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“De cate ori iesim
afara din incinta
spitalului ne simtim
liberi. Ca pasarile.”
UN PACIENT

CUPRINS
Viziunea noastrӑ

01

Cuvânt înainte

03

Echipa noastrӑ din România 04
Realizӑri importante

06

Cum este situaţia în
Marea Britanie

08

Echipa noastrӑ din
Marea Britanie

10

Studiul unui caz

12

Ce urmeazӑ

Viziunea noastra

O SOCIETATE UNDE TOATAӐLUMEA
ARE PRILEJUL SA SE DEZVOLTE,
SAӐTRAIASCA SI SAӐPARTICIPE
CA CETATENI EGALI IN STARE SAӐ
EXERCITE INFLUENTAŢSI SAӐFACAӐ
ALEGERI BUNE IN VIATA.

Coperta din spate

www.vfmh.org.uk

Ne strӑduim sӑ aducem o schimbare
pozitivӑ în sistemul sӑnӑtӑţii mintale
din România. De asemenea cӑutam sӑ
promovӑm ajutorul personalizat şi serviciile
în comunitate pentru pacienţii cu probleme
mentale sau cu dizabilitӑţi intelectuale
de la Spitalul Psihiatric din Târnӑveni,
judeţul Mureş. Vom realiza aceasta prin
voluntariat, schimb de experienţӑ, implicând
comunitatea şi prin munca în parteneriat.
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Fara voi, m-as simti singur si
“trist. Sunt batran si nu ma
mai astept la multe lucruri in
aceasta viata. Imi place sami petrec timpul cu voi fiindca
ma faceti sa uit problemele si
trecutul.”
UN PACIENT

Cuvant inainte
Avem onoarea de a vӑ prezenta aici Raportul de
Impact pe perioada 1 aprilie 2016 - 31 martie 2017.
Acest raport înlocuieşte Raportul nostru Anual de dinainte şi oferӑ
cititorilor o ilustrare mai grӑitoare a realizӑrilor pe ultimul an. Suntem
angajaţi în acţiunea de mӑsurare a impactului nostru, pentru a
clӑdi mai departe pe fundaţia experienţelor şi cunoştinţelor deja
considerabile. Numai astfel sperӑm sӑ îmbunӑtӑţim seviciile pe care
le putem oferi partenerilor şi beneficiarilor din România.
Odatӑ cu redactarea acestui raport ne-am dat seama cât de mult
am realizat în ultimul an. Cum în curând aniversӑm 25 de ani de la
înfiinţare, putem saluta acest ultim an ca fiind o perioadӑ de maximӑ
implicare a pӑrţii româneşti în activitatea organizaţiei VfMH. De fapt
marcheazӑ o schimbare de direcţie pentru viitor.
Echipa noastrӑ din prima linie dӑ sens activitӑţii noastre în România.
Fӑrӑ pasiunea lor, de zi cu zi, organizaţia VfMH nu ar avea un impact.
Numai ascultându-le lor experienţele putem sӑ dӑm o direcţie
organizaţiei. Vӑ prezentӑm aici exemple ample şi diverse din ceea
ce au întreprins în ultimele douӑsprezece luni, iar prin ei veţi auzi şi
vocile pacienţilor.
Cu ocazia redactӑrii acestui raport ne-am dat mai bine seama şi de
provocӑrile activitӑţii pӑrţii din Marea Britanie, care se bazeazӑ in
exclusivitate pe voluntari, pe bunӑvoinţa lor, pe expertiza, timpul şi
energia lor.
VfMH nu are salariaţi deloc în Marea Britanie, deci continuarea activitӑţii
sale depinde de concentrarea energiilor individuale ale voluntarilor
noştri care gӑsesc modalitӑţi de a lucra impreunӑ pentru un scop
comun. Vӑ revelӑm în urmӑtoarele pagini câte ceva din scopul lor.
Deşi suntem foarte mândri de ceea ce facem, în acelaşi timp
suntem şi foarte conştienţi de provocarile care existӑ pentru noi ca
organizaţie, in ce priveşte serviciile de sӑnӑtate mintalӑ din România,
dar şi din restul lumii.
Suntem optimişti, ca echipӑ şi, de asemenea, suntem dedicaţi
efortului continuu de a îmbunӑtӑţi experienţa tuturor de accesare a
serviciilor de sӑnӑtatea mintalӑ.

