RAPORT DE ACTIVITATE
Fundația Mereu Aproape - Raport 2014

1

07
08
10

Misiunea,
Viziunea, Valorile!
Am fost Mereu Aproape
și în 2014

Sănătatea copiilor
întotdeauna o prioritate
Programe anuale
Proiecte dedicate
sănătății copiilor

22

Educația copiilor înseamnă
viitor

30
38

O viață demnă
un drept esențial
Raport
financiar 2014

Mulțumiri partenerilor și sponsorilor

Fundația Mereu Aproape - Raport 2014

3

Ne-am deschis sufletele și am învățat că
A DĂRUI este cel mai frumos și pur gest
cu care a fost înzestrat OMUL. “Mereu
Aproape” este mai mult decât un nume,
este o stare care ne definește, este o
emoție pe care o dăruim și o primim de
fiecare dată când ajutăm. Prin ceea ce
facem ne arătăm ca oameni în primul
rând, ca apoi să devenim o parte din
bucuria celorlalți.
În anul 2014 am dăruit zâmbete, speranță,
împliniri de vise simple dar prețioase,
toate prin lucrurile concrete pe care le-am
făcut pentru cei care aveau nevoie, exact
atunci când aveau nevoie mai mult. Au
fost lucruri care au umplut golurile din exisența celor care nu aveau,
care le-au redat sănătatea celor care o pierduseră.
Am continuat, și în 2014, programele anuale pe care le desfășurăm
încă din 2010, cu rezultate extraordinare – pentru care le mulțumesc
colegilor mei, dar și partenerilor care ni s-au alăturat – și am inițiat
noi proiecte menite să aducă îmbunătățiri semnificative pentru tot ce
înseamnă sănătatea copiilor din România.
Suntem și vom fi mereu aproape, pentru că numai împreună putem da
naștere unei șanse pentru cei care au nevoie.

Alessandra STOICESCU
Președinte
Fundația Mereu Aproape

dezvoltare
îmbunătățire
toleranță
respect
responsabilitate socială și
individuală
exemplu personal
altruism
disciplină
încredere
deschidere și acțiune
creativitate
perseverență
integritate
perseverenţă
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Fundației Mereu Aproape este de a sprijini, prin
tot ceea ce face, copiii, tinerii, familiile, comunităţile
din România și de a îmbunătăți viața oamenilor.

Fundației Mereu Aproape este o societate în care
acțiunile voluntare și neîngrădite ale membrilor
săi, sănătatea, educația, siguranţa familială,
responsabilitatea socială şi individuală determină
dezvoltarea indivizilor şi a potenţialului uman.

Fundația Mereu Aproape promovează
responsabilitatea socială şi individuală,
respectul, altruismul, încrederea, deschiderea
şi acţiunea, perseverenţa.
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AM FOST MEREU
APROAPE ȘI ÎN 2014

102 copii și adulți salvați

1.020 de români ajutați
în cadrul inundațiilor
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168 de școli și biblioteci echipate
cu materialele necesare

peste 50 de susținători, prieteni și parteneri care s-au alăturat
proiectelor sociale inițiate de Fundația Mereu Aproape
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SĂNĂTATEA
COPIILOR
ÎNTODEAUNA O PRIORITATE

Principalele programe destinate asigurării dreptului la
sănătate al copiilor au fost derulate, cu rezultate grăitoare,
și în anul 2014 de către Fundația Mereu Aproape. Sute de
copii au fost sprijiniți în cadrul programelor “Vreau să ajut”
și “Împreună pentru cei mici” să își regăsească zâmbetul, să
se bucure din nou de fiecare zi.
Fundația Mereu Aproape a desfășurat și alte proiecte
dedicate acestei direcții esențiale – sănătatea - menite
să determine instituțiile, organizațiile, diferitele structuri
ale societății românești să își ia angajamentul de a acționa
pentru a susține dreptul la sănătate.
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Rezultatele din 2014 ale
programelor oglindesc dăruirea și
eforturile tuturor celor care s-au
implicat, valoarea totală
a proiectelor fiind de:

Vreau să ajut

Împreună
pentru cei mici

4.647.605 483.993
LEI

LEI

“Sănătatea e darul cel mai frumos și mai
bogat pe care natura știe să-l facă”
Michel de Montaigne
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Programul

VREAU

SĂ AJUT

Cel mai puternic proiect umanitar din România ultimilor 4 ani.

