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RAPORTUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI ADMINISTRATIV
În calitate de nouă președintă a Consiliului administrativ, am deosebita plăcere de a vă prezenta
Raportul anual. De asemenea, folosesc acest prilej pentru a reflecta asupra unui an plin pentru
Volunteers for Mental Health. În ultimele douăsprezece luni, în cadrul micii, dar dinamicii noastre
organizații de caritate, împreună cu voluntarii noștri, cu cei care ne sprijină, cât și cu nucleul
administrativ foarte loial, am avut multe realizări. Doresc să evidențiez numai câteva dintre aceste
realizări, însă din paginile acestui raport se pot desprinde mai multe exemple.
VfMH s-a bucurat de încă douăsprezece luni, în plus, de dedicație profesională din partea Directoarei
pentru Dezvoltare – voluntara Laura Thomas, iar tenacitatea și energia ei deosebite au asigurat
progresul și consecvența acțiunilor la nivel local. Dat fiind că Laura are experiență previe anterioară
în management la nivel înalt, aceasta i-a permis să construiască relații importante cu conducerea
spitalului, asigurându- se de respectul și încrederea reprezentanților acesteia în ceea ce privește
inițiativele de îmbunătățire a vieții din spital, din în ultimii doi ani.
De asemenea, Laura a avut un rol pivotal în realizările de mai mare anvergură ale organizației noastre
de caritate din ultimul an, mai ales în ce privește crearea de parteneriate productive cu organizații cu
deziderate comune, pe calea desfășurării unor schimbări pozitive în sistemul de sănătate mintală din
România. Privind spre 2015-2016, știu că munca ei va da roade și, astfel, viața multor pacienți, atât cei
actuali cât și a celor ce vor veni la spital, se va îmbunătăți.
Recrutarea de voluntari nu este niciodată o muncă ușoară și, cum în Marea Britanie există momentan
o mare nesiguranță în ce privește salariile și locul de muncă, e nevoie de oameni deosebiți, care pot
să-și ofere timpul și energia fără nicio recompensă pecuniară. Dar, în ciuda acestor dificultăți, am avut
un număr extraordinar de mare de voluntari, 7 voluntari în practică la Târnăveni, în ultimele
douăsprezece luni. Aceasta ne-a permis să putem oferi un program plin de activități, de care au
beneficiat pacienții și aici aș dori să le mulțumesc din inimă următoarelor persoane speciale: Anna B,
Bex, Naomi, Joe, Hazel, Anna O D și Mary.
Echipele noastre de voluntari au coordonat trei evenimente foarte reușite în cadrul comunității, la
Târnăveni, astfel reușind să ridice nivelul de conștientizare a activităților noastre îndreptate împotriva
stigmatizării asociate cu sănătatea mintală. Evenimentele au beneficiat de talentul de relaționare cu
ceilalți al Laurei, dar și de pe urma aportului voluntarilor, fiecare cu diferite competențe și abilități.
Este important pentru directorii organizației de caritate să mențină un contact permanent, astfel că
trei dintre administratorii consiliului de administrație ai organizației noastre de caritate au vizitat
Târnăveniul ca să sprijine aceste activități.
În iunie 2014, membrii consiliului de administrației ai VfMH au avut o ședință de lucru - cu facilitare
externă din partea Lisei Hopkins - și astfel, pe parcursul unui weekend, au stabilit o nouă viziune, o
misiune și obiective bazate pe un plan de acțiune comprehensiv conceput de Laura pentru anul 2014
și pentru viitor. Acest lucru a condus la implicarea unui responsabil cu întocmirea ofertelor și a
propunerilor de proiecte de finanțare (bid writer), în persoana lui Dominique Webb - care îi ajută pe
membrii consiliului de administrației să găsească surse de finanțare. O ofertă de proiect de acest tip
este deja realizată la ora actuală.
Lansarea buletinului informativ, cu un nou aspect, a website-lui, a unui nou logo pentru VfMH și a unui
motto publicitar – sunt acum iminente și pentru prima oară buletinul informativ va fi disponibil și în
limba română. Creativitatea neobosită pe care o presupune strângerea fondurilor - nu numai a
vountarilor dar și a membrilor și a prietenilor organizației de caritate VfMH - a însemnat că putem
continua să realizăm activitățile de bază, cât și planurile mai ambițioase pentru viitor. Aș dori să
mulțumesc tuturor celor care au contribuit în multe feluri diferite la succesul lui VfMH pe parcursul
acestui an, o mărturie a noului motto publicitar.......................................... Sam Kennedy, Președintă
3

