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Without solidarity where would you be now? Societatea civilă împotriva COVID
Your browser does not support the audio element.
Anul trecut pe vremea asta, serviciile de sănătate din orașul italian Bergamo se scufundau
sub povara pandemiei de COVID-19, când ONG-ul Emergency a intervenit și a organizat un
spital de campanie, înființat cu scopul de a face față afluxului uriaș de pacienți – își
amintește membrul CESE, dl Giuseppe Guerini. După cum afirmă directorul medical,
Oliviero Valoti, ajutorul organizației a fost providențial.
Pentru această acțiune de salvare de vieți omenești în timpul crizei, Emergency i s-a
decernat Premiul CESE pentru solidaritate civilă. Cillian Lohan, vicepreședintele CESE,
explică filozofia acestui premiu unic, iar președinta Emergency, Rossella Miccio, ne
relatează ce însemnătate are recunoașterea Europei pentru organizația ei.
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Editorial
Nimeni nu e prea mic sau prea mare pentru a ajuta
Stimați cititori,
Fantastic! Sunt încă impresionat de emoțiile câștigătorilor Premiului nostru pentru
solidaritate civilă din acest an.
Am coprezidat ceremonia de decernare a premiilor la 15 februarie, urmărită în direct
de un public de 7 500 de persoane. Știrile cu privire la recunoașterea acordată de către
CESE acestor inițiative importante s-au răspândit repede în toată Europa.
Iar câștigătorii nu reprezintă decât vârful aisbergului. Toate cele 250 de candidaturi pe
care le-am primit au stat mărturie solidarității extraordinare de care mulți oameni au
dat și încă dau dovadă în fața pandemiei de COVID-19. Proiectele premiate reprezintă un instantaneu a ceea ce se întâmplă pe
teren, a eforturilor imense depuse de nenumărate organizații și persoane fizice pentru a-i ajuta pe cei aflați în dificultate,
salvând chiar vieți sau măcar ajutându-i pe oameni să facă față dificultăților cauzate de pandemie. Aceasta arată că
numeroasele noastre comunități sunt cu adevărat inima Europei.
În ceea ce privește conținutul lor, proiectele au variat de la cele care oferă sprijin în natură, cum ar fi furnizarea de alimente și
asistență persoanelor în vârstă sau celor fără adăpost, la persoanele care produc materiale medicale de protecție pentru medici,
personalul medical sau secțiile de maternitate, și până la proiecte care se desfășoară în întregime online, cum ar fi îngrijirea
sănătății mintale a adolescenților sau a tuturor celor aflați în nevoie, combaterea știrilor false legate de COVID-19, sprijinirea
copiilor cu nevoi educaționale speciale și a părinților lor pentru a continua școlarizarea și terapia atunci când toate școlile se
închid, furnizarea de cursuri certificate privind tot ceea ce trebuie știut despre COVID-19 sau pur și simplu organizarea de
concerte de la balcon pentru a ridica moralul în timpul primelor măsuri de izolare. Și acestea sunt doar câteva exemple!
Proiectele câștigătoare demonstrează că nimeni nu e prea mic sau prea mare pentru a ajuta, mergând de la inițiative lansate de
un elev de liceu în vârstă de 18 ani până la operațiuni pe scară largă întreprinse de un ONG internațional care este un furnizor
veteran de asistență medicală pe timp de criză, activ pe diferite continente.
Iată ce putem realiza atunci când punem în valoare sentimentul de responsabilitate civilă și de compasiune și considerația
pentru vecinii noștri.
Obiectivul CESE a fost de a acorda recunoaștere contribuției societății civile europene la depășirea acestei crize și rolului vital
pe care aceasta l-a jucat. Am dorit să le arătăm celor activi pe teren că Europa le mulțumește pentru angajament și solidaritate.

