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Proiectele noastre au la bază vulnerabilitatea. Odată ce ești pregătit să eliberezi gândurile, 
înseamnă că ești gata să accepți schimbarea. Atât noi, cât și bene�ciarii noștri oferim 

respect și onestitate în schimburile noastre, devenind astfel un întreg intercalat. 
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foto: Un Crăciun #subcerulliber, ediția 1 - decembrie 2020

Intercalat s-a născut din dorința de a opri tot zgomotul din jurul nostru și a asculta. Astfel, am început să formăm relații 
cu cei care sunt zilnic pe străzile din București, ascultându-le poveștile.

Așa a început seria video #subcerulliber în care am vrut să documentăm toate acestea transparent și vom continua să 
ilustrăm parcursul nostru la fel de transparent. Deoarece am avut parte de foarte multă susținere din partea voastră, 

suntem datori a vă oferi un raport pe care îl vom reînnoi în �ecare an.

Primul an de Intercalat a fost plin de lecții de viață și provocări. De pe data de 1 iunie 2020 de când a luat naștere
#subcerulliber, asociația a devenit întreg în adevăratul sens al cuvântului din punct de vedere legal, entitate juridică fără 

scop patrimonial, în luna martie 2021.



prieteni

#subcerulliber

#subcerulliber

este proiectul fondator al asociației Intercalat. 
Acesta se bazează pe documentarea video a 
poveștilor persoanelor fără adăpost din București. 
Seria video a fost documentată de către unul dintre 
fondatorii asociației, Cătălin Dumitrașcu și co-edi-
tată de un alt membru fondator, Georgiana 
Bîrdan. Începutul s-a format din pură dorință de a 
crea conținut educativ, de informare și conștientiza-
re a problemei de homelessness prin discuții libere. 
Astfel, din iunie până în septembrie 2020, am 
a�at poveștile protagoniștilor și, o�-screen, am fost 
alături de ei cu suport emoțional.
Proiectul a luat amploare după �nalizarea sezonului 
1 al seriei #subcerulliber, după ce vizualizările din 
mediul online au crescut semni�cativ și persoanele 
care vizionau materialele doreau să a�e mai multe 
sau să ajute. Ajunși în acest punct, Cătălin și Georgi-
ana au decis să ducă povestea mai departe punând 
concomitent cu seria video și bazele unei asociații 
sub care să poată acționa. Întocmirea și validarea 
documentelor însă semni�că un proces îndelungat 
și, de asemenea, găsirea unui al treilea membru 
fondator reprezenta o provocare.
Deoarece nu era timp de așteptat, �ind în val 
pandemic, aceștia au început să ofere ajutor 
persoanelor fără adăpost prin distribuirea de mese 
calde, articole igienă, îmbrăcăminte și alte aseme-
nea articole. Cu ajutorul prietenilor și din fonduri 
proprii, din luna noiembrie 2020, în �ecare joi, 
grupul de sprijin pentru oamenii străzii și-au dat 
întâlnire în centrul Bucureștiului, respectiv Parcul 
Colțea. 

De la săptămână la săptămână persoanele s-au 
înmulțit, atât echipa de ajutor cât și persoanele fără 
adăpost. Continuând să documenteze și să depună 
ore de editare pentru a da mai departe informațiile, 
au început să înțeleagă că fenomenul de homeless-
ness este unul care are nevoie de foarte mult sprijin 
civic pentru a îl diminua, mai ales în contextul 
pandemic în care cazurile au crescut semni�cativ.
Lunile au trecut iar grupul de ajutor a rămas pe 
poziții. Primul Crăciun #subcerulliber a fost ceva 
special pentru toți. Am împărțit alimente speci�ce 
sărbătorilor, articole de igienă și alte cadouri într-un 
timp scurt, păstrând bunul curs al �uxului de 
oameni prezenți în Parcul Colțea.
Mergând pe fast forward cu activitatea, a apărut și 
al treilea membru fondator, Georgiana Vornicu, 
masterand in Asistență Socială. Întâmplarea face că 
aceasta a fost colegă în gimnaziu cu cealalată 
Georgiana a Asociației Intercalat. Așa frumoase 
întâmplări nu pot duce decât la un singur lucru: 
primirea titlului de entitate juridică în luna martie 
2021.
Prieteni, societăți, branduri de fashion, asociații de 
elevi și de studenți, atât români cât și de alte 
naționalități, au venit în �ecare joi să stea de vorbă 
cu persoanele fără adăpost, să le ofere din timpul 
lor, să își facă prieteni, să înțeleagă că toți suntem 
egali și putem găsi o punte comună de comunicare. 
Povestea merge mai departe.



