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Cuvânt înainte
„Nimic nu e fertil decât marea colaborare a unuia prin celălalt”, spunea Antoine de
Saint-Exupéry, povestind despre fascinantul său Mic Prinț.
Și asta spunem și noi, povestind despre ce am făcut pentru oameni care, deși lipsiți de
coroane și domenii regale, sunt niște prinți rătăciți. Pentru oameni care se simt și sunt lipsiți,
copleșiți, abandonați și debusolați la răspântiile vieții. Pentru oameni lipsiți de haine, de alinare,
de resurse elementare, pe care am încercat să-i susținem prin acțiuni care au demonstrat că
„mișcarea ratată slujește mișcării ce reușește”, după cum spunea același Antoine de SaintExupéry.
Resursele financiare, deficitare pentru continuarea sau inițierea proiectelor mari și
mărețe, au fost nu îndestulătoare, dar cumva suficiente pentru acțiuni care au avut ca beneficiari
persoane „modeste”. Ceea ce părea o mișcare ratată s-a dovedit a fi una care reușește. Dar și
aceste reușite mici nu erau posibile fără „marea colaborare a unuia prin celălalt”. Colaborare
care poate exista în continuare și care poate fi mare, nu prin valoare sau amploare, ci prin
valorizarea ființelor umane, în anumite cazuri tratate în societate ca fiind lipsite de orice valoare
și potențialitate. Colaborare care se poate concretiza facil, prin diferite modalități de implicare
personală, sponsorizare și donare, inclusiv prin sistemul, deloc costisitor pentru donator, de
redirecționare a 2% din impozitul pe venit, chiar dacă acesta este unul mic.
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Despre organizație
Asociația Pro S.E.R.V. a fost înființată din dorința membrilor fondatori de a veni în
întâmpinarea nevoilor sesizate la nivel individual și social, în diverse domenii ale vieții.
Activitatea noastră se va desfășura pe trei axe fundamentale (Sănătate, Educație, Relații), dar
vom acționa și în alte direcții ce pot asigura, pentru membrii societății, suportul, refacerea și
dezvoltarea în orice sferă a Vieții.
Viziune:
În viziunea noastră, a membrilor fondatori, multe persoane aflate în dificultate pot duce
o viață de calitate și chiar folositoare semenilor lor, dacă sunt ajutate în acest sens, potrivit
nevoilor lor de reabilitare. Credem însă că viața merită și trebuie susținută nu doar dacă oamenii
în nevoie pot fi susținuti pentru a deveni la rândul lor susținători și, din acestă perspectivă, avem
în vedere oferirea de ajutor chiar și pentru cei care nu vor mai putea întoarce niciodată acest
ajutor – bătrâni sau persoane cu grave dizabilități. Credem, de asemenea, că oamenii pot și
doresc să ajute, dar nu dețin informații suficiente cu privire la nevoile semenilor și/sau cu privire
la modul în care să le vină în ajutor. Credem că putem acționa pentru ca oamenii care își doresc
să fie mai buni să construiască o viață mai bună.
Misiune:
Misiunea Asociației PRO S.E.R.V. este aceea de a susține Viața și de a asigura
îmbunătățirea calității acesteia, pentru persoane și categorii dezavantajate, asigurând interfața
dintre cei care pot și doresc să acționeze în această direcție și cei care au nevoie de suport.
Valori:
Credem în dreptul fiecărei persoane la o viață cu mai puțină suferință, mai puține
privațiuni și mai multe împliniri și în posibilitatea și voința oamenilor și organizațiilor de a
ajuta. Credem în bunătate și generozitate, în exemplele pe care le oferă în acest sens istoria și
în pildele pe care le putem și noi, în prezent, reedita.
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Proiecte și acțiuni
1.

Proiecte 2014

• Îmbrăcat – integrat:
În numeroase localități din România, lipsa resurselor financiare ridică și probleme
sociale. În multe familii, fondurile existente, atunci când acestea chiar există, sunt alocate
pentru plata facturilor și a nevoilor esențiale – în primul rând pentru hrană. În aceste condiții,
multor copii și tineri li se restrânge accesul la educație și la o viață socială normală, unul dintre
motivele invocate (și susținute de realitate), fiind acela că nu au cu ce să se îmbrace. Lipsa
articolelor vestimentare, necesare pentru o viață socială normală și pentru asigurarea unei bune
condiții medicale, este chiar mai accentuată la alte grupe de vârstă, deoarece, în sânul familiilor,
aceste nevoi sunt luate în considerare, în primul rând, pentru copii și tineri. De aceea, Asociația
PRO S.E.R.V., în anul 2014, a inițiat și desfășurat acțiuni de susținere a integrării sociale și de
asigurare a unei bune condiții medicale, prin donații haine, în total de 740,50 lei.
• Tel Support:
Proiectul a fost lansat în 2014, în beneficiul a 10 persoane, cu probleme medicale,
socioprofesionale și/sau financiare, oferind informațiile necesare, socializare și empatieîncurajare.
• Activități de asistență socială, cu donații în valoare totală de 1.200 lei.
• Activități de cercetare-documentare și de pregătire pentru acțiuni viitoare, în sfera
medicală (ex.: diseminare de informații medicale și coagularea de grupuri suport).
• Activități de pregătire pentru continuarea și extinderea unor proiecte existente, și pe alte
dimensiuni (ex.: Caritate prin carte, prin parteneriate cu organizații educaționale locale,
pentru oferirea de servicii/produse educaționale).
2.