PRIVIND ÎNAINTE

Grupul de administratori ai organizației și-au dedicat timpul pentru a aduce la zi viziunea, misiunea și
obiectivele noastre, care astfel reflectă mai bine prioritățile în continuă dezvoltare. Ca organizație,
devenim din ce în ce mai ambițioși și căutăm să găsim metodele ideale pentru ca folosirea resurselor
de care dispunem să aibă un impact maxim și asta o facem prin cooperarea cu alte organizații și printrun schimb de talent și experiență. Munca desfășurată de voluntarii noștri direct cu pacienții va
continua, iar acum voluntarii vor avea prilejul să facă practica pe durată mai scurtă și practică în care
se vor putea concentra exact pe anumite proiecte.
VIZIUNEA

O societate în cadrul căreia oamenii au posibilitatea să se dezvolte, să trăiască și să participe ca
cetățeni cu drepturi egale și în care sunt capabili să-și exercite puterea și să facă alegeri în viață.
MISIUNEA DECLARAȚIA DE PRINCIPII

Vrem să vedem schimbări pozitive în cadrul sistemului de sănătate mintală din Romania. Căutăm
neobosit să dezvoltăm servicii de sprijin personalizat și bazate și pe spijinul comunității, pentru
pacienții cu disabilități intelectuale sau cu probleme de sănătate mintală de la secția psihiatrie a
spitalului din Târnăveni, județul Mureș. Dorim să realizăm acestea prin voluntariat, prin schimbul de
experiență, prin implicarea comunității și prin diverse colaborări și parteneriate.
VALORILE NOASTRE

Noi credem în






Progres – tindem neobosit către rezultate cât mai bune și parcurgem un proces de instruire
Drepturile umane – toți oamenii au o valoare umană egală
Implicarea pacientului – vrem să punem pacienții în centrul tuturor proceselor decizionale care
le afectează viața
Integritate – viziunea, declarația de principii și obiectivele noastre vor fi clar reflectate în tot ce
facem și în transparența limbajului pe care îl folosim
Colaborare – dacă ascultăm bine și încercăm să-i înțelegem pe ceilalți, acceptăm influențe
reciproce, împreună vom produce schimbări pozitive

OBIECTIVE ȘI DIRECTII STRATEGICE, 2014 - 2017
1. Îmbunătățirea vieții pacienților din secția de psihiatrie a spitalului Târnăveni. Susținem
drepturile legale și drepturile omului ale pacienților, susținem creșterea calității asistenței
medicale acordate pacienților de psihiatrie, dorim să asigurăm o relație pozitivă între VfMH și
conducerea spitalului Târnăveni.
2. Pacienții să facă alegeri și să aibă control în legătură cu locul unde trăiesc, împreună cu cine
trăiesc și să aibă acces la servicii bazate în comunitate. Încercăm să prevenim izolarea sau
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segregarea în afara comunității prin promovarea incluziunii, participării și prezenței în
comunitate. Vom lucra în parteneriat ca să promovăm dezvolarea serviciilor bazate în
comunitate.
3. Să influențăm atitudinea, înțelegerea acordată pacienților și conștientizarea din partea
comunității, facilitând astfel aștepările care vor permite incluziunea. Vom dezvolta implicarea
în comunitatea locală, vom încuraja așteptările pacienților privind incluziunea în comunitate
și, în general, o percepție pozitivă în comunitate a persoanelor cu dizabiliăți intelectuale și
probleme de sănătate mintală.
4. Să influențăm strategiile locale și naționale ca să promovăm drepturile omului și drepturile
egale cetățenești. Să încurajăm relații bune cu toate părțile interesate, să facilităm schimbul
de experiență și de practici optime. Să influențăm implementarea programului de
dezinstituționalizare a Comunității Europene și a Strategiei naţionale (române)„O societate
fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi ” 2015-2020.
5. Să asigurăm toate părțile interesate că VfMH este o organizație profesională și competentă,
cu abilitate strategică și operațională pentru realizarea obiectivelor. Ne vom asigura că părțile
interesate dovedesc responsabilitate și transparență în ce privește conducerea eficientă și
operativă a organizației. De asemenea, ne vom asigura ca membrii Consiliului de conducere al
organizației de caritate sunt competenți, au o gamă largă de calități și cunoștințe vaste și că
sunt permanent informați. Să ne asigurăm că VfMH are fondurile necesare pentru a-și realiza
obiectivele.
OAMENII DE LA VFMH