Dependențele sunt protagoniștii fenomenului 
de homelessness. Acestea se împart în două 
mari categorii. Substanțe și alcool. Primele 
sunt, de regulă, consumate de persoanele mai 
tinere, iar cel din urmă, alcoolul, este 
consumat de segmentul vârstnic.
În luna septembrie a anului 2021 am întâlnit 
un grup de tineri fără adăpost, cu diverse 
adicții, �ecare provenind din medii diferite, cu 
povești diverse. Unii dintre ei sunt de mult 
timp în această situație, iar alții la început de 
drum. 
Povestea lor începe în Vama Veche. După o 
vară în care casele lor au fost străzile de pe 
litoral, s-au împrietenit și au decis să vină spre 
București împreună. Aceștia au găsit un 
acoperiș temporar în care se puteau adăposti 
de frigul toamnei la debut. 
Noi am făcut cunoștință cu ei într-o zi de joi la 
activitatea noastră recurentă din Parcul Colțea 
#subcerulliber. Auzindu-le poveștile și văzând 
că sunt în căutare de ajutor, a luat naștere 
proiectul #sincron.

Proiectul a constat în informarea acestora cu 
privire la opțiunile existente de găzduire PAFA, 
alte servicii PAFA, servicii recuperare documente, 
donații precum îmbrăcăminte, alimente, articole 
igienă.
Din acest grup, perseverența lui Cătălin de a face 
o schimbare s-a făcut remarcată. Venind la 
�ecare întâlnire pe care am stabilit-o, �e soare, �e 
ploaie, am format apelul de strângere fonduri 
pentru a se reîntoarce în Norvegia unde îl 
aștepta prietena lui care îi purta copilul. 
Împreună cu donațiile primite, am reușit să îi 
oferim cazare până ce aștepta realizarea tuturor 
documentelor de călătorie cu avionul. În timpul 
acesta, donațiile au mers și către cheltuieli 
pentru mesele zilnice, igienă, transport. 
Misiunea a fost îndeplinită când Cătălin a aterizat 
pe aeroportul din Bergen și s-a reintâlnit cu 
prietena lui. 

Schimbările în comunitate 
sunt construite prin 
experiențe împărtășite. 

#SINCRON



#uhelp a început printr-un apel. Cineva ne 
anunțase că a întâlnit un grup de tineri 
Ucraineni care au nevoie de ajutor. Nu am stat 
pe gânduri și am acționat. Ne-am întâlnit cu 
aceștia și am a�at că erau studenți la arte și 
istorie care și-au luat un ghiozdan în spate și au 
plecat din mijlocul pericolului. Au ajuns la 
granița cu România, au stat într-un centru de 
primire urgențe refugiați și mai apoi au migrat 
spre București. Împreună ne-am gândit cum 
am putea ajuta într-o situație atât de
copleșitoare. Răspunsul a fost Social Media.

În situații de criză nu am putut sta indiferenți. În 
urma con�ictului Rusia - Ucraina familii, tineri, 
vârstnici au plecat spre adăposturi temporare până 
la temperarea con�ictului. Fiind vecini cu Ucraina, 
foarte multe persoane au ales să rămână în România.

Cum am ales să ne implicăm? În tot ceea ce facem, 
ne place să credem că situațiile ne cheamă, iar noi 
trebuie să le acceptăm cu cel mai mare entuziasm, 
deși de multe ori pot reprezenta o provocare. 

Am ajuns la concluzia că există o nevoie mare de 
comunicare în relația persoane Ucraina - țările care 
acordă ajutor. Resurse lingvistice aveam, resurse 
umane la fel, așa că planul a fost următorul:
Bogdan, Yegor, Varia și Daria vor centraliza cerințele 
persoanelor care încă sunt în Ucraina (preponderent 
bărbați). Echipa Intercalat va conduce campania 
pentru primire de donații care apoi urmează a � 
trimise în direcția în care tinerii ne comunică. De 
asemenea, ajutarea persoanelor care vin în București.

