festival și Untold,
organizațiile Centrul Cultural Clujean și Asociația pentru Relații Comunitare,
împreună cu Primăria, Consiliul Județean și Instituția Prefectului-Judetul Cluj. 50 de
organizaţii clujene s-au alăturat deja demersului, care este deschis în continuare
tuturor celor interesați să contribuie. Lista completă este disponibilă pe
www.unsingurcluj.ro Mai multe detalii și pe www.facebook.com/unsingurcluj



Fundația Comunitară Cluj - Fii un erou pe scara ta de bloc, ajută-ți bătrânii!
Campanie organizată de Departamentul de Sănătate Publică – Universitatea BabeșBolyai Cluj și Observatorul Român de Sănătate, cu sprijinul Fundației Comunitare
Cluj.https://www.facebook.com/FundatiaComunitaraCluj/,
https://rohelp.ro/ro/ngos/38



Asociația VeDem Just https://ajutăm.civicsuport.ro/#/login?redirect=%2Fdashboard



Vă ajutăm din Cluj- https://www.facebook.com/groups/2550667518542414/



Vă ajutăm din Dej - https://www.facebook.com/groups/229953208400618/



Clujul Sustenabil - https://www.facebook.com/ClujulSustenabil/



Civic Suport - https://www.facebook.com/CivicSuport/



CPVP: Center for Peace and Violence Prevention https://www.facebook.com/cpvp.org/



Pro Vobis - http://www.provobis.ro/



Asociația Daisler - https://www.facebook.com/daisler.asociatia/



Fundația Transilvania Leaders - https://www.transilvanialeaders.ro/



Plus Floreşti
https://www.facebook.com/PLUSFloresti/posts/505760563641307?hc_location=ufi
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Caşi sociale ACUM / Social housing NOW https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/



FDP CLUJ - https://rohelp.ro/ro/ngos/66



Rotary Club Cluj- http://www.rotary-cluj.org/

Județul Constanța

 Asociaţia non-profit EuxinMed sprijină Spitalul Militar de Urgenţă din Constantă
http://smuct.ro/asociatia-non-profit-euxinmed/

 COLEGIUL PSIHOLOGILOR CONSTANȚA - consiliere
https://www.capital.ro/consiliere-psihologica-pentru-cei-afectati-de-epidemie-totul-se-vaintampla-printelefon.html?fbclid=IwAR3ms3rW6cS5CeQvd2T3_y0xE1jlvuvKPBG91LIFj6BVOtU2nu_A
lZyNZm4

 Constanța Unită - https://www.facebook.com/groups/224898898697780/
Dăruiește Aripi - https://rohelp.ro/ro/ngos/32
Județul Dâmbovița

 Grup de suport Crevedia de mâine https://www.facebook.com/crevediademaine/photos/a.125384765703036/1283176787
43078/

 Asociația TOTUL ESTE POSIBIL
http://www.romaniapozitiva.ro/tara-romaneasca/targovistenii-sunt-invitati-sa-adopte-ofloare-pentru-a-ajuta-bolnavii-de-coronavirus-si-spitalul-de-urgentadambovita/?fbclid=IwAR1skiGSG94q7GTgaVxNw1139piUnh9N0LNhyNlTNJ7gQu9LAzr
OKFddqMI


Asociația ȘANSA TA - https://rohelp.ro/ro/ngos/68

Județul Dolj


Fondul local de investiţii COVID-19 Craiova - Împreună pentru comunitatehttps://www.semimaratonulcraiovei.ro/



ARTI (Asociaţia Naţională a Tinerilor cu Iniţiativa) prin Centrul de Voluntariat
VOLUNTARIS lansează campania #HaiCuImplicarea https://www.facebook.com/voluntaris.craiova , https://rohelp.ro/ro/ngos/62



Fundația Ion Tiriac - http://www.fundatiaiontiriac.ro/



Asociația Medici pentru Viața Copiilor https://www.facebook.com/pg/Asocia%C8%9Bia-Medici-pentru-via%C8%9Bacopiilor-105609234402594/about/?ref=page_internal

Județul Galați
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Galați grup de suport -https://www.facebook.com/groups/413055522895886/



Fundația Comunitară Galați https://www.facebook.com/FundatiaComunitaraGalati/



URBAN VOLUNTAR SEARCH AND RESCUE (UVSAR) https://www.facebook.com/uvsarro/?tn-str=k*F



OpenHub Galaţi, pune gratuit la dispoziția ONG-urilor un soft pentru strângere de
donaţii: https://bit.ly/2VimpLR



https://moldovasolidara.ro/judeţe/galati-moldova-solidara/



Asociaţia SMURD Galaţi - http://www.smurdgalati.ro/



Asociația Bunul Samaritean https://www.facebook.com/Fundatiebunulsamaritean/about/