Am hotărât deci să le acordăm un premiu.
Sperăm că premiul nostru nu va fi doar un stimulent pentru câștigătorii noștri, ci va servi, de asemenea, drept sursă de
inspirație pentru toate celelalte organizații și persoane fizice, astfel încât să persevereze în actele lor extraordinare de
solidaritate, deoarece faptele lor sunt esențiale pentru câștigarea luptei împotriva pandemiei și construirea unui viitor mai bun
pentru Europa. Prin urmare, ne-am simțit foarte mândri și onorați să sărbătorim acest moment cu câteva dintre aceste
persoane incredibile.
De asemenea, am dori să aflați mai multe despre acești oameni curajoși și creativi și să le cunoașteți activitatea. În acest
număr puteți citi interviuri cu fiecare dintre câștigătorii noștri, care, printre altele, ne-au informat cu privire la ceea ce i-a
determinat să își lanseze proiectele și la modul în care ele au fost primite de beneficiarii direcți. De asemenea, puteți asculta
podcast-ul cu câștigătorul nostru din categoria transfrontalieră „Urgențe”, un ONG care a construit un spital în Bergamo, atunci
când acest oraș italian reprezenta focarul de coronavirus, la începutul pandemiei. Și mai sunt și câteva lucruri amuzante de aflat
pentru cei care doresc să știe mai multe. Lectură plăcută!
Cillian Lohan
Vicepreședintele CESE responsabil cu comunicarea

Pe scurt
Urmăriți ceremonia de acordare a Premiului pentru solidaritate civilă, ediția 2020
Urmăriți înregistrarea video a ceremoniei de acordare a Premiului nostru pentru solidaritate civilă și descoperiți cele
23 de proiecte extraordinare care ne-au ajutat să depășim criza.

Premiul pentru solidaritate civilă 2020 în mass-media
Iată câteva ecouri apărute până acum în presă cu privire la Premiul pentru solidaritate civilă
2020.
Austria – Wiener Zeitung: "Österreichische Initiative gegen Fake News ausgezeichnet"
Belgia – De Standaard: "Europa bekroont Poolse (17) die fake webshop tegen
partnergeweld opzette"
Bulgaria – Plovdiv24.bg: "Карин дом" печели наградата на ЕИСК за гражданска
солидарност за България"
Croația – Hina: "Hrvatska mreža za beskućnike dobitnica prestižne europske nagrade"
Cipru – Cyprus Times: "Το βραβείο Αλληλεγγύης Πολιτών της ΕΟΚΕ για τους Κύπριους
εθελοντές, χαιρετίζει ο Επίτροπος Εθελοντισμού"
Franța – Touteleurope.eu: "La plateforme française "Bouge ton Coq" récompensée par le
Comité économique et social européen"
Germania – Deutsche Welle: "Walczą z pandemią: sklep dla ofiar przemocy i psycholog
przez Whatsapp"
Grecia – Globalview.gr: "Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ STEPS ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΕ"
Ungaria – Euronews – HU: "Uniós elismerés a Magyar Helsinki Bizottságnak"

Irlanda – The Irish Journal: "Alison wins EESC prize for Covid-19 info course"
Italia – La Repubblica: "Emergency vince il premio europeo per la solidarietà civile: assegnato per il suo modello flessibile e replicabile
nel gestire ospedali"
Lituania – Delfi.lt: "Komunikacijos ekspertei Karolina Barišauskienei – tarptautinis apdovanojimas už projektą „priešakinėse linijose“
Malta – Times of Malta: "Chamber of SMEs wins prize for helping businesses during pandemic"
Polonia – RMF 24: "Licealistka z Polski z prestiżową nagrodą. Jej inicjatywa wspiera ofiary przemocy domowej"
Portugalia – Público: "Covid-19: projecto Vizinhos à Janela distinguido com prémio Solidariedade Civil"
România – Euractiv.ro: „Asociația Prematurilor câștigă Premiul CESE pentru solidaritate civilă acordat României”
Slovacia – Aktuality: "Organizácia Človek v ohrození získala medzinárodnú cenu za občiansku solidaritu"
Slovenia – RTV Slovenija: "Glasujte za ime tedna"
Spania – EL Dia: "Afammer recibe el premio solidaridad civil del Comité Económico y Social Europeo"
Regatul Unit – oxinabox.co.uk: "KIDLINGTON’S CHERWELL COLLECTIVE ONLY UK PROJECT TO WIN €10,000 INTERNATIONAL PRIZE
FOR WORK DURING PANDEMIC!"