Proiecte noi și în desfășurare

În curs de desfășurare:
Proiectele inițiate în perioadele anterioare sunt avute în vedere pentru continuare și chiar
dezvoltare
În obiectiv:
Proiectele menționate mai jos vor fi demarate în funcție de resursele financiare (provenite
din sponsorizări, finanțări, donații) și umane necesare, precum și de parteneriatele încheiate.
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• Sănătate:
autoimun.ro – informare, comunicare și susținere pentru pacienții cu boli autoimune
Prin acest proiect avem în vedere asigurarea accesului pacienților cu boli autoimune
(diagnosticați și suspicionați), la informațiile și comunicarea necesare instituirii unui diagnostic
corect și a tratamentului aferent, precum și la cele în măsură să faciliteze cunoașterea și
adoptarea unui stil de viață recomandat în acest tip de afecțiuni.
InDependență.info
Proiectul vizează prevenirea și combaterea consumului de substanțe cu potențial adictiv,
în primul rând prin furnizarea de informații referitoare la consecințele consumului, în plan
medical și psihosocial, dar și referitor la soluțiile posibile, precum și la modalitățile de
accesare/aplicare a acestora.
• Educație:
abecedarsanitar.ro
Realizarea și distribuirea de materiale de educație sanitară și realizarea de activități
specifice acestui proiect, pentru creșterea nivelului de informare și a nivelului de sănătate și
trai, pentru categoriile sociale dezavantajate, dar și pentru populația generală.
CAPabil
Proiectul CAPabil vizează: accesul la educație (și performanța în această sferă) pentru
persoanele cu dizabilități care au abilități intelectuale și artistice; obținerea susținerii din partea
societății pentru dezvoltarea personală și integrarea socială, prin educație, a persoanelor cu
dizabilități; promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu dizabilități și implicarea
societății (mass media, societatea civilă) în facilitarea accesului la educație a acestui segment
populațional.
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Raport financiar 2014
Valori totale, conform situației finaciare anuale, încheiată la 31 decembrie 2014:
Total venituri în anul 2014: 355 lei;
Total cheltuieli în anul 2014: 6.232 lei;
Deficit în anul 2014: 5.876 lei.

-6.000

-4.000

-2.000
Deficit

0

2.000

Total cheltuieli

4.000

6.000

8.000

Total venituri

Valori donații primite în anul 2014:
Donații în numerar de la persoane fizice: 100 lei;
Venituri din campania 2% din impozitul pe venituri: 255 lei.

Donații primite

28%

Numerar persoane fizice
Venituri din 2%

72%
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Valori donații efectuate în anul 2014:
Donații către persoane fizice: 2.118 lei.
Cheltuieli administrative:
Cheltuieli administrative (utilitati): 465 lei;
Cheltuieli de transport: 333 lei;
Cheltuieli poștale și telecomunicații: 383 lei;
Comisioane bancare: 1 leu;
Cheltuieli cu alte servicii: 419 lei.

Cheltuieli administrative
26%

29%
Utilități
Transport
Poșta și comunicații

0%

Comisioane bancare
Alte servicii
24%

21%

În anul 2014, Asociația PRO S.E.R.V. nu a desfășurat activități economice.
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Mulțumiri și apeluri
Mulțumim celor care ne-au susținut în anul precedent și lansăm, către susținătorii reali și
potențiali, invitația de a spijini și în perioada următoare activitatea organizației PRO S.E.R.V..

-

-

Cum ne puteți susține:
virând 2% din impozitul pe venit sau 20% din impozitul pe profit pentru Asociația Pro
S.E.R.V.;
donând în natură sau în conturile: RO43 BACX 0000 0008 7564 9001 pentru donații în
lei și RO16 BACX 0000 0008 7564 9002 pentru donații în euro;
oferind suport în colectarea de fonduri (de ex., prin urne amplate în diverse organizații);
recomandând activitatea și proiectele noastre - prin intermediul rețelelor de socializare,
prin mass media, punând banner-ele noastre pe site-ul personal sau al organizației, prin
intermediul relațiilor personale sau potrivit intențiilor și posibilităților individuale;
oferindu-ne idei cu privire la proiecte noi, cu privire la cele desfășurate, referitor la
cazuri noi ce se impun a fi soluționate sau mediatizate, alte informații;
voluntariind în proiectele pe care le desfășurăm;
prin implicarea în evenimentele și campaniile noastre caritabile, prin participare,
donație și/sau recomandare.
Pentru a ne acorda susținere, puteți utiliza datele de mai jos:
Asociatia Pro S.E.R.V., Braila, Str. Doinei, Nr. 46, Jud. Braila
CIF: 31536530
Banca UniCredit Tiriac Bank, sucursala Brailita
IBAN lei: RO43 BACX 0000 0008 7564 9001
IBAN euro: RO16 BACX 0000 0008 7564 9002
Tel: 0755 59 79 58; 0725 65 06 94
E-mail:
Pentru aplicatii la diverse joburi: hr@pro-serv.ro.
Pentru parteneriate media, promovare, solicitare de informatii cu scopul de a fi
publicate, orice alte actiuni din sfera comunicarii sau tangente acesteia:
comunicare@pro-serv.ro.
Pentru orice alte comunicari: contact@pro-serv.ro.
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