The Volunteers for Mental Health team

03

04

05

Echipa noastra din Romania
ALEXANDRA DEMETER
,,Când am scris organizatiei VfMH pentru a solicita un loc de
muncӑ nu ştiam ce înseamnӑ sӑ lucrezi cu persoane cu probleme
de sӑnӑtate mintalӑ. Dar am invӑţat...şi-n ultimul an, ajutatӑ de
o echipӑ minunatӑ, formatӑ-n parte şi la sugestiile mele, am
dezvoltat împreunӑ proiecte şi activitӑţi care au avut un impact
semnificativ asupra pacienţilor. Le-a adus bucurie şi i-a fӑcut sӑ
se simtӑ parte din ceva mai mare şi frumos. A lucra cu VfMH
nu a fost întotdeauna uşor dar a fost tot timpul extraordinar şi
am cunoscut peste o sutӑ de oameni cu experienţe de viaţӑ
diferite care mi-au fost o învӑţӑturӑ unicӑ. De asemenea am
simţit cӑ am învӑţat multe despre mine şi am dezvoltat mai
multe abilitӑţi care se vor dovedi folositoare pe parcurs.,,

RADU VIRCA
,, Mӑ uitam pe internet sӑ gӑsesc un loc de muncӑ şi am dat de
poziţia cu VfMH. M-am gândit cӑ ar fi interesant sӑ lucrez cu
persoane cu probleme mentale. Şi aşa a fost. Am învӑţat foarte
multe. La inceput a fost mai greu. Colegii mei şi cu mine am trecut
prin situaţii dificile dar am avut şi experienţe minunate.In ultimul
an am dezvoltat relaţii foarte solide cu pacienţii. Le-am câstigat
încrederea şi comunicӑm foarte bine cu ei. O datӑ pe sӑptӑmânӑ
ieşim afarӑ din spital, în comunitate, unde desfӑşurӑm activitӑţi
în fiecare sӑptӑmanӑ. Aceste ieşiri sunt un adevӑrat succes!,,

ESTERA LEPADATU
,,Un vecin mi-a spus de poziţia cu VfMH şi am solicitat locul
de muncӑ. Lucrasem cu oameni în vârstӑ înainte şi deci
acest tip de muncӑ nu-mi era cu totul nou. Totdeauna mi-a
plӑcut sӑ lucrez cu oameni, sӑ-i ajut pe cât posibil şi sӑ-i
vӑd fericiţi. Ce era nou e cӑ nu mai lucrasem într-un spital.
Condiţiile în care trӑiesc pacienţii m-au afectat tare. Sunt
mulţumitӑ cӑ acum îi cunosc pe toţi pacienţii dupӑ nume
şi le cunosc povestea. Comunicӑm foarte bine şi relaţia
noastrӑ cu ei e bazatӑ pe încredere. ,,

place sa-mi petrec
“Imi
timpul cu voi fiindca va
purtati frumos cu mine.”
UN PACIENT

club fiindca imi da o liniste,
“Vinmalaajuta
sa deconectez de rest.”
UN PACIENT
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Realizari importante

AM LUCRAT CU

DE PACIENTI
PE LUNA

DECI CU
1980 DE
PACIENTI
PE AN

DE VIZITE IN
SALOANELE
SUB CHEIE
PENTRU A AVEA CONTACT SI CU PACIENTII CARE NU
POT VENI LA INTALNIRILE NOASTRE SI PENTRU A LE
OFERI SPRIJIN LOR SI PERSONALULUI MEDICAL DIN
SALOANE, SAU PENTRU INTALNIRI CU NOI PACIENTI.

VIATA IN
COMUNITATE
54 DE PACIENTI LUATI SA VIZITEZE
COMUNITATEA PENTRU A PARTICIPA SI A SE
BUCURA DE VIATA COMUNITARA. PENTRU
FIECARE VIZITAӐAFARAӐSUNT NECESARE
DOCUMENTELE DE RIGOARE, SEMNATE DE
DOCTORI SI DE ASEMENEA SPRIJINUL ALTOR
MEMBRI DE PERSONAL AL SPITALULUI.