Publicații noi
Toți câștigătorii laolaltă
CESE a publicat o broșură în care prezintă toate proiectele câștigătoare ale
Premiului pentru solidaritate civilă, alături de numeroase informații despre
premiu.
Puteți descărca broșura la adresa: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-0321-103-en-n.pdf

Știrile CESE
ASOCIAȚIA PREMATURILOR CÂȘTIGĂ PREMIUL CESE PENTRU SOLIDARITATE CIVILĂ
ACORDAT ROMÂNIEI
Proiectul depus de asociația din România se numără printre cele 23, din UE și din
Regatul Unit, care au fost premiate pentru contribuția lor excepțională la
combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale dezastruoase
Comitetul Economic și Social European (CESE) a decernat Premiul pentru solidaritate
civilă Asociației Prematurilor pentru un proiect care a pus echipamente și aparate de
protecție la dispoziția maternităților, ale căror nevoi au fost adesea trecute cu vederea în
contextul luptei împotriva COVID-19, ceea ce le-a îngreunat capacitatea de a face față
pandemiei.
CESE, un organism consultativ care reprezintă societatea civilă europeană la nivelul UE, a
selectat Asociația Prematurilor ca fiind cel mai bun candidat român la premiu, declarând
că acest proiect a fost un exemplu strălucit de admirabilă solidaritate în timpul crizei
provocate de pandemia de COVID-19.
Campania de strângere de fonduri a asociației a făcut posibilă donarea unei cantități
impresionante de echipamente, menite să reducă riscurile de infectare în rândul
personalului, al sugarilor și al părinților.

Asociația Prematurilor din România a fost anunțată ca unul dintre cei 23 de laureați în cadrul unei ceremonii virtuale de
decernare a premiilor, organizată de CESE la 15 februarie.
Fiecare câștigător a primit un premiu în valoare de 10 000 EUR .
La momentul decernării premiilor, vicepreședintele CESE pentru comunicare, Cillian Lohan, a declarat:
„CESE a subliniat în repetate rânduri că solidaritatea și acțiunile comune specifice sunt esențiale pentru a depăși o astfel de pandemie.
Singurul răspuns eficace la o criză precum această pandemie este acela de a acționa rapid, decisiv și împreună. Astfel, s-au conturat
învățăminte pentru a face față altor crize, indiferent dacă acestea sunt sociale, economice sau de mediu.
Societatea civilă s-a aflat în prima linie a tuturor acțiunilor solidare și, fără ajutorul lor pe teren, prețul plătit pentru această pandemie
ar fi mult mai mare. Toate proiectele pe care le-am primit sunt dovada implicării altruiste a cetățenilor și a nivelului local,
demonstrând contribuția enormă a societății civile la această luptă. Prin acest premiu, recunoaștem că, în aceste vremuri fără
precedent, oamenii și organizațiile contează. Este o onoare să putem sărbători acest lucru împreună”.
Premiile au fost acordate câștigătorilor din 21 de țări ale Uniunii Europene. Un premiu a fost acordat unui proiect cu orientare
transfrontalieră și altul unei organizații din Regatul Unit, ca gest menit să demonstreze că CESE dorește să mențină legături strânse
cu societatea civilă din această țară, în ciuda faptului că ea a părăsit UE.
Deși și-a propus să identifice un câștigător în fiecare stat membru al UE și în Regatul Unit, CESE nu a primit, din partea a șase țări,
candidaturi eligibile pentru proiecte.
Lista completă a câștigătorilor este disponibilă mai jos și pe pagina noastră de internet.
Câștigătorii au fost selectați dintr-un total de 250 de candidaturi depuse de organizații ale societății civile, persoane fizice și
întreprinderi private. Toate proiectele au avut ca vector solidaritatea și au prezentat modalități creative și eficiente de a face față
provocărilor, adesea majore, generate de criză.
Majoritatea proiectelor au vizat grupurile vulnerabile sau persoanele cele mai afectate de criză, cum ar fi persoanele în vârstă sau
tinerii, copiii, femeile, minoritățile, migranții, persoanele fără adăpost, personalul medical sau angajații și angajatorii.
În ceea ce privește conținutul proiectelor, acestea s-au axat pe cinci teme principale: furnizarea de alimente și asistență pentru
grupurile vulnerabile, echipamentele medicale, serviciile de consiliere, serviciile educaționale și informațiile privind pandemia, precum
și cultura.