Anul acesta, VfMH a beneficiat de talentul, experiența și dedicația unor noi membri și de înființarea a
noi roluri în cadrul organizației, ceea ce a condus la un mod diferit de a lucra cu pacienții și la progres.
Laura Thomas, de exemplu, după ce a terminat un an de practică în calitate de simplu voluntar, a
devenit Director de Dezvoltare al organizației VfMH, la Târnăveni. Acesta a reprezentat un rol nou
pentru organizația noastră de caritate și are ca principal obiectiv dezvoltarea programului de
voluntariat, crearea de relații profesionale și de relaționare cu alte organizații din România - ceea ce
ne ajută pe noi la îndeplinirea planurilor de acțiune. Raportul Laurei de mai jos descrie munca
minunată în care a fost implicată și realizările sale.
De asemenea, ne-am bucurat să avem alături de noi doi membri români, Anca Păcurar și Ioan
Velcherean, care au început să lucreze ca Asistenți comunitari pentru voluntari, în luna martie. Ei vor
asigura continuitatea de lucru în spital, de care avem atâta nevoie, fiindcă ei garantează o prezență
continuă la spital, lucrând alături de fiecare grup nou de voluntari, participând la terapie, la vizitele de
salon și la consilierea pacienților. Astfel, având români în componență, este un fel nou și interesant de
a lucra și aceasta nu ar fi fost posibil fără sprijinul colegilor de la Pro Vobis (Centrul Național Român
pentru Voluntariat) și fără fondurile de la Fundația Van Neste.
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RAPORTUL DIRECTOAREI PENTRU DEZVOLTARE

În anii 2014/2015 VfMH a cunoscut mult mai multe activități, bazate pe câteva proiecte de dezvoltare
desfășurate de noi și pe relațiile strânse de colaborare realizate atât în Marea Britanie cât și în
România. Relațiile dintre organizația VfMH și conducerea de vârf a spitalului, cât și cu personalul
instituției de psihiatrie sunt foarte bune. Avem o comunicare deschisă și transparentă și colaborarea
se dovedește a fi benefică pentru pacienți în mod direct.
Între 1 aprilie 2014 și 31 martie 2015, am avut 7 voluntari din Marea Britanie , toți implicați în proiecte
cheie împreună cu mine, Directoarea pentru Dezvoltare, eu fiind în cel de al doilea an de voluntariat
aici. În luna iulie, am creat un plan de acțiune cu 5 obiective strategice. S-au desfășurat următoarele
proiecte cu scopul de a împlini aceste obiective.

CREȘTEREA CONȘTIENTIZĂRII CONCEPTULUI DE SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI VIAȚA ÎNTR-UN
SPITAL DE PSIHIATRIE
Împreună cu voluntarii de la VfMH, am organizat 4 evenimente în comunitate (expoziții) pentru a ridica
gradul de conștientizare în ce privește sănătatea mintală în comunitatea locală din Târnăveni. Pacienții
de la psihiatrie au fost sprijiniți să participe și să aibă și ei o voce în comunitate.
Evenimentele au fost ilustrate în mass media, după cum urmează:


,,Mă vezi, mă auzi”(See me, Hear me) - mai 2014 – o expoziție de fotografie desfășurată cu
sprijinul voluntarelor Anna Boam, Rebecca Hall și Naomi Fitzpatrick;



,,Acesta sunt eu” (This is me) - octombrie
2014 – o expoziție care a avut loc la Casa de
Cultura din Târnăveni, pentru serbarea Zilei
Mondiale a Sănătății Mintale. Expoziția s-a
axat pe aspectul cum este să trăiești cu
schizofrenie și a fost organizată cu sprijinul
voluntarilor Joe Alexander și al lui Sam
Kennedy - directoarea
consiliului de
administrație al VfMH. La acestă expoziție au
participat și două organizații locale care
sprijină persoane cu alte vulnerabilități.
‘This is Me’: Exhibition for World Mental Health Day
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Fii în formă, fii sănătos” (Keep fit, stay well) octombrie 2014 – un tur cu bicicleta organizat de Joe
Alexander și Sam Kennedy, care a atras peste 80 de
membri ai publicului, cât și pe primarul orașului
Târnăveni cu familia sa, dar și două business-uri locale
care au ajutat atât cu promovarea evenimentului, cât
și direct, pe participanți. Acest eveniment a fost menit
să scoată în evidență relația dintre sănătatea mintală
și cea fizică.
'Keep Fit, Stay Well': community bike ride in
Tarnaveni



