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 Filiala de Cruce Roșie Olt este organizatie neguvernamentala de sprijin 
umanitar, de utilitate publica, care isi desfasoara activitatea conform Statutului 
Crucii Rosii Romane, a Principiilor Federatiei Internationale a Societatilor 
Nationale de Cruce Rosie si a Legii nr. 139/1995, completata de Legea nr. 
524/2004. 
 Activitatile Filialei de Cruce Rosie Olt se desfasoara in urmatoarele domenii: 
- social, pentru orice categorie vulnerabila; 
- instruire si acordare prim ajutor de baza; 
- promovare a unui stil de viata sanatos; 
- interventie la dezastre; 
- promovarea voluntariatului; 
- promovarea Dreptului International Umanitar; 
- cautare de persoane, etc. 
 Diversitatea mare de activitati pe care Crucea Rosie o realizeaza nu permite 
focusarea pe o singura categorie vulnerabila, acestea fiind foarte numeroase: 
persoane fara venit, persoane bolnave etc. Categoria persoanelor varstnice este inca 
una vulnerabila, asupra careia intervenim la solicitarea apartinatorilor sau 
institutiilor cu atributii similare care identifica vulnerabilii si/sau vulnerabilitatile.  
 Activitățile Filialei de Cruce Roșie Olt sunt sustinute financiar din 
urmatoarele surse: 
- donatii; 
- sponsorizari; 
- prestare cursuri prim ajutor si Surori voluntare de Cruce Rosie; 
- 1% din taxa de timbru colectata din valoarea biletelor la spectacole, concerte, 
competitii sportive; 
- 2%, impozit pe venit; 
- cotizatia de membru sustinator al Crucii Rosii, 12 RON/an/persoana. 



Anual, persoane vulnerabile social depun la sediul Filialei de Cruce Rosie 
Olt dosarul de solicitare sprijin, iar in urma evaluarii lor constatam in fiecare an 
aceeasi cauza: venitul insuficient care, in cazul persoanelor varstnice este 
reprezentat de pensii de la minim 400 de lei.  

Aceasta stare de fapt duce la o alimentatie insuficienta, accesul scazut la 
servicii furnizate – electricitate, caldura, asigurarea incompleta sau chiar lipsa 
tratamentului medicamentos.  

Au mai fost identificate si nevoi de asigurare a unor dispozitive medicale 
necesare recuperarii in urma fracturilor (carucior de invalid, cadru de sustinere, 
carje), aparate auditive, etc.  În limita produselor pe care Filiala de Cruce Rosie Olt 
le detine (4 carucioare pentru invalizi, 7 dispozitive cadru de sustinere si 10 perechi 
de carje), acestea pot fi imprumutate pentru recuperare si apoi returnate de catre 
solicitanti din orice categorie sociala. 
 Pentru problemele derivate din lipsurile financiare ale persoanelor varstnice, 
Filiala de Cruce Rosie Olt cauta in permanenta sa identifice surse de finantare 
pentru rezolvarea unui numar cat mai mare de solicitari de sprijin din partea 
acestora. Aceste fonduri provin din donatii, sponsorizari, cotizatii de membru de 
Cruce Rosie si cursuri de prim ajutor contra cost, derulate conform Legii 524/2004 
care asigura instruirea angajatilor, respectandu-se prevederile Codului Muncii 
privind siguranta angajatilor. 
 Resursele financiare obtinute din aceste surse sunt folosite pentru 
implementarea de proiecte pentru diferite categorii sociale vulnerabile (copii cu 
dizabilitati, familii fara posibilitati materiale din mediul rural, familii cu mai mult 
de 4 copii, familii monoparentale, varstnici, etc.), pentru dotarea cu materiale 
necesare interventiei la dezastre (pături, corturi, lanterne, generator electricitate, 
etc.) si pentru cheltuielile legate de functionarea sediului filialei. 
 Pentru persoanele varstnice desfasuram proiecte de scurta durata deoarece nu 
exista continuitate financiara pentru asigurarea permanenta a unor servicii pe 
termen mediu si lung. 
 Pentru identificarea si sprijinirea categoriilor sociale vulnerabile, in speta 
persoanele varstnice, Filiala de Cruce Rosie Olt are colaborari foarte bune cu 
majoritatea primariilor din judetul Olt, cu Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Olt, cu Centrul Social pentru Persoane Varstnice, cu Directia 
pentru Protectie Sociala din cadrul Primariei Slatina (care efectueaza anchetele 
sociale ale beneficiarilor), Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgenta “Matei Basarab” Olt, Scoala Sanitara Postliceala “Carol Davila” 
Slatina, Scoala Sanitara Postliceala de Stat Slatina (care participa cu personal 
propriu, voluntar, la activitati de colecta de fonduri, distributie produse si 
monitorizarea gratuita a starii de sanatate).  
 Pentru ca nu exista continuitate in ceea ce priveste donatiile sau resursele 
financiare, fiecare an este diferit si cuprinde proiecte destinate categoriilor asupra 
carora putem interveni. 
 Activitatile Filialei de Cruce Rosie Olt, in ceea ce priveste varstnicii, in anul 
2018, au constat in urmatoarele proiecte:  
 



 
1. Titlul: Proiect social „Daruim caldura” – distributie gratuita de combustibil 

lemnos pentru doua familii de varstnici de peste 60 de ani, evaluati 
social de catre Directia de Protectie si Asistenta Sociala din cadrul din 
localitatile  Plesoiu si Gradinile  

2. Perioada : ian. 2018  
3. Loc de 

desfăşurare: 

Judeţul: OLT 
 

 