DE ACTIVITATI
ORGANIZATE PE LUNAӐ
CEEA CE INSEAMNAӐ636 DE ACTIVITATI INTR-UN AN
PACIENTILOR LI SE OFERA O GAMAӐ
VARIATAӐDE ACTIVITATI:
SA INVETE O LIMBAӐ STRAINA, CORUL DE FEMEI,
GRUPUL DE SAH, SERVICII RELIGIOASE, ACTIVITATI
SPORTIVE, SAӐCREEZE OBIECTE ARTIZANALE,
SA TRICOTEZE, SAӐDEZVOLTE O NARATIUNE SAU
POVESTEA VIETII, MACHIAJ SI GRIJA FATA DE
CORP, JOCURI, ARTA, MUZICӐ SI COMPOZITIE.

RETELELE
GLOBALE
PERSONALUL NOSTRU A PARTICIPAT
LA CONFERINTE NATIONALE SI
INTERNATIONALE SI AU FACUT
PUBLICITATE LA EVENIMENTELE
LOCALE, DAR SI LA NIVEL
NATIONAL. ŞEFA NOASTRAӐDE
PROIECT A PARTICIPAT LA SEDINTA
GENERALAӐANUALAӐDIN MAREA
BRITANIE, UNDE
A PREZENTAT
COMISIEI DE
ADMINISTRATIE
UN RAPORT.

PRIMUL
PROIECT DE
SANATATE
MINTALAӐSI ARTAӐ
A AVUT LOC LA
TARNAVENI, CU ALTI
3 PARTENERI DIN
ROMANIA SI UNUL
DIN MAREA BRITANIE.
ASTFEL AM AVUT
O SAPTAMANAӐ
DE WORKSHOPS,
O EXPOZITIE SI
UN PROGRAM DE
DISCURSURI CU
INVITATI SPECIALI.
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Care este situatia in Marea Britanie?

SEDINTE ALE
MEMBRILOR
SEDINTE PE SKYPE ALE
ADMINISTRATORILOR

IN DIFERITE LOCATII DIN MAREA
BRITANIE, CU PARTICIPAREA A PANA
LA 20 DE MEMBRI/ADMINISTRATORI,
LA DOUAӐDINTRE ACESTE SEDINTE S-A
LUCRAT TOT WEEKENDUL.

OPERATIUNILE
DIN MAREA
BRITANIE
ADMINISTRATORII NOSTRI SUNT RASPANDITI IN TOATAӐTARA: IN
EDINBURGH, BIRMINGHAM, EXETER SI LONDRA, DECI MAJORITATEA
SEDINTELOR SE ŢIN PE SKYPE. MEMBRII SI VOLUNTARII SUNT SI EI
RASPANDITI IN TOATAӐTARA AŞA CAӐVFMH NU ARE VIZIBILITATE LOCALA.

DE NOI
MEMBRII ACTIVI
IN RETEAUA NOASTRAӐDIN MAREA BRITANIE, IMPLICATI
IN BUNA FUNCTIONARE A ORGANIZATIEI VFMH,
FOLOSIND TALENTELE SI ABILITATILE LOR DE VOLUNTARI

SEDINTE FORMALE
PE SKYPE
CU PERSONALUL DIN ROMANIA, DE
ASEMENEA SI ALTE SEDINTE INFORMALE.

A FI MENTOR

VIZITE EFECTUATE IN
ROMANIA DE CATRE DIRECTORI
SI MEMBRI PENTRU A SPRIJINI
PERSONALUL AFLAT ACOLO.

AM PUS BAZELE UNUI SCHIMB DE EXPERIENTAŢ
PE SKYPE, POTRIVIT CARUIA UN TERAPIST DIN
MAREA BRITANIE ISI IMPARTASESTE EXPERIENTA
CU PERSONALUL DIN ROMANIA. ACESTE CLASE SUNT
OFERITE IN MASURA IN CARE SUNT IDENTIFICATE
UNELE LACUNE IN EXPERIENTA SI EXPERTIZA.