Copilul merită orice șansă!
este crezul care ne ghidează în acest demers
unic în România, menit ajutorării copiilor
cu vârste de la 0 la 18 ani care au nevoie de
consultații, investigații medicale, operații,
transplant, recuperare - contra cost, în clinici
din țară și din străinătate.
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VALOAREA PROIECTULUI

4.647.605 LEI

1.139
NUMĂR DE SOLICITĂRI PENTRU AJUTOR MEDICAL ÎN 2014:

DE SOLICITĂRI DE CONSILIERE

31
38
10

DE COPII ȘI-AU REZOLVAT
PROBLEMELE MEDICALE
DE CAZURI SUNT ÎN CURS
DE REZOLVARE A AFECȚIUNILOR
SUNT ÎN AȘTEPTAREA RĂSPUNSURILOR DE LA
CLINICILE DIN STRĂINĂTATE SAU SUNT SUB
MONITORIZARE MEDICALĂ INTERNAȚIONALĂ.

Programul
A debutat pe 12 februarie 2011 și
este cea mai longevivă campanie din
România, cu cel mai mare impact
social, financiar, medical și emoțional.
Campania este singura din România
căreia companiile de telefonie mobilă
i-au alocat un număr de SMS pentru o
perioadă atât de îndelungată: 8848.
Cu suportul companiilor de telefonie
mobilă, al românilor generoși,
persoane fizice și companii din țară
și străinătate, cu susținerea trustului
INTACT Media Group, campania
“VREAU SĂ AJUT” a devenit nu doar

colacul de salvare al familiilor cu copii
grav bolnavi, ci și cel mai credibil
proiect umanitar.
Analizând gravitatea cazurilor din anul
2014 în raport cu reacția publicului
donator, a companiilor, a medicilor
curanți și a disponibilității clinicilor
interne și internaționale de a accepta
un caz medical, în 2014 Fundația
Mereu Aproape a reușit să adune în
jurul ei mai mulți donatori decât în
anii precedenți. Consecința a fost că
micii bolnavi mediatizați au plecat
mult mai repede la tratament.

COLABORATORI VALOROŞI
De 4 ani, echipa Campaniei “VREAU
SĂ AJUT” beneficiază de sprijinul mai
multor specialiști din lumea medicală.
Ne sprijină medici pediatri, ortopezi,
oncologi, neurochirurgi, neurologi,
cardiologi, oftalmologi, interniști,
anesteziști, ATI, ORL-ști, audiologi,
hematologi, gastroeneterologi, radiologi
de la Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii “Grigore Alexandrescu”, spitalul
Clinic de Urgență pentru Copii “Marie
Curie”, Spitalul Județean Iași, Clinicile
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de Pediatrie din Cluj-Napoca, clinicile
private românești Monza, Brain
Institute, Clinica Amethyst.
De 4 ani, copiii din “VREAU SĂ AJUT”
sunt sprijiniți de parteneri din SMURD,
BGS, PULS.
De 4 ani, copiii din “VREAU SĂ AJUT”
sunt investigați, tratați și vindecați
de medici din România, Italia, Spania,
Franța, Germania, Austria, Marea
Britanie, Ungaria, Turcia, Israel și SUA.