CÂȘTIGĂTORUL DIN ROMÂNIA
Asociația Prematurilor din România a primit premiul în cadrul categoriei de proiecte axate pe tema „Producție și distribuție de
echipamente medicale”. Tema a grupat proiecte care au produs și distribuit măști și articole de igienă, au transformat clădiri în
spitale, au construit noi structuri medicale sau au achiziționat și donat medicamente și dispozitive tehnice.
La începutul pandemiei de COVID-19, Asociația Prematurilor din România a intervenit pentru a furniza echipamente esențiale de
protecție pentru patru secții de maternitate din țară, astfel încât să se asigure siguranța personalului medical, a mamelor și a nounăscuților, mulți dintre aceștia aflându-se în terapie intensivă.
„Proiectul nostru este vital și vine în ajutorul comunității într-o perioadă extrem de dificilă, în care poate face diferența dintre viață și
moarte. Rolul nostru, în calitate de adulți, este de a-i proteja chiar și pe cei mai mici pacienți din sistemul de sănătate. Acum, mai mult
ca oricând, obiectivul nostru ar trebui să fie solidaritatea și empatia și ar trebui să rămânem proactivi pentru cei care au nevoie de
ajutor. Acest premiu ne va ajuta în misiunea noastră”, a declarat președinta Asociației Prematurilor, Diana Gămulescu.
Alți candidați români care au concurat pentru premiul CESE au prezentat, de asemenea, proiecte de înaltă calitate. Printre acestea se
numără inițiativa Solidar Social a Asociației Adi Hădean. Restaurantul său fiind închis, un renumit bucătar român, personalul și
voluntarii săi au pregătit și distribuit mese calde medicilor, personalului medical, familiilor aflate în carantină și persoanelor în vârstă.
Informații detaliate despre toți câștigătorii și ceilalți candidați pot fi găsite în broșura noastră, care este disponibilă la cerere.
CESE speră că Premiul pentru solidaritate civilă va spori vizibilitatea și va crește gradul de conștientizare nu numai cu privire la
proiectele câștigătoare, ci și la multe alte inițiative creative ale cetățenilor care se desfășoară în UE.
„Astăzi, nu îi salutăm doar pe cei 23 de câștigători ai noștri. Ne înclinăm în fața întregii societăți civile din Europa și a nenumăratelor
organizații, întreprinderi și persoane din UE care au dat și continuă să dea dovadă de o solidaritate, un curaj și o responsabilitate
civică nemaiîntâlnite în aceste vremuri dificile și care ne pun la încercare”, a declarat dl Lohan.
CESE a afirmat că proiectele și inițiativele desfășurate de cetățeni și de societatea civilă au completat în multe privințe eforturile
depuse de statele membre pentru a atenua efectele crizei și chiar le-au depășit în unele domenii, cum ar fi producția de măști faciale
la nivel local și regional.
În comparație cu candidaturile primite în cazul Premiului pentru societatea civilă în anii precedenți, CESE a înregistrat un număr mai
mare de candidaturi din partea unor organizații informale sau mai puțin consacrate, ceea ce arată în mod clar starea de spirit de pe
teren. De asemenea, au existat mai puține candidaturi din unele țări care au fost mai puțin afectate în timpul primului val al
pandemiei sau din partea celor cu sisteme de protecție socială mai puternice.