Fundația Familia - https://www.facebook.com/pages/FundatiaFamilia/1533835016913027

Județul Gorj


ADER - Asociaţia pentru Democraţie Educaţie Respect
https://www.facebook.com/ADERTarguJiu/

Județul Hunedoara


LIONS CLUB SARMIZEGETUSA DEVA - Grupul voluntarilor - Un LEU te
protejează - https://www.facebook.com/groups/528736264691005/

Județul Iași


Arhiepiscopia Iași - https://fiideajutor.ro/despre-proiect



Centrul de Urgente Sociale
https://www.facebook.com/CentrulDeUrgenteSociale/?hc_location=ufi

Ne-am mobilizat alături de prietenii de la FONSS, Fundaţia Comunitară
Iaşi și Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany pentru a contribui la eforturile de
combatere a epidemiei de Covid19.
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Asociaţia Civica - https://asociatiacivica.ro/2020/04/03/numar-unic-covid19/



Tabel formular ajutor - Iași https://drive.google.com/drive/folders/1iT3OjM61Z5vKGnMB4b2s8iW4Lynqu9i_



Casa Share Iași https://www.facebook.com/casashareromania/posts/2645831829035230



Reset - https://www.facebook.com/ResetIasi/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARCgrlN2D60ww3Dbx5yjZcn9XlXNeTEzHLavGRduNaZR72dzyoboMHooZzNYFGKDN00wIR9WydV0Mdy



fabricatiniasi.ro = hartă a producătorilor locali din zonă – https://bit.ly/2K9Y05I



Asociaţia Industrii Creative https://rohelp.ro/ro/ngos/45



Asociaţia Ştergem o Lacrimă https://rohelp.ro/ro/ngos/43



Asociaţia Trei Vieți https://rohelp.ro/ro/ngos/48



Asociaţia Lume Bună https://rohelp.ro/ro/ngos/85



Tinerii Salvează Romania https://www.facebook.com/TineriiSalveazaRomania/photos/a.107949564174303/116
417516660841/?type=3&theater



ASOCIAŢIA OM BUN https://www.facebook.com/pg/asociatiaombun/about/?ref=page_internal



Un Coup de Main d'Emmaus Iași https://www.facebook.com/pg/EmmausIasi/posts/?ref=page_internal

Județul Ilfov


Uniți pentru Chiajna - https://www.facebook.com/covid19unitipentruchiajna/



ASOCIAŢIA ŞANSA TA - https://rohelp.ro/ro/ngos/68

Județul Maramureș


CCF - Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare https://www.facebook.com/ccfasociatia/



Vă ajutăm din Sighet - https://www.facebook.com/groups/543722242931234/



Ucrainenii din Maramureș - Grupul de voluntari, inițiativă civică de pe Valea
Ruscovei. https://www.facebook.com/groups/ucrmm/

Județul Mureș
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3g HUB- https://www.facebook.com/3ghubromania/posts/2692688247684948



Ajutor medicamente https://www.facebook.com/samaritanus.ambulanta/posts/2887068571362610



Fundația Pro Sighișoara din Elveția http://www.sighisoara.org.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/AllByUNID/CECE22
498FD3E25CC2258538003D6C77?OpenDocument



Asociația Adventure Life - Împreună pentru Personalul Medical din Târgu Mures https://www.facebook.com/groups/832527123911363/



Asociaţia Divers https://rohelp.ro/ro/ngos/80



Asociaţia Cristi Vasiliu - https://rohelp.ro/ro/ngos/74

Județul Neamț


Neamțul solidar la greu - Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț https://www.facebook.com/events/633451060826577/



Asociația Născută Înger, Piatra Neamț https://www.facebook.com/anucy.suciu



Comunitatea Vivid Neamţ – https://www.facebook.com/vividNeamt/



Uniți pentru viață strânge donații pentru Spitalul din Târgu Neamț https://www.facebook.com/pg/unitipentruviata/about/?ref=page_internal



Asociația Volunteer for Life - https://www.facebook.com/miscareainvoluntariat/



https://moldovasolidara.ro/judeţe/neamt-moldova-solidara/

Județul Prahova


Solidari în Ploiesti https://www.facebook.com/groups/546569089613693/permalink/546571262946809/



Administrația Serviciilor Comunitare - http://asscploiesti.ro/wpcontent/uploads/2020/03/CallCenter.pdf



Ajut Câmpina - https://ajutcampina.ro/



Echipa de Robotică infO(1)Robotics împreuna cu Deco RAM şi BraveBot au început
realizarea de viziere pentru personalul medical din județul Prahova https://www.facebook.com/info1robotics/