79 de cazuri au fost soluționate sau au
intrat în curs de rezolvare în 2014:

14
boli rare
19decazuri
genetice
cancer
cerebral, osos,
ocular, cervical,
suprarenala,

sindrom hemolitic uremic, Sindrom
Rasmussen, neurofibromatoza, nevi
congenitali

osteosarcom astrocitom, Limfom
Burkitt, rabdomiosarcom, tumora de
sac Yolk, ependimom, faringian, tumora
Krukenberg

13
malformatii
congenitale

10
afectiuni

neurologice

Sindrom West,
anomalie de
migrare neuronala,
lipomielomeningocel,
tetraplegia AIS, dubla
scolioza

1cardiomiopatie 6afectiuni
dilatativa

grave de auz

9cucazuri

afectiuni
oculare
grave
retinopatii

7 leucemii

hipoacuzie
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MULȚUMIRI DIN PARTEA
PĂRINȚILOR ȘI COPIILOR
TRANSMISE DIN STRĂINĂTATE
Maria a fost
operată joi,
operația a decurs
normal, ea se
simte bine. A
avut dureri mari
în prima noapte,
dar acum e bine. (…) Maria și-a propus să se
facă și ea doctorita ca să le ‘chinuie’ și ea pe
fizioterapeute, așa cum au început ele să o
‘chinuie’ chiar de a doua zi după operație :) .
Are un motiv serios să se facă bine :).
Multumim din nou tuturor!
Mama MARIEI GACHE
Au fost 2 ore de
așteptare cumplite
pentru noi și încă
2 ore cu Maria în
brațe la terapie
intensivă în care
s-a văitat și care
mi-au rupt sufletul în mii de bucățele. Acum
suntem un pic mai bine, chiar i-am aruncat un
mic zâmbet lui mami... și am adormit. E greu,
dar avem lângă noi un medic extraordinar care
ne liniștește și care chiar știe ce face. Mulțumim
tuturor pentru sprijin!
Mama MARIEI ANTONIA TĂNĂSESCU
+poza Maria A T
Luca se simte bine după prima operație,
urmează vineri să intre iar la sală, că a mai
rămas un rest tumoral și trebuie scos și acela,
apoi începem radioterapia. S-au minunat
medicii cât de puternic este și cât de repede
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s-a recuperat.
Mulțumim din
toată inima că
ne-ați ajutat
să ajunem aici
pentru vindecarea
și viitorul frumos
al lui Luca, pe
care îl asteaptă!
Dorim la mulți ani
fundației, sunteți
minunați!
Mama lui LUCA
HULEA
Pe Ana am
reîntâlnit-o la 7
aseară după o
pauză de 11 ore.
Operația a durat în jur de 7 ore. Încă suntem
pe terapie intensivă, doarme 95% din timp.
Știm că ne aude și ne înțelege. Mulțumim
frumos ca ați fost alături de noi, că ați avut-o
pe Ana în gândurile voastre!
(...)
Mulțumim încă o dată,
Noi toți
Mama ANEI COMAN
Mi-am scos gipsul şi
picioarele mele sunt
drepte şi bine. Aştept
ziua în care voi merge. Vă
mulţumesc pentru ajutor!
Sărbatori fericite! Vă pup
DARIUS LUNGU

dată pentru tot!”

“Luca a fost
operat. Chirurgul
a spus că a găsit
ce a bănuit şi
că a finalizat
deconectarea.
Acum îl închid.
MULŢUMIM încă o
Tatăl lui LUCA DINU

„Horia evoluează
foarte bine. Ne
bucurăm că nu
are o dereglare
a funcţiei de
saţietate, nu
mănâncă
necontrolat. Ba
chiar a învăţat să spună NU când s-a săturat,
dă energic din mână că nu mai vrea. (…)
Acum 2 săptămâni a început să facă paşi
susţinut doar de o mână, iar acum câteva zile
a făcut singur paşi. Încă îi este frică să meargă
singur şi stă în loc până vii să îl iei de mână. Ne
bucurăm într-un fel că îi este frică, pentru că
este un semn de activitate neuronală normală.
A învăţat să cadă. Dacă înainte cădea ca
un sac de cartofi, acum cade în şezut. Şi-a
îmbunătăţit partea motrică vizibil. De
dimineaţă l-am văzut, pentru prima dată,
dându-se jos din pat singur. (…)“
		Tatăl lui HORIA NICOLAE