4. Beneficiari: Doua familii de varstnici singuri 
5. Buget: Total: 1000 RON   
6. Obiectivele 
proiectului: 

- imbunatatirea conditiilor de trai pentru persoane peste 60 de ani, cu 
venituri mici 

 
 
1. Titlul: Proiect social „Sprijin pentru varstnici” 
2. Perioada : februarie - august 2018 
3. Loc de 

desfăşurare: 

Judetul Olt 
 

4. Beneficiari: Persoane varstnice, de peste 60 de ani, majoritatea de etnie roma, 
 

5. Buget: Nu este cazul, sprijinul a fost acordat din donatii in haine, 
incaltaminte si alimente colectate sau donate de populatie 

6. Obiectivele 

proiectului: 

- imbunatatirea conditiilor de trai pentru persoane varstnice 

 
 
1. Titlul: Proiect social in parteneriat cu  Farmacia Umanitara Bircii, 

Scornicesti – imprumut gratuit de dispozitive medicale de sustinere: 
carje, carucioare, cadre de sustinere. 

2. Perioada : din 2009 pana in prezent 
3. Loc de 

desfăşurare: 

Judetul Olt 
 

4. Beneficiari: Pensionari cu varste cuprinse intre 55 ani si 92 ani, cu pensii mai 
mici de 600 RON. 

5. Buget:  
6. Obiectivele 

proiectului: 

- imbunatatirea conditiilor de trai a categoriilor sociale vulnerabile 

7. Rezumat: 

 

In urma donatiilor cosntand in produse pentru sustinere  (carje, cadru 
de sustinere, carucior pentru invalizi), donate de Farmacia Umanitara 
Bircii – Scornicesti, au fost imprumutate persoanelor varstnice in 
mod gratuit pentru deplasare pe perioada recuperarii: 5 carucioare 
invalid, 3 cadre de sustinere, 2 perechi de carje.  

 
 



 
1. Titlul: Proiect social in parteneriat cu  Politia Locala Slatina si CJSU Olt 
2. Perioada : Ianuarie-februarie 2018 
3. Loc de 

desfăşurare: 

Filiala de Cruce Rosie Olt  

4. Beneficiari: 2 persoane 
5. Buget: Resurse proprii (combustibil) 
6. Obiectivele 

proiectului: 

Imbunatatirea conditiilor de trai a categoriilor sociale vulnerabile 

7. Rezumat: 

 

In perioada de cod portocaliu de ger, voluntari ai Crucii Rosii, in 
colaborare cu Politia Locala Slatina, in cadrul sedintelor Comitetului 
Judetean pentru Situatii de Urgenta Olt, pun la dispozitia persoanelor 
varstnice si a celor cu afectiuni locomotorii, in fiecare an, 
posibilitatea de a le fi achizitionate alimentele de baza si 
medicamentele pentru a evita astfel deplasarile intr-un mediu 
periculos: polei, ninsori abundente. 

 
 
  
1. Titlul: Interventie la canicula 2018 
2. Perioada : Iulie-august 2018 
3. Loc de 

desfăşurare: 

Filiala de Cruce Rosie Olt  

4. Beneficiari: 43 persoane 
5. Buget: Resurse proprii (apa plata) 
6. Obiectivele 

proiectului: 

Imbunatatirea conditiilor de trai pentru categorii sociale vulnerabile 

7. Rezumat: 
 

In perioada de cod portocaliu si rosu de canicula, sediul Filialei de 
Cruce Rosie Olt a functionat ca punct de prim ajutor si distributie 
gratuita de apa pentru persoanele care tranziteaza partea de jos a 
orasului. In acest scop, sediul filialei a fost dotat, prin sponsorizare, 
cu aparat de aer conditionat si frigider cu dozator pentru apa. 

 
1. Titlul: Sprijin pentru cazuri medicale grave, repatrierea unei persoane 

decedate in strainatate 
2. Perioada : Iulie-august 2018 
3. Loc de 

desfăşurare: 

Filiala de Cruce Rosie Olt  

4. Beneficiari: 3 cazuri 
5. Buget: 30 000 lei 
6. Obiectivele 
proiectului: 

Imbunatatirea conditiilor de trai pentru categorii sociale vulnerabile 



7. Rezumat: 

 

Persoane foarte bolnave, care necesita interventii medicale urgente, 
foarte costisitoare in tara sau in strainatate au depus cereri de 
acordare de sprijin banesc. Filiala depune documentele medicale la 
potentiali sponsori in urma evaluarii medicale a documentelor 
depuse. 

 

Proiecte ale Filialei de Cruce Rosie Olt in derulare: 

Proiect « Comfort Challenge » prin care Cruca Rosie si Ariston Thermo 
Romania faciliteaza accesul la apa calda menajera pentru scoli si institutii de 
ocrotire sociala. In judetul Olt am oferit boiler-e de 100 de litri pentru doua scoli 
din mediul rural: Corbu si Gradinile, un dispensar comunal, un centru medico-
social si pentru Centrul de Ingrijire si Asistenta Spineni din cadrul DGASPC Olt, 
care gazduieste si persoane varstnice. 

Rezultatele activitatii Crucii Rosii sunt vizibile si prin prisma participarii 
comunitatii la identificarea si intampinarea nevoilor categoriilor vulnerabile. Nicio 
activitate a Crucii Rosii nu se poate realiza decat cu sprijinul acesteia. 

Ca si organizatie neguvernamentala, care, conform Legii 524/2004, 
beneficiaza de sprjinul autoritatilor publice locale, solicitam in permanenta tuturor 
organizatiilor publice sau private sa se implice activ in desfasurarea de proiecte 
sociale pentru orice categorie vulnerabila. 
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