Astfel am fost prezenți la Gara de Nord pentru a a�a 
nevoile persoanelor venite, găsirea cazării, alimen-
telor etc. pentru completarea nevoilor. Pe lângă 
prezența �zică, am fost prezenți si în mediul online 
prin centralizarea apelurilor de ajutor de pe Face-
book/Instagram și trimiterea acestora către grupurile 
de voluntariat interne ale noastre pentru a găsi cea 
mai bună opțiune posibilă. Toate acestea au fost 
documentate video, transparent, pe rețelele noastre 
de socializare.

Reacția face diferența



întâlniri săptămânale în Parcul Colțea
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2021 - 4.538 lei
2022 (până în prezent - august) - 9.236 lei

2020 - Strângere fonduri Crăciun 16.714 lei

Donațiile pentru a putea realiza primul Crăciun 
#subcerulliber au fost făcute în regim personal, 
pe platforma Facebook - Fundraising feature, 
deoarece Intercalat încă nu exista din punct de 
vedere juridic.

donații campanii 
social media

- alimente
- articole igienă
- îmbrăcăminte
- articole protecție covid

- materiale logistice
- servicii foto-video
- transport
- contabilitate & administrativ 

fonduri alocate următoarelor

Dorim să menționăm că niciun membru din echipa Intercalat nu a primit și nici în prezent
nu primește venituri (salariu) în urma activității desfășurate în cadrul asociației.

Sute de ore voluntare a două persoane active pentru a acoperi departamente de juridic, logistică, 
project management, organizare �zică activităților, �lmare foto-video, editare și adaptare video.

Sute de ore voluntare
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Harta locului de desfășurare #subcerulliber

Asociația Intercalat

Conturi donații RON și EURO

Stații mâncare

LEGENDĂ

Traseu cale de acces

Zonă de luat masa + dispersare



joacă un rol important în ducere la bun �nal a proiectelor noastre. 
Aceștia sunt resurse valoroase și extrem de apreciate în echipa 
Intercalat. Vă mulțumim din su�et!

Când am a�at despre #subcerulliber, nu credeam că mă va captiva 
prea tare această inițiativă, am crezut că doar voi dona niște haine 
o dată și atât. Dar imediat am apreciat energia oamenilor și a cauzei 
și am ajuns prezent la aproape toate acțiunile lor.

BOGDAN

IOANA

RAMONA

ALESSIA

ELENA

Văd lumea ca un întreg, �ecare persoană merită dreptul la o viață 
decentă. Cred că schimbarea începe cu �ecare dintre noi, nu pot 
spera la o lume mai bună fără ca eu să contribui la ea.

Numele meu este Ioana, sunt o �re extrem de ambițioasă, complicată, 
bătăioasă, mereu în căutarea adevărului și în sprijinul celor mai puțin 

ajutorați. Ca profesie sunt jurist cu scopul de a deveni avocat, un 
avocat în adevăratul sens al cuvântului. Mă înspăimântă cel mai mult 

ideea de a � neputincios. De a privi un lucru, o situație, un moment 
fără a putea face nimic pentru a-l schimba. Mă înspăimântă faptul că 
deseori, realitatea te ajunge din urmă și îți arată cât ești de “mic”, însă 

împreună avem puterea de schimbare.

Am dat întâmplător de Intercalat. Am rămas cu ei deoarece fac o 
treabă extraordinară pentru oamenii mai puțin norocoși decât noi 

și, personal, de �ecare dată mă încarc cu o stare foarte bună.

Pentru mine experiența #subcerulliber alături de Intercalat înseamnă 
mult mai mult decât un act voluntar. Înseamnă o legătură pe care o 
creezi și o dezvolți cu oamenii cu care interacționezi, �e că sunt alți 
voluntari sau persoane fără adăpost. Cel mai frumos mi se pare când 
cele două se întrepătrund iar oamenii fără adăpost ne ajută să 
distribuim mâncarea, înainte de a mânca ei, devenind alături de noi: 
voluntari.

voluntarii
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