Ziua Internațională a Voluntarilor (International Volunteers Day)
- decembrie 2014 - un eveniment ce a avut loc cu sprijinul
voluntarei Hazel Danby și al administratoarei de la VfMH, Judith
Marcus. Evenimentul a strâns împreună asociații locale,
organizații de caritate și pe cei care lucrează cu grupuri
vulnerabile în comunitate, pentru a sărbători rolul voluntarilor.
Cu această ocazie, lui VfMH i-a fost acordată o diplomă de
excelență din partea Primarului, pentru dăruirea demonstrată în
timpul lucrului cu pacienții de psihiatrie de la spitalul Târnăveni.

RELAȚIONARE ȘI COLABORARE


A fost o surpriză dar și o deosebită plăcere ca, în cadrul unui eveniment public de Crăciun, să
mi se acorde personal de către Primarul însuși, certificatul de recunoaștere pentru munca de
voluntariat depusă în cadrul spitalului;



Au fost dezvoltate relații pozitive între VfMH și patru organizații din Târnăveni, două dintre
ele lucrează cu copii și tineri de etnie rromă, o asociație lucrează cu adulți cu dificultăți de
învățare și o școală locală care sprijină copii și tineri cu dizabilități de învățare. Sperăm să
continuăm să dezvoltăm colaborările cu aceste organizații, pentru binele comunității locale și
al pacienților pe care îi ajutăm;



VfMH a dezvoltat o relație oficială cu organizația non-guvernamentală scoțiană Penumbra,
care a ales VfMH ca organizație model pentru anul 2015. Directorul lor executiv, Nigel
Henderson, a făcut o vizită la spitalul de psihiatrie din Târnăveni in februarie 2015 pentru a
înțelege mai bine cum lucrează VfMH și pentru a se întâlni cu personalul care lucrează în
spital.

PROIECTE CU PLANURI DE ACȚIUNE

Am avut și avem sprijinul multor români care s-au implicat să ajute VfMH. Dorim să mulțumim lui
Mircea Poeana, Ameliei Muntean și Ioanei Parau care au tradus din engleză în limba română multe
articole, documente, tot felul de informații și buletinul informativ. Competența lor lingvistică ne
permite să avem o audiență mult mai largă.
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Proiecte specifice realizate de voluntari cu sprijinul Directoarei pentru Dezvoltare:














Crearea și definitivarea unei matrici a pacienților, de către voluntarii Joe și Anna D. Aceasta
ne permite să creăm profiluri pentru fiecare dintre pacienții cu care lucrăm, cu detalii
pertinente care să ne îndrepte către programele și activitățile terapeutice adecvate, centrate
pe persoană;
Crearea - de către voluntara Anna D. - a unei culegeri de resurse de referință pentru personalul
de la spital, cu care se va îmbunătăți calitatea asistenței oferite;
Dezvoltarea unei strategii pentru familii și prieteni de către voluntara Mary. Voluntara a
identificat de asemenea care sunt impedimentele interrelaționale și a creat un plan de acțiune
pentru a aborda aceste probleme;
Voluntara Hazel a realizat o activitate foarte complexă, prin ,,Recăpătarea demnității” , unde
s-au implicat și personalul și pacienții spitalului. Astfel, au fost identificate aspectele care
afectează demnitatea pacienților și a drepturilor lor umane, drept consecință a
instituționalizării. Ca urmare a acestei activități, Directoarea pentru Dezvoltare, împreună cu
consiliul de administratori își vor extinde centrul principal de interes al activității, pentru a
realiza un proiect care va cuprinde toate aspectele din secția de psihiatrie, pentru a identifica
cum VfMH poate să îmbunătățească condițiile de spital și tratamentul pacienților;
Întrunirile de la club continuă să aibă loc. Aici, pacienții vin în mod regulat pentru a face
activități terapeutice. Este deja al doilea an când pacienții își sărbătoresc zilele de naștere și
mulți dintre ei au avut access și în comunitatea locală, prin intermediul clubului;
A fost organizată o excursie cu 5 pacienți cu nevoi complexe într-un minibus împrumutat de
la o organizație de caritate locală. Acești pacienți nu mai fuseseră într-o excursie de mulți ani
și toți am resimțit experiența ca pe ceva profund;
În acest an, VfMH a vizitat trei alte instituții psihiatrice din România: două servicii de psihiatrie
și o organizație care fusese înainte administrată de bolnavii psihiatrici – toate aceste vizite
pentru a înțelege mai bine calitatea asistenței medicale psihiatrice și pentru a dezvolta
rețeaua profesională cu care lucrăm;
Crearea unui nou website pentru VfMH cu sprijinul voluntarei Anna B la întoarcerea acesteia
din România arată pasiunea și entuziasmul celor care continuă să ne sprijine chiar și după ce
își termină practica în spital și se întorc în Marea Britanie.
Buletinul informativ a primit un nou aspect, cu ajutorul voluntarelor Bex și Naomi,
transformândus-se astfel într-o publicație mai profesională care circulă și în România și în
Marea Britanie;
VfMH este acum membru al organizației europene Mental Health Europe (MHE, cu sediul în
Bruxelles), s-a stabilit un contact direct cu președintele și reprezentanții MHE și s-a discutat
cum poate VfMH să încurajeze dezinstituționalizarea și să promoveze servicii de calitate în
comunitate.

