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Samusocial din Romania, la ONGFest 2010!

Bucureşti, 6 mai 2010 – Samusocial din România va fi prezentă, în perioada 7 – 9 mai, la cel mai
important eveniment al societăţii civile – ONGFest 2010. Organizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile, evenimentul va avea loc în parcul din Piaţa Unirii, unde vor participa aproximativ 200
de organizaţii neguvernamentale şi vor fi aşteptaţi peste 15.000 de vizitatori.
În cadrul ONGFest, Samusocial din România va prezenta publicului larg proiectele pe care le
implementează pentru ajutorarea şi salvarea vieţilor persoanelor adulte fără adăpost din Bucureşti,
proiecte precum: Echipele Mobile (de Zi, de Noapte şi Psihiatrică), Centrul de Zi, Atelierul de Inserţie
socio-profesională.
Vineri, 7 mai, de la ora 14.30, Samusocial din România va participa la un seminar cu titlul “Proiecte de
succes în sănătate mintală”. Sabina Nicolae, Director Executiv, va prezenta obiectivele, unicitatea şi
rezultatele proiectul “Echipa Mobilă Psihiatrică pentru persoanele adulte fără adăpost din Bucureşti”, ce
s-a derulat în perioada ianuarie - decembrie 2009. Datorită rezultatelor bune obţinute pe parcursul
implementării sale şi a necesităţii proiectului în condiţiile actuale a situaţiei stării de sănătate mintală a
beneficiarilor, Samusocial din România a decis continuarea proiectului şi în anul 2010.
Tot în prima zi a evenimentului, Samusocial din România va oferi un concert de muzică RAP susţinut de
CuMiCu, BuFu şi DJ Twist, prin care va aduce în prim plan subiecte actuale şi reale, precum problemele
sociale, greutăţile vieţii din stradă şi dificultăţile cu care se confruntă deopotrivă atât adulţii străzii, cât şi
noi, ca organizaţie neguvernamentală.
Pentru cea de-a doua zi a ONGFest, sâmbătă 8 mai, între orele 14:30 şi 16:30, Samusocial din România
împreună cu Ateliere Fără Frontiere, parteneri în proiectul “Atelierul de inserţie socio-proferională” vor
participa la seminarul de Antreprenoriat Social, organizat de BCR. Aici, reprezentanţii celor două
asocialţii - Sabina Nicolae şi Raluca Gheorla, directori executivi ai organizaţiilor, vor prezenta exemplul
de bune practici din cadrul acestui proiect co-finanţat prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social European.
Sabina Nicolae, Director Executiv Samusocial din România: “Acest eveniment este un motiv în plus să
tragem încă odată un semnal de alarmă privind situaţia precară a adulţilor străzii. Din păcate, mulţi
dintre ei nu mai au forţa de a face faţă greutăţilor şi se lasă pradă acestora, ajungând să depindă de
serviciile noastre. De asemenea, o mare parte dintre ei au ajuns într-un stadiu avansat de degradare şi
nu mai este mare lucru de făcut decât să îi ajutăm să mai trăiască încă o zi.”
Samusocial din România este singura organizaţie din Bucureşti care oferă servicii complexe de asistenţă
socială, medicală, consiliere psihologică pentru persoanele adulte fără adăpost de la nivelul Capitalei.
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