VOLUNTARII NOSTRI
DIN MAREA BRITANIE
STRÂNGEREA
DE FONDURI

WEBSITE
PUBLICATIA
NOASTRAӐ

TRADUCERI
EDUCAREA
PERSONALULUI

RECRUTAREA
DE PERSONAL

INDRUMAREA
PERSONALULUI
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Echipa noastra din Marea Britanie
ECHIPA NOASTRA DIN MAREA BRITANIE ESTE ALCATUITA
DINTR-UN COMITET DE ADMINISTRATIE SPRIJINIT DE MEMBRII
ACTIVI AI ORGANIZATIEI. MULTI DINTRE ACESTIA AU LUCRAT
IN ROMANIA IN SPITALUL DE LA TARNAVENI, CA VOLUNTARI,
IN ANII DE DINAINTE CA VFMH-UL SA POATA SA AIBA SI
PERSONAL PLATIT. IN MAREA BRITANIE NU AVEM PERSONAL
PLATIT, CEEA CE INSEAMNAӐCA FIECARE BANUŢŢDONAT LUI
VFMH SE DUCE DIRECT PENTRU SPRIJINIREA PERSONALULUI
DIN PRIMA LINIE DIN ROMANIA.

De la stânga la dreapta: Rândul din spate: Caroline Bailey, Trish Hext, Victoria Mansfield, Judith Harcus, Clare Rose, Sam Kennedy, Fiona Hanlon,
Rebecca Hall; Rândul din faţӑ: Paul Rees, Mary Bowles, Alexandra Demeter, Anna O’Donohue, Rachel Wright, Laura Thomas, Niki Amey

GANDURI DESPRE ECHIPA VFMH
,,A fi un membru activ al lui VfMH înseamnӑ
şi toate legӑturile de suflet cu pacienţii din
România, care m-au învӑţat ce înseamnӑ
umilinţa, gratitudinea pentru lucrurile care
nouӑ ni se pare cӑ ni se cuvin, sau ce
înseamnӑ compasiunea şi dragostea arӑtate
unor strӑini cum am fost eu când am ajuns
acolo prima datӑ.,,

WHAT OUR TEAM SAY

,,Pentru mine a fi administrator înseamnӑ a
returna ceva important societaţii. Simt cӑ
fac parte din ceva mai mare şi ajut pe alţii sӑ
schimbe lumea. Aceasta este o responsabilitate
dar şi un privilegiu şi o sansӑ de a lucra cu
oameni extraordinari care sunt în fruntea celor
care schimbӑ societatea în bine. ,,

,,A fi un membru activ al lui VfMH este un
privilegiu fiindcӑ am lucrat cu nişte oameni
nemaipomeniţi. De asemenea, mi-a dat
şansa de a dezvolta abilitӑţi, în aceastӑ sferӑ
de activitate, şi încrederea in mine. Este o
bucurie sӑ fac parte dintr-o caritate pur si
simplu extraordinarӑ.,,

,,Fiind un membru activ al lui VfMH
înseamnӑ cӑ pot contribui şi mӑ pot
concentra pe ceva anume care sper sӑ
aducӑ beneficii nu numai pacienţilor dar şi
echipei şi organizaţiei VfMH în general.,,

,, Ca administrator în cadrul lui VfMH mӑ simt
privilegiatӑ cӑ apartin unei comunitӑţi, atât
din trecut cât şi din prezent, ai cӑrei membrii
sunt strânşi legaţi de experienţele trӑite
împreunӑ şi cӑrora li s-a încredinţat sarcina
sӑ dezvolte o viziune asupra viitorului.,,

,,A fi administrator în comitetul de administraţie
este un rol care aduce enorme provocӑri dar şi
satisfacţii uriaşe. Sunt mândrӑ cӑ sunt parte
din aceasta caritate deosebitӑ, sunt mândrӑ sӑ
lucrez cu oamenii dedicaţi atingerii scopurilor ei.,,

,,Imi pasӑ de viitoarea direcţie a lui VfMH.
Fiind un administrator aceasta mӑ ajutӑ sӑ
particip la luarea deciziilor şi la protejarea
obiectivelor sale.,,

,,Este un privilegiu sӑ fiu administrator
şi o onoare sӑ joc un rol în dezvoltarea
comunitӑţilor românesti care sprijinӑ
sӑnӑtatea mintalӑ şi care sparg stereotipurile.,,

,,Ca fost voluntar este imposibil sӑ-i uiţi pe
cei care stau acolo, în spital. Fiind acum
administrator mӑ simt şi mai legatӑ de ei
şi pot, prin VfMH, sӑ aduc o contribuţie la
îmbunӑtӑţirea vieţii lor.,,