Asociația StartEvo - https://rohelp.ro/ro/ngos/52



Asociația Lume Bună - https://rohelp.ro/ro/ngos/85



Fundația Comunitară Prahova - http://www.fundatiacomunitaraprahova.ro/



Asociația Viitorul Tinerilor - http://www.viitorultinerilor.org/

Județul Satu Mare
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Vă ajutăm din Satu Mare - https://www.facebook.com/ajutamsm/

Județul Sibiu


Fundaţia Comunitară Sibiu - www.maratonsibiu.ro/un-spital-o-comunitate



Vă ajutăm din Sibiuhttps://www.facebook.com/groups/485925088741990/?hc_location=ufi



Psihologii Spitalului de Psihiatrie Sibiu oferă suport psihologic sibienilor http://www.medicina-psihiatrie.ro/



Ambulanţă pentru Monumente - Transilvania Sud sprijină Crucea Roșie Sibiu
cu transporturile de alimente de care este nevoie în spitale –
https://bit.ly/2V3EmNV

Județul Suceava
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AŢOS - Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni https://www.facebook.com/atos.suceava



Grup de suport COVID-19 (zona Rădăuți, SV) https://www.facebook.com/groups/742925362915473/permalink/745155669359109/



Vă ajutăm din Suceava - https://www.facebook.com/groups/555443038509567/



Asociația Maria Holtzhauser https://www.facebook.com/asociatiamariaholtzhauser



Voluntari cumpărături Rădăuți - https://www.radautiulcivic.ro/voluntaricumparaturi-radauti/



Organizația Tinerilor Dorneni - Campania "Împreună ajutăm Vatra Dornei”
Proiectul este gestionat de Crucea Roșie Vatra Dornei, SALVAMONT VATRA
DORNEI, Centru de Publicitate Turistică by viewer.ro, OTD Organizaţia
Tinerilor Dorneni și Bucovina Off-Road.



Sprijin pentru comunitate și asistență umanitară - livrări în Suceavahttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=121842649467181&id=10293
2124691567



Clinica Aliat Suceava- https://www.facebook.com/clinicaaliatsuceava/



Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina https://www.facebook.com/pg/i.bucovina/about/?ref=page_internal



Crucea Roşie Suceava - Campania „1 centimetru de fapte – cu toţii în linia
întâi” https://1cm.ro/



https://moldovasolidara.ro/judeţe/suceava-moldova-solidara/

Județul Teleorman


Teleorman - Asociația “Un pas spre Educație“ https://www.facebook.com/un.pas.spre.educatie/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARAKABHvxI3tHssPEy7SUgQbA3oNQuFrCSv9ztu8F7dQV0ZzrZJbzud73
48YpjO3jdxjY1lnUcRUFrFt

Județul Timiș


Vă ajutăm din Timișoara - https://www.facebook.com/groups/886776881781487/



Echipă a Departamentului de Psihologie - linie telefonică pentru suport psihologic.
https://www.facebook.com/PsihoUVT/posts/2844199599001979



Fondul Solidari în fața Covid19, gestionat de Fundația Comunitară Timișoara și
Alergotura prin platforma Timotion



GAL Timișul de Centru - https://bit.ly/2X9Z2Gy



CRIES - Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice & Solidare https://www.facebook.com/AsociatiaCRIES/



Asociația Dr. Victor Babeș Timișoara



Asociaţia pentru AŢI Aurel Mogoșeanu https://www.atitimisoara.ro/



Fundația Pentru Voi - https://www.pentruvoi.ro



LOGS - Grup de Inițiative Sociale - https://www.facebook.com/pg/LOGS109518833786428/about/?ref=page_internal



Platforma https://anticovidtm.ro/iniţiative/

Județul Vâlcea


Asociaţia Nadia Duca Horezu - https://www.facebook.com/Asociatia-Nadia-DucaHorezu-108899650746392/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARBM2xBtX3T1xh5nA4Po_RIJpCZ7vIFkSAVVNp0_nsxDvl_bF3ozp4x2rb
OdcTgoRUbxRcoCS0uFuaSI

Județul Vaslui
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Asociația Dragoste Desculță - https://www.facebook.com/dragostedesculta/



Comunitatea #VoluntariatBarlad https://www.facebook.com/groups/Voluntariat.Barlad/



https://moldovasolidara.ro/judeţe/vaslui-moldova-solidara/

Județul Vrancea
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Vă ajutăm din Vrancea https://www.facebook.com/groups/1566376070153259?refid=52&__tn__=*s-R



Rețeaua Solidarității Grup Suport Adjud - Acțiunea de voluntariat se desfășoară
sub coordonarea Crucii Roșii, filiala Vrancea. https://adjud.ro/16817-2/



https://moldovasolidara.ro/judeţe/suceava-moldova-solidara/