„Vă pup cu mare drag! Abia am reușit să-mi
revin după lungul drum din SUA! Zâmbesc…
deci sunt bine și plin de optimism că se poate
și mai bine! După sărbători o să încep noi
terapii pentru dezvoltarea motorie, ergoterapie,
stimulare vizuală… și o să recuperez din
lipsurile mele… sunt sigur de acest lucru!
Părinții mei mă iubesc într-un mod “obsesiv” și
au mare încredere în mine! Să aveți sărbători

fericite! Pupicei
prietenilor mei
de la Talisman
și Fundația
Mereu Aproape!
RESPECT!”
 Mama lui MIHAI
OPREA

Cazul lui Mihai a fost ales de trupa Talisman care a
susținut Turneul Îngeri pentru îngeri, în parteneriat
cu Fundația Mereu Aproape. Turneul s-a
desfășurat în perioada august – octombrie 2014,
în 14 localităţi din țară, constând într-o serie de
concerte caritabile dedicate cazului Mihai Oprea.

„Am trecut prin momente foarte grele... operația
a durat 9 ore, 2
ore s-au chinuit
să-i găsească
venele pentru că se
spărgeau, cred ca
a avut peste 200
de înțepături, plus
copci pentru că
efectiv a pocnit și
carnea de la înțepături... Apoi 2 zile la terapie
intensivă pentru că a avut complicații la
inimă, rinichi și plămâni. Acum este înspre
bine, este imobilizat în ghips de la subțiori în
jos. Are o ambiție și putere care mă uimesc pe zi
ce trece mai mult. Au fost 10 operații în aceeași
intervenție și este cea mai complexă operatie
făcută de doctor în 30 de ani. Sperăm să fie
cu succes și sperăm ca Tudor să poată sta în
fundulet.
Vă mulțumim din suflet pentru tot sprijinul, fără
voi această operație ar fi rămas un vis...! Vă
îmbrățișăm și vă vom fi recunoscători toată
viața“


Mama lui TUDOR BUCULESCU
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Programul

ÎMPREUNĂ
PENTRU CEI MICI

O INVESTIȚIE ÎN SĂNĂTATEA COPIILOR ÎNSEAMNĂ O
INVESTIȚIE ÎN VIITORUL ROMÂNIEI.
Când spui Spitalul Marie Curie, mai cunoscut ca Budimex, spui excelență în medicina
pediatrică, spui istorie medicală romanească și, invariabil, te duci cu gândul la
profesorul Alexandru Pesamosca, tata Pesi cum îi spuneau micii lui pacienți.
Și, când spui Spitalul Marie Curie te gândești că actualii pacienți ar trebui să aibă
o clinică așa cum sunt sute din străinătate. Amenajate eficient, curate lună, dotate
aproape science fiction, cu personal calm, profesionist și dedicate sănătății.
Având toate acestea în minte, echipa Fundației Mereu Aproape a început în 2013,
împreună cu fundația “Salvați-vă îngerii”, Campania “ÎMPREUNĂ PENTRU CEI MICI”.
Scopul a fost strângerea de fonduri pentru recompartimenarea blocului operator,
amenajarea lui și dotarea cu tehnică medicială. Blocul operator nu putea și nu poate
purta alt nume decât… “Profesor Alexandru Pesamosca”.
În 2014, Spitalul “Marie Curie” a împlinit 30 de ani de la inființare. 30 de ani și mii de
vieți salvate. După trei decenii, Spitalul “Marie Curie” are nevoie să treacă în secolul
21.
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483.993 LEI
CAMPANIA “IMPREUNĂ PENTRU CEI MICI” A BENEFICIAT
DE NUMARUL DE SMS 8838.
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PROIECTE
DEDICATE
SĂNĂTĂȚII
COPIILOR
Cros Invers, în parteneriat cu BGS
BGS a ales Fundaţia
Mereu Aproape ca
partener al acestui
proiect - o campanie
de conștientizare
asupra dificultății copiilor bolnavi de a face lucruri normale,
un cros în care s-a alergat cu spatele în scop caritabil. Cauza
a fost sprijinirea a 3 copii cu probleme grave de sănătate din
Campania VREAU SĂ AJUT, prin donarea a 6.000 euro celor 3
copii.

