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2009 in review

“little people” doing “little things” that makes a big difference!
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Voluntarii Little People au un impact asupra comunității românești prin implicarea zilnică în
instituții de sănătate, secții de spital, școli și centre comunitare

În anul 2009 Asociația Little People a realizat următoarele:

• 64 seminarii de instruire în Cluj-Napoca și București pentru voluntarii care lucrează pe secții de spital și în
numeroase proiecte comunitare
• 1000 voluntari au lucrat în proiectele Asociatiei Little People
• 80.000 ore în servicii de voluntariat pentru comunitate
• 1500 beneficiari copii, adulți și vârstnici ai activităților Asociației Little People
• 36 tone de alimente au fost distribuite prin programul „Food Bank” al Asociației
• 150 de articole (din care 30 apariții televizate) apărute în presa despre programele Little People
• 1000 seturi școlare, seturi de igienă și pături au fost distribuite în localități rurale
• Premii naționale și internaționale acordate pentru servicii de voluntariat
• 3 sectii de oncopediatrie respectiv 7 instituții de sănătate din țară beneficiază zilnic de activitățile desfășurate de
voluntarii Little People
• 11 secții de oncopediatrie din România au beneficiat de Campania „Poți Și Tu!”, lansată de tineri supraviețuitori de
cancer, care au încurajat actualii pacienți, prin împărtășirea propriilor experiențe în invingerea bolii, răspândind un
mesaj optimist, plin de speranță - www.potisitu.org
• 77 adolescenți și tineri adulți din România, afectați de cancer, s-au întâlnit în Tabăra de Vară Temerarii organizată
la Râșnov de către Little People
• 120 persoane au participat la Gala de Crăciun Temerarii organizată de Little People pentru tinerii care au învins
cancerul, găzduită de Hotelul InterContinental
• Katie Rizvi, vice-președintele Asociației a fost distinsă cu premiul Femeia Anului 2009, în categoria “Apărarea și
Dezvoltarea Categoriilor Defavorizate” în cadrul Galei Premiilor Avantaje și Avon, recunoscând importanța
activităților desfășurate alături de Clubul Temerarii
• 4 orașe din România au găzduit expoziția de fotografie “Portretele lui Peter Pan”, organizată în colaborare cu
revista National Geographic, cu scopul de a strânge fonduri pentru proiectul de terapie multidisciplinară TEMPo,
desfășurat de voluntarii Little People pentru copii care suferă de malnutriție
• RITTO, cea mai mare competiție sportivă paralimpică anuală, cât și cel mai amplu eveniment de voluntariat in
România, este organizat și condus de 660 voluntari Little People
• Personalități implicate în activitățile Little People de anul acesta:

Oana Pellea – Excelența Sa Ambasadorul Marii Britanii la București Robin Barnett – James
Blunt – Pasion de Buena Vista – Lars Hirschfeld – Robert Rainford – Alessandro Safina – Iris –
Harlem Gospel Choir – Drum Café - Răzvan și Dani - Carlos Santana - Lance Armstrong
Ce ne face diferiți?
Fiecare persoană din management-ul, administrarea și echipa de strângere de fonduri din cadrul
Little People este un voluntar – nimeni nu primește salariu sau comision pentru serviciile oferite.
00-40-744-873340 - info@thelittle-people.org
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Highlights 2009

Oana Pellea – susținător
al Campaniei „Poți și Tu!”
și al Clubului Temerarii.

“Asociatia Little People este
lider în lupta împotriva
cancerului în Romania, prin
eforturile de a împuternici
adolescenți supraviețuitori
prinși între lumea cancerului la
copii și cea a adulților” a
declarat Doug Ulman
președinte și CEO al Fundației
Lance Armstrong. Campania
Poți și Tu! a asociației contribuie
la îmbunătățirea ratei de
supraviețuire demografică. În
calitate de tineri care au invins
cancerul și care vizitează
pacienții din spitalele din
întreaga țară, ei oferă suport și
încurajare celorlalți adolescenți
care luptă împotriva cancerului”
a declarat Ulman. Fundația
Lance Armstrong aplaudă
aceste acte de speranță, curaj și
perseverență.”

Temerarii camp 2009

Harlem Gospel Choir

Robert Rainford

Asociația Little People oferă servicii de suport în trei spitale din România pentru copiii care suferă de cancer.
Voluntarii pregătiți, prin intermediul programului Star, vizitează în fiecare după amiază copii ș i se asigură că le
oferă o gamă largă de activități care se adresează scopurilor psihosociale specifice Exercițiile propuse îi vor
ajuta pe copii să-și învingă temerile, să-și îmbunătățească încrederea de sine, să fie familiari cu procedurile,
împrejurimile, oportunitățile de joacă, învățare, exprimare, interacțiune cu ceilalți ș i implicarea familiei. De
asemenea, activitățile desfășurate urmăresc să ofere informații, să încurajeze normalizarea, să identifice tehnici
de coping și să încurajeze utilizarea periodică a sistemelor de suport care să promoveze coping-ul și adaptarea.
Programul Star, modelat de către voluntarii Asociației Little People din Cluj ș i Bucuresti sprijină copiii ș i familiile
lor să facă față aspectelor emoționale mai putin fericite ale bolii și a tratamentului medical.