Practica mea s-a terminat pe 31 martie și m-am întors în Marea Britanie după ce am făcut voluntariat
în România timp de mai bine de doi ani. Voi continua să lucrez cu VfMH ca Directoare pentru
Dezvoltare și îi voi sprijini pe voluntari în viitoarele lor proiecte, voi orienta personalul local din
România și voi lucra neabătut pentru realizarea obiectivelor strategice ale lui VfMH.

Laura Thomas, Directoare pentru Dezvoltare
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EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFIE – MĂ VEZI, MĂ AUZI (SEE ME, HEAR ME)

Dintre proiectele întreprinse de voluntarii noștri, am dori să menționăm că echipa noastră de voluntari
a desfășurat un proiect de fotografie, împreună cu doisprezece pacienți. Proiectul a urmărit să ofere
pacienților o prezență fotografică și să le dea prilejul să-și expună povestea proprie. Proiectul s-a
încheiat cu o expoziție la Casa de Cultură din Târnăveni. Iată ce au mărturisit voluntarii:
,,Prin expunerea fotografiilor făcute în Târnăveni, am sperat să putem contracara stigmatizarea și de
asemenea să spulberăm acest mit al spitalului, pentru comunitatea locală. A fost un proces care a
început cu întâlnirile de grup împreună cu traducătorul, pentru ca să-i ajutăm să-și sondeze puțin
câteva idei și să vină cu un început de narațiune pentru demersul lor fotografic. Aproximativ jumătate
din pacienți au preferat fotografii cu ei înșiși, decât să facă fotografii la lucrurile din jur. Cum pacienții
nu au nimic al lor și deci nu au mărturii fotografice cu ei înșiși, această preferință a lor ne-a emoționat.
Alții au vrut fotografii cu anumite locuri, cum ar fi fotografii cu biserica - pentru a ilustra prima lor vizită
la biserică, sau fotografii cu cerul albastru - ca să le amintească că odată au călătorit sau au fost liberi
să se miște în natură.
Fiecare ședință fotografică era unică, unele ședințe foto au durat numai zece minute, iar altele câteva
ore. Ședințele foto erau conduse de pacienți, noi eram acolo doar ca să acordăm asistență tehnică și
încurajare sau să facem sugestii dacă pacienții simțeau că au intrat într-un impas și nu știau cum să
continue să-și dezvolte ideile prin arta fotografică.”
Rezultatul a fost douăsprezece serii de fotografii cu imagini deosebite, care reflectă cu adevărat
personalitatea și experiența fiecăruia dintre ei.
Aceasta este expoziția de la Casa de Cultură din Târnăveni:
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Sandor

“,,A fost prima oară când am intrat într-o biserică și prima oară în viața mea
când am folosit un aparat de fotografiat. Cred că fotografiile au ieșit foarte
frumoase și îmi amintesc de pasaje din Biblie. Sunt în spital de multă vreme
și înainte de asta am stat într-un orfelinat. Nu vreau să mor într-un spital.
Vreau ca oamenii să știe că sunt capabil să pictez și că îmi place viața. Religia
este foarte importantă pentru mine. Clopotele sunt ca argintul, atât de
frumoase. Suntelul clopotelor este minunat. Câteodată le aud de la spital, de
Paști se aud mai des.”