Centrul de autism de la Piteşti, în parteneriat cu Asociaţia
Părinţilor Copiilor cu Autism (APCA) Argeş
Scopul a fost acela de a sprijini 25 de copii cu autism şi
familiile acestora prin amenajarea unui centru special,
proiect pe care ne propunem să îl continuăm şi în 2015.

Aleargă de ziua ta
Proiect prin care sportivi români campioni medaliaţi - Ana
Maria Brânza, Sandra Izbasa, Alina Dumitru, Mihai Covaliu,
Leonard Doroftei, Mihai Leu - s-au alăturat proiectelor
umanitare ale fundaţiei Mereu Aproape susţinând cazuri
medicale prin îndemn la sport, la mişcare, la sănătate.
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FUNDAŢIA MEREU APROAPE
ŞI ASOCIAŢIA AUDIOSOFIA,
INIȚIATIVĂ PENTRU TESTAREA
AUDITIVĂ OBLIGATORIE A BEBELUŞILOR

Peste 360 de milioane de oameni la nivel mondial suferă de probleme
de auz conform unui studiu realizat de Organizaţia Mondială a
Sănătăţii în februarie 2014. Dintre aceştia 32 de milioane sunt copii.

La fiecare 1.000 de copii unul se naşte cu hipoacuzie severă
sau profundă.

Defect invizibil la naştere, hipoacuzia este depistată abia la 12-24 de
luni, când părinţii observă lipsa de dezvoltare a limbajului la copil.
Pentru ca acest lucru să nu se mai
întâmple, testarea auditivă a nou-născuţilor va deveni obligatorie.
Fundaţia Mereu Aproape şi Asociaţia Audiosofia au organizat primul
grup de lucru, astfel încât în cel mai scurt timp, testarea aceasta să fie
obligatorie la toti nou-născuţii, înainte de
externarea din maternităţi.
Participanții - Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Muncii, Comisia de Sănătate din Camera Deputaţilor,
Comisia pentru Sănătate Publică din Senatul României, Spitalul
Clinic de Urgenţă pentru Copii MS Curie, Spitalul Clinic de Recuperare
Iaşi, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, Institutul de
Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL Prof. Dr. D. Hociotă,
Spitalul Universitar de Urgenta Elias, Fundaţia Mereu Aproape,
Asociaţia Audiosofia, Asociaţia Darul Sunetului, Asociaţia Lumea Sunetelor, Asociaţia Ascultă
Viaţa, Asociaţia Sonia Maria, Senator Gabriela Vrânceanu-Firea
au semnat Carta care angajează la
1.
Susţinerea şi oferirea suportului pentru reglementarea obligativităţii realizării testelor
auditive ca parte din setul de teste obligatorii la nou-născuţi.
2.
Susţinerea si realizarea condiţiilor necesare pentru introducerea screeningului auditiv
neonatal în toate maternităţile de pe teritoriul României.
3.
Susţinerea şi oferirea suportului pentru realizarea unui Program Naţional de depistare
precoce a deficienţelor de auz

Pentru anul 2015, Ministerul Sănătății și-a luat angajamentul de a introduce
testele auditive în toate maternitățile din România și de a dota aceste instituții cu
echipamentele necesare.
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EDUCAȚIA COPIILOR
ÎNSEAMNĂ VIITOR
Valoarea cărţii este inestimabilă,
traversează epoci şi continente.