Două pagini web majore au fost lansate conținând informații-cheie despre îngrijirea tinerilor
afectați de cancer
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www.potisitu.org
www.oncopediatrie.ro
În ianuarie anul acesta Katie Rizvi a fost distinsă cu premiul
Femeia Anului 2009 în categoria „Apărarea și Dezvoltarea
Categoriilor Defavorizate”, în cadrul ceremoniei de decernare a
Premiilor Avantaje. Acest premiu recunoaște eforturile depuse
și activitățile desfășurate în cadrul Asociației Little People și al
Clubului Temerarii, instruind voluntari, organizând evenimente,
campanii și întâlniri regulate pentru tineri supraviețuitori de
cancer din România.
Katie Rizvi a afirmat: “Știm cât de important este să
împuternicim tinerii să vorbească despre experiențele lor și să
încurajeze alți adolescenți. Dorim să schimbăm percepția
asupra cancerului la copil în România și vrem totodată ca
îngrijirea tinerilor pacienți să devină o prioritate. Mă simt
onorată ca eforturile noastre au fost recunoscute prin acest
premiu foarte special în rândul femeilor.”

RITTO 2009
26 de naţiuni, 120 de sportivi, 50 de oficiali, 660 de voluntari
s-au reunit la Cluj-Napoca în cadrul RITTO 2009 – cea mai
mare competiţie sportivă internaţională anuală ş i cel mai
important turneu paralimpic regional.

În anul 2009, voluntarii participanți la RITTO
au fost votați cei mai amabili și bine organizați
voluntari de către Comitetul Internațional
Paralimpic
RITTO este unul dintre cele mai de succes evenimente care
au loc în România. Peste 40 de companii locale contribuie
la bugetul acestuia cu bunuri, servicii şi donaţii în bani. E.on
Gas România este principalul partener ş i sponsor. RITTO
este organizat ş i condus în întregime de către voluntari.
Centrul Lamont ş i echipa de 40 de voluntari a Asociaţiei
Little People au coordonat peste 600 de voluntari din liceele
din Cluj-Napoca.

Iată câteva reacţii despre RITTO:
RITTO este unul dintre cele mai bine organizate evenimente
la care am participat pe parcursul a 9 ani în calitate de
Director al echipei britanice de tenis de masă paralimpic”
Steve Ward, Marea Britanie
“Pentru dvs. personal şi întreaga echipă de voluntari; este o
adevărată bucurie să vezi un număr atât de mare de voluntari
la lucru - veseli, mereu gata să înveţe şi să fie utili, cu o
întrebare pe buze "Pot sa vă ajut?” Karol Zidiliak, Ofiţer
Tehnic IPTTC
“(RITTO) a fost exemplar!!! În viitor, toate competiţiile ar
trebui să fie cum a fost cea din România. În plus, toţi aceşti
suporteri au fost extrem de amabili şi serviabili. Little
People, vă mulţumesc pentru ajutorul vostru preţios!”
Egon Kramminger, jucător (Austria)

Vă mulțumim pentru sprijinul ș i ajutorul dumneavoastră în proiectele
anului 2009, nu am fi reușit fără dumneavoastră. Pregătim alte
evenimente minunate ș i mai multe proiecte în anul 2010, vă vom ține
la curent cu derularea acestora. Printre primele vești este ca în curand
vom deschide un sediu și în Timișoara!
Pentru mai multe informatii
despre evenimentele si
proiectele Asociatiei Little
People, va rugam sa vizitati
www.thelittlepeople.ro

Urmăriți pagina noastră pe
Facebook:
http://www.facebook.com/
profile.php?
ref=name&id=1143954211
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Finance report 2009
Activitati Direct

RITTO

1%
5%

51%

41%

3%

2%

Donatii cutii

4%
1%

95%

Donatii

Temerarii

cheltuieli

Bank tax

Categorie

Cheltuieli RON

Activități directe cu
beneficiari
-costuri
medicamente și
echipamente
medicale
-extinderea
programului de
suport psihosocial
-costuri materiale
activități

169678.00

-costuri RITTO

9103.00

-Evenimente tineri
supraviețuitori de
cancer 12 unități
oncopediatrice
(focus group-uri,
tabără de vară și
gală de Crăciun)

136208.00

Cheltuieli
administrative
pentru două
puncte de lucru

15109.00

Taxe bancare

1968.00

Total

332066.00

Categorie

Venit RON

Formulare 2%

15567

Cutii donații

3908

Donații

335601

Total

355076
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