CRITERIILE DE ACORDARE A PREMIULUI
CESE a lansat premiul în iulie 2020, cu tema „Societatea civilă împotriva COVID-19”, anunțând că acesta va fi un premiu excepțional,
punctual, care va înlocui premiul său tradițional pentru societatea civilă. Scopul a fost de a aduce un omagiu societății civile din
Europa, care s-a implicat activ și altruist în acțiuni de solidaritate încă din primele zile ale pandemiei.
Concursul a fost deschis persoanelor fizice, organizațiilor societății civile și întreprinderilor ale căror proiecte trebuiau să fie absolut
non-profit și să nu beneficieze de finanțare publică în procent de peste 50 %. Ele trebuiau să aibă o legătură directă cu pandemia de
COVID-19, vizând în mod specific combaterea virusului sau abordarea consecințelor acestuia.
În fiecare an, Premiul emblematic al CESE pentru societatea civilă aduce un omagiu organizațiilor societății civile și/sau persoanelor
ale căror proiecte celebrează identitatea europeană și valorile comune într-un anumit domeniu de activitate. Premiul a fost acordat
începând din 2006.

LISTA COMPLETĂ A CÂȘTIGĂTORILOR PREMIULUI CESE PENTRU SOLIDARITATE
CIVILĂ 2020:

ȚARA

CÂȘTIGĂTORUL

AUSTRIA

#EUROPAgegenCovid19, o inițiativă prezentată de compania
nonprofit Kommunikationswerkstatt 27, care combate
dezinformarea, știrile false și informațiile eronate cu privire la
pandemie și îi motivează pe cetățeni să se opună manipulării
emoționale și cognitive.

BELGIA

OKRA, trefpunt 55+, o asociație care a reacționat la pandemie
prin Reziliența OKRA , o inițiativă creativă menită să mențină
persoanele în vârstă active și conectate din punct de vedere
social.

BULGARIA

Karin dom, o fundație care a oferit activități de formare online
pentru a sprijini familiile copiilor cu nevoi speciale.

CROAȚIA

Hrvatska mreža za beskućnike , o rețea croată care a sprijinit
persoanele fără adăpost pe măsură ce țara a intrat în izolare,
fiind afectată și de un cutremur.

CIPRU

Voluntarii care au venit în sprijinul grupurilor vulnerabile
în perioada pandemiei de COVID-19, pentru inițiativele lor
care au inclus furnizarea de alimente și medicamente
persoanelor aflate în izolare din cauza vârstei sau a problemelor
de sănătate. Inițiativele au fost coordonate de Erika
Theofanidi.

CEHIA

Nevypusť Duši – o organizație de studenți și de medici,
psihologi și asistenți sociali ale căror webinare online i-au ajutat
pe elevii de liceu să facă față problemelor de sănătate mintală și
să își sporească reziliența psihologică în timpul pandemiei.

FRANȚA

Bouge ton Coq, o platformă care se străduiește să mențină
vitalitatea Franței rurale, în contextul inițiativei sale C’est ma
tournée! (Plătesc eu!), care a sprijinit magazinele rurale și
întreprinderile care s-au străduit să facă față costurilor în timpul
pandemiei.

GERMANIA

Krisenchat, un serviciu de consiliere disponibil 24 de ore din 24
și șapte zile din șapte, care a oferit sprijin practic gratuit și
încurajări prin intermediul Whatsapp sau SMS pentru tineri și
copii.

GRECIA

Steps, o organizație non-profit care și-a transformat actualul
proiect One-Stop în Many Stops , oferind mese calde, apă
îmbuteliată și produse de igienă personală persoanelor care

trăiesc pe străzi și celor din locuințe precare.