,,A fi voluntar cu VfMH mi-a schimbat viaţa,
a fost şi este o experienţӑ definitorie în ce
priveşte identitatea şi calea aleasӑ în viaţӑ.,,
,,Rolul meu de administrator este sӑ încurajez
echipa localӑ sӑ înveţe despre activitatea lui
VfMH din ultimii 20 de ani şi sӑ ne asigurӑm
cӑ viitorul este în mâna oamenilor locului,
punând pacienţii în centrul tuturor deciziilor şi
activitӑţilor noastre.,,

place atmosfera
“Imi
pe care o creati. Ma
faceti sa ma simt ca
in familie.” UN PACIENT

12

13

Studiul unui caz
ARTA COMUNITARA
IMBUNATAŢEŞTE
STAREA DE BINE

VFMH IN PARTENERIAT CU CO-OPERATIVA
ARTISTILOR DIN BEARPARK (JUDETUL
DURHAM, MAREA BRITANIE) A OFERIT
O SAPTAMANAӐDE WORKSHOPS, CU O
EXPOZITIE SI DEZBATERI.
Proiectul axat pe promovarea incluziunii
sociale şi participӑrii prin arta în comunitate
a produs câteva piese de artӑ colectivӑ şi a
adus cu sine momente inspirate de colaborare.
Realizari principale:
Participanţii s-au deconectat şi relaxat, au
cunoscut oameni noi, au descoperit noi talente şi
au ridicat gradul de conştientizare în ce priveşte
sӑnӑtatea mintalӑ în comunitate, în Târnӑveni.

experienta a fost o
“Aceasta
mare realizare pentru mine. Ca
prin efort si constanta oamenii
pot face lucruri mari impreuna!
”
O PARTICIPANTAӐ
Prietenia si sprijinul venite din
“partea echipei VfMH au fost cu
totul deosebite. Ei lucreaza din plin
si ne ajuta in atatea feluri.”
O ARTISTAӐ
Am inteles ca nu ai nevoie de
“o limba comuna ca sa comunici
cu altii. Sunt alte mii de feluri
de-a comunica.”
O PARTICIPANTAӐ

Am creat aceste lucrari
“ care transcend varsta,
status-ul si abilitatile.
Ele sunt marturie
ca oamenii pot lucra
impreuna indiferent de
diferentele culturale.”
UN ARTIST

Ce urmeaza?
PE CE NE AXAM IN ANUL CARE VINE:

DEZVOLTAREA UNEI
COMUNITATI DE LUCRU
şi a unui partener local
care sӑ preia în totalitate
activitatea desfӑşuratӑ de
VfMH la Târnӑveni.

O CONSTIENTIZARE MAI
DEPLINAӐA SANATATII
MINTALE IN COMUNITATE

DEZVOLTAREA SEDINTELOR
TERAPEUTICE IN SPITAL CU
TERAPEUTUL OCUPATIONAL

mai ales în şcoli şi în lumea
localӑ de afaceri.

astfel profitând de expertizӑ
specializatӑ şi de orice
training/instruire.

Am dori sa le multumim
PARTENERILOR NOSTRI

SPONSORILOR NOSTRI

PRO VOBIS

ST JAMES PICCADILLY, PCC LONDON

Resursa naţionalӑ de voluntari.
www.provobis.ro/en

www.sjp.org.uk

ST CHAD’S, PCC SUNDERLAND

CO-OPERATIVA ARTISTILOR DIN BEARPARK

www.stchad.co.uk

Un grup independent de pictori profesionişti.
www.bearparkartists.co.uk

CONNECTIVE CARE

CATHARSIS, COLEGIUL TEHNIC
Partenerii noştri pentru proiectul de artӑ
din Târnӑveni.

www.traininghealthcare.com

ST. ANDREW’S, STEWTON LINCOLNSHIRE
(congregaţia face contribuţii în mod regulat)

www.standrewsstewton.co.uk

Am dori sӑ mai mulţumim şi tuturor celor care fac donaţii prin bancӑ,
direct. Aceasta sumӑ de bani garantatӑ ne este de nepreţuit ajutor.
Vӑ rugӑm sӑ adresaţi întrebӑrile generale la: info@vfmh.org.uk

www.vfmh.org.uk

Suntem o caritate inregistratӑ (numӑrul 1082385) şi o companie limitatӑ prin garanţie (numӑrul 3562166).