Imola

Eram ploaie de aur

Dar m-au tăiat

Eram un copac care a crescut
ână la cer ca niște rădăcini pe cer

Și eram sus pe cer

Eram un copac înflorit

M-au încercuit
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CUM NE PUTEȚI AJUTA
PRIN VOLUNTARIAT
Suntem întotdeauna bucuroși să luăm legătura cu potențiali voluntari. Pentru a afla mai multe despre
posibilitățile de voluntariat, puteți să găsiți amănunte pe website ul nostru www.vfmh.org.uk.
Pentru mai multe informații vă rugăm să ne scrieți pe email la recruitment@vfmh.org.uk
PRIN DONAȚII
Organizația VfMH se bazează pe donații pentru a-și continua activitatea. Cum organizația este
alcătuită în totalitate din voluntari ale căror costuri sunt acoperite de toți membrii ei, toate fondurile
strânse se duc direct la voluntarii care vin la Târnăveni să lucreze cu pacienții de la secția de psihiatrie.
Dacă doriți să faceți o donație, suntem bucuroși să o primim.
Donația se poate realiza on-line , în mod rapid și sigur. Pentru a face o donație on-line, vă rugăm să
vizitați https://mydonate.bt.com/charities/volunteersformentalhealth
Un formular de ordin de plată programată (standing order) este disponibil, pentru cei care vor să facă
o plată regulată. Vă rugăm să ne contactați la clarerose@vfmh.org.uk pentru un formular.
PRIN STRÂNGEREA DE FONDURI
Dacă doriți să strângeți fonduri în numele nostru, v-am fi foarte îndatorați. Vă rugăm să ne contactați
la info@vfmh.org.uk
CINE SUNTEM NOI, CEI DIN ORGANIZAȚIE
Mulți dintre administratorii organizatiei VfMH sunt foști voluntari care continuă să-și dedice timpul,
energia și dăruirea pentru a continua și dezvolta munca la Târnăveni. Adminstratorii se întâlnesc în
mod oficial de trei ori pe an și au ședințe virtuale, pe Skype. Administratorii împreună cu voluntarii
care sunt la fața locului desfășoară și organizează proiectele de zi cu zi. Mulți dintre administratori au
și sarcini de voluntari cum ar fi – sprijinul voluntarilor de la fața locului prin telefon, crearea buletinului
informativ, organizarea financiară. Fiindcă suntem o organizație de caritate mică, nici unul din membrii
nu este plătit. Coletivul nostru de administratori este compus din :
Sam Kennedy (practica din 2013) – Director/Președinte
Rachel Wright (practica din 1999) – Secretară
Clare Rose (practica din 2004) – Trezorerie
Victoria Mansfield (practica din 2009) – Educație
Judith Marcus (practica din 2002) – Recrutare
Jen Dixon (practica din 2005) – Comunicare
Fiona Hanlon (practica din 2005)
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MULȚUMIM TUTUROR CELOR CARE NE-AU SPRIJINIT

Munca noastră este imposibilă fără ajutorul financiar al celor care ne sprijină și ne-au sprijinit. Vrem
să aducem mulțumiri tuturor celor care au strâns fonduri prin sponsorizări sau participări la diferite
evenimente. Ei au donat timpul lor, au alergat, au înotat, au copt la cuptor sau au cântat pe stradă
pentru VfMH! Nu ne-am putea continua munca atât de importantă fără sprijinul și încurajările lor. Vă
mulțumim din suflet!
Sunt mulți cei care ne-au ajutat în acest an să ne continuăm activitatea, dar am dori să îi menționăm
în special pe următorii:
Sharon Williams și Ceri Meloy și familiile lor
Personalul și cei care folosesc serviciile de la Dimensions Cymru
Phoebe Ravenhall și prietenii
Victoria Mansfield
Nicola Hall
Laura Emmerson – ,,Îngerul” nostru de la fondul de fructe
Mike și Kay Sked
Doamna Margaret Hanlon
Jenni Colman și personalul de la școala primară Samuel Barlow
Anna Boam
Rebecca Hall
Naomi Fitzpatrick
Joe Alexander
Hazel Danby
Anna O Donohue
Mary Bowles
Laura Thomas
Jeremy Chadd, Biserica Sfântul Chad și enoriașii
Fundația Van Neste
Contabilii acreditați de la compania Paul Trodden & co.
Toți donatorii noștri, care fac donații în mod regulat și care cu modestie se asigură că supraviețuim
zilnic.

VfMH is a registered charity (no: 1082385) and a company limited by guarantee (no: 3562166).
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