UNGARIA

Magyar Helsinki Bizottság , sau Comitetul Helsinki din
Ungaria, care a oferit asistență juridică gratuită în cazurile
legate de drepturile omului în contextul crizei.

IRLANDA

Alison – Cursuri online gratuite & Platforma de învățare online,
pentru proiectul său Coronavirus: What You Need to Know
(Coronavirus: ce trebuie să știți), un curs de informare privind
COVID-19 care a fost tradus în peste 70 de limbi și a fost
accesat de peste 350 000 de persoane din întreaga lume.

ITALIA

Casetta Rossa, o asociație non-profit care se ocupă atât de
furnizarea de alimente persoanelor vulnerabile, cât și de un post
de radio care transmite informații și mărturii personale pentru a
ridica moralul oamenilor.

LITUANIA

Karolina Barišauskienė, expertă în comunicare pentru
proiectul său Priešakinėse linijose (În prima linie), o campanie
digitală de istorisiri și informații din partea profesioniștilor din
domeniul medical aflați în linia întâi a luptei cu coronavirusul.

MALTA

Camera IMM-urilor din Malta , pentru proiectul With You All
the Way (Alături de voi până la capăt), care a oferit consiliere
online și sprijin inter pares pentru a ajuta mii de IMM-uri să se
adapteze la pandemie.

POLONIA

Krystyna Paszko, o elevă de liceu care a creat Chamomiles
and Pansies (Mușețel și pansele), un magazin online care a
întins o mână victimelor violenței domestice în timpul izolării.

PORTUGALIA

Vizinhos à Janela , o inițiativă de cartier prezentată de Íñigo
Hurtado, care a oferit momente de relaxare prin concerte
zilnice de la balcon și a oferit alimente persoanelor aflate în
dificultate.

ROMÂNIA

Asociația Prematurilor, o asociație din România pentru
bebeluși născuți prematur, pentru proiectul său de sprijinire a
personalului medical și a nou-născuților în maternitate,
prin furnizarea de echipamente de protecție și de
aparatură de combatere a COVID-19 în secțiile de
maternitate.

SLOVENIA

Društvo psihologov Slovenije , o asociație de psihologi
sloveni, pentru proiectul lor de sprijin psihosocial acordat
publicului larg și de ajutor profesional pentru psihologi și
alți profesioniști din domeniul sănătății în timpul
epidemiei de COVID-19 din Slovenia.

SLOVACIA

Človek v ohrození, un ONG non-profit, pentru inițiativa Their
Health is Also Our Health (Sănătatea lor este și a noastră),
care a venit în sprijinul comunităților de romi grav afectate și lea ajutat în timpul pandemiei.

SPANIA

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER), o asociație de familii și femei din zonele rurale,
pentru proiectul Marea Rețea de Solidaritate Rurală
AFAMMER, care a reunit sute de femei din mediul rural din
Spania ce și-au pus la dispoziție timpul liber și priceperea la
cusut pentru a remedia lipsa de măști de protecție și a ușura
sentimentul crescând de izolare în rândul persoanelor în vârstă
în timpul pandemiei.

SUEDIA

Spațiul comunitar și artistic și societatea non-profit Blivande,
pentru proiectul său Crisis Response (Reacția la criză), o
inițiativă cu sursă deschisă de creare de echipamente medicale
de protecție la scară largă.

REGATUL UNIT

Cherwell Collective, CIC , pentru proiectul Live, Learn, Eat,
Grow (Trăiește, învață, mănâncă, dezvoltă-te), care a oferit
alimente și alte lucruri de primă necesitate persoanelor aflate în
dificultate și i-a învățat pe locuitori să își cultive singuri
produsele.

Emergency, un ONG cu sediul în Italia, pentru asistența pe care
a acordat-o în Europa și în toată lumea pentru a pune stavilă
PROIECT
pandemiei, în special prin intermediul modelului său replicabil de
TRANSFRONTALIER/EUROPEAN
măsuri de siguranță și protecție , un model adaptabil de
proiectare și gestionare a spitalelor în timpul pandemiei.

Interviurile cu câștigătorii sunt disponibile în versiunile lingvistice respective ale acestui buletin informativ.

ȘTIAȚI CĂ...?
Premiul nostru pentru solidaritate civilă a fost unic sub mai multe aspecte. Aflați
câteva lucruri surprinzătoare despre unii dintre câștigătorii noștri și despre
premiul în sine!
1. La începutul anului 2020, CESE își alesese deja tema tradiționalului său premiu pentru
societatea civilă, când pandemia de COVID-19 a izbucnit. Deoarece începeau să apară tot
mai multe vești despre acte de solidaritate, CESE a decis să ofere mai degrabă un premiu
pentru solidaritate civilă.
2. Spre deosebire de Premiul pentru societatea civilă, care este decernat unui număr de
până la cinci candidați din întreaga Europă, CESE era în căutarea câte unui câștigător din
fiecare stat membru al UE și din Regatul Unit. O altă noutate este faptul că premiul se adresa și întreprinderilor, nu doar
organizațiilor societății civile, așa cum se întâmplă cu premiul tradițional.
3. Premiul CESE pentru solidaritate civilă a primit al doilea cel mai mare număr de candidaturi din istoria Premiului CESE
pentru societatea civilă, fiind depășit doar de ediția din 2015 a premiului, dedicat sprijinirii migranților și refugiaților.
4. În comparație cu edițiile anterioare, CESE a primit în acest an un număr mai mare de candidaturi din partea unor organizații care
nu au fost înființate în mod oficial, cum ar fi grupuri de voluntari sau de vecini , ceea ce arată în mod clar ce spirit domnește pe
teren.
5. Krystyna Paszko, din Polonia, este cea mai tânără câștigătoare din istoria premiului. Ea avea 17 ani când și-a depus candidatura,
astfel încât cererea ei a trebuit să fie semnată de mama sa. În ciuda vârstei sale fragede, Krystyna a luat mass-media europeană prin
surprindere cu proiectul său original, dar extrem de curajos, de a oferi o mână de ajutor victimelor abuzurilor domestice. Articole
despre ea au apărut în numeroase canale media din întreaga Europă și a fost intervievată de BBC și de televiziunea belgiană.
6. Zicala „un necaz nu vine niciodată singur” s-a verificat din plin în cazul unui concurent câștigător, Rețeaua croată pentru
persoane fără adăpost. La doar câteva zile după ce autoritățile naționale impuseseră o izolare strictă, un cutremur puternic a lovit
capitala Croației, Zagreb, pentru prima dată în 140 de ani.
7. Unii dintre câștigătorii noștri aveau deja experiență în ceea ce privește răspunsul la amenințările reprezentate de viruși. ONG-ul
Emergency, câștigătorul nostru transfrontalier, a oferit ajutor în timpul epidemiei de Ebola din Sierra Leone, în timp ce câștigătorul
nostru irlandez, platforma de învățare Alison, organizase deja cursuri privind SARS, gripa porcină și Ebola.
8. Câțiva dintre câștigători au primit și alte premii pentru proiecte legate de pandemia de COVID-19. Un exemplu în acest sens este
experta lituaniană în comunicare, Karolina Barišauskienė. Înainte de a câștiga Premiul pentru solidaritate civilă pentru proiectul său
de prezentare a activității personalului medical din prima linie a pandemiei de COVID-19, ea câștigase premiul lituanian în domeniul
relațiilor publice intitulat „Tineri conștienți – Vârstnici în formă”, un proiect social care încurajează tinerii să respecte normele de
carantină.
9. Mulți dintre cei 250 de candidați ai noștri nu numai că au desfășurat activități valoroase pe teren, ci au și găsit nume originale

pentru proiectele lor. Concurenții din Spania și Slovenia par să fi fost cu deosebire inspirați, unele dintre inițiativele lor intitulându-se
#SoulFoodFighters (Luptători pentru hrană sufletească), Anti-racist Pantry (Cămara antirasistă), It Never Rains but it Pours
(Nu plouă niciodată, ci toarnă), ori Hotel Korona, Pimp my Walls (Înviorează-mi pereții) și Our Streets are Empty but our
Hearts are not (Străzile sunt pustii, dar nu și sufletele noastre). (ll)

Cu cuvintele câștigătorilor
Un an de trai altruist: învățămintele desprinse din mobilizarea socială împotriva
pandemiei de COVID-19, din perspectiva Asociației Prematurilor
CESE Info a solicitat Asociației Prematurilor, câștigătorul român al Premiului CESE
pentru solidaritate civilă, să îi informeze pe cititorii noștri cu privire la modul în
care s-a născut proiectul, la reacția oamenilor la acesta și la felul în care banii
câștigați vor ajuta organizația sa să se dezvolte. În cadrul acestui interviu, Diana
Gămulescu, președinta asociației, răspunde la întrebările noastre.
Ce v-a determinat să demarați proiectul sau inițiativa?
Am ținut legătura cu medicii pentru a afla ce făceau, cum se simțeau, care era situația, cum
se descurcau și dacă aveau tot ce le trebuia, și, astfel, mi-am dat seama că erau speriați, că
nu dispuneau de echipamente de protecție, de produse dezinfectante etc., și că nimeni nici
măcar nu le promisese că situația ar fi urmat să se schimbe în curând. Scenariul cel mai
sumbru ar fi ca virusul să pătrundă în spitale și în secțiile de maternitate cu unități de îngrijiri neonatale sau de terapie intensivă
pentru nou-născuți, situație în care ar fi nevoie de intervenții pentru a asigura supraviețuirea acestora. Prin urmare, am luat inițiativa
de a începe să colectăm fonduri din donații și sponsorizări și să achiziționăm cât mai multe echipamente, care să reprezinte o
protecție temporară pentru personalul medical, pentru bebeluși și pentru părinții lor, care erau foarte îngrijorați și se simțeau extrem
de expuși. Nu știam ce sumă aveam să strângem și câte secții urma să ajutăm, dar m-am gândit că trebuie să începem de undeva...
Cum a fost primit proiectul dumneavoastră? Ați obținut feedback de la persoanele pe care le-ați ajutat? (Ne puteți da
un exemplu, dacă aveți vreunul?)
Am primit reacții din partea medicilor; cuvintele lor vorbesc de la sine: „Vă mulțumim pentru implicarea și sprijinul dumneavoastră în
aceste vremuri grele! Bebelușii de la Maternitatea Târgoviște, prin intermediul cadrelor medicale, vă mulțumesc! Tot respectul nostru
și urările noastre de bine Asociației Prematurilor! Prevenirea transmiterii infecțiilor în cadrul unei maternități reprezintă o condiție
primordială pentru siguranța pacienților. Vă mulțumim foarte mult, încă o dată, pentru implicarea dumneavoastră!” Cu stimă, Dr Anca
Georgescu, Șefa Secției Neonatologie, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Dâmbovița.
În ce fel veți folosi finanțarea obținută pentru a ajuta în continuare comunitatea? Aveți deja în vedere noi proiecte?
Vom continua să facem donații maternităților din România și să investim în sănătatea bebelușilor vulnerabili.
Ce sfaturi ați da altor organizații care doresc să aibă succes în desfășurarea unor astfel de activități și programe?
Nu știu dacă sunt în măsură să le dau sfaturi, dar le pot face câteva recomandări: să acționeze cu profesionalism în privința tuturor
aspectelor legate de proiecte, să fie transparente în calitate de organizații, să persevereze și să dea dovadă de empatie în ceea ce
privește nevoile comunității, să fie atente și proactive.
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