“Citeşte. Numai citind mereu
creierul tău va deveni un
laborator nesfârşit de idei şi
imagini.” - Mihai Eminescu

“În cărți există mai multe
comori decât în toate
cufărele piraților de pe Insula
Comorii.” - Walt Disney
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Fundatia Mereu Aproape crede în copiii din România.
Copiii merită să își îmbunătățească rezultatele
școlare, trebuie să nu abandoneze cursurile, trebuie să
construiască România viitoare.
Lansată de Fundația Mereu Aproape în anul 2011,
campania Lăsați-mă să învăț a făcut fericiți mii de elevi
din toate colțurile țării pe parcursul celor 4 ani de
desfășurare, propunându-și să schimbe o realitate tristă
a societății românești.
De ce?
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PENTRU CĂ...
România este țara cu cei mai mulți analfabeți
din Europa de Est - 6% dintre români nu știu
carte, față de 2% în Bulgaria și 1% în Ungaria.
Statisticile europene dezvăluie faptul că 40%
dintre români au dificultăți de citire sau nu
știu să citească.
Numărul persoanelor absolvente de învăţământ
superior din România este de 1,37 milioane de persoane
(7% din total).

Și mai ales pentru că….

DISPARIȚIA UNOR ȘCOLI, BIBLIOTECI,
LIBRĂRII POATE DUCE LA DISPARIȚIA
UNOR COMUNITĂȚI!
Militând pentru schimbarea acestei
situații, Fundația Mereu Aproape
desfășoară programul Lăsați-mă să învăț,
în cadrul căruia mii de copii primesc
cărți, echipamente IT, mobilier și material
didactic.
Programul s-a născut din nevoia de a da o
șansă copiilor dornici de învățătură care nu
au acces la biblioteci, care nu-și permit sași cumpere manuale și cărți și care, din cauza situației
materiale, abandonează școala în număr tot mai mare
cu fiecare an care trece.
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REZULTATELE CAMPANIEI
ÎN 2014
211.252 cărţi de literatură școlară,
mobilier, rechizite și decorațiuni
donate pentru susținerea de
activități și proiecte educative către
168 de școli și biblioteci din toată
țara, în special în mediul rural

Au fost amenajate 4 noi centre
de lectură în localitățile
Pungești, Dodești, Gherăești și
Băcești, situate în județele Vaslui
și Neamț.
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Numărul de beneficiari direcți
ai campaniei derulate în
este de peste

2014

500.000

de copii şi tineri.

Valoarea totală a donațiilor din
în cadrul campaniei
“Lăsați-mă să învăț”,
se ridică la peste

2014

2.204.073 lei.
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Proiectul a atras atenția companiei Chevron, care s-a implicat
alături de Fundația Mereu Aproape, scopul comun fiind acela al
diminuării numărului de elevi cu risc de abandon și eșec școlar
și de stimulare a gustului pentru lectură și pentru îmbogățirea
bagajului de cunoștințe generale.
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NUMĂRUL DE VOLUME DONATE ÎN FIECARE
DINTRE JUDEȚELE ÎN CARE S-A DESFĂȘURAT
CAMPANIA ÎN ANUL 2014
(35
JUDEȚE,
140 DE
LOCALITĂȚI)
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O VIAȚĂ DEMNĂ
UN DREPT ESENȚIAL

Fundația Mereu Aproape desfășoară mai
multe programe prin care îi sprijnă pe românii
care au nevoie de ajutor, care se află în situații
dificile sau au posibilități materiale limitate.
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Apa trece,
România rămâne

2014

Schimbă o viață

452.407
LEI

Infernul copiilor
uitați

14.310
LEI
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Programul

Credem că FERICIREA vine din mulțumirea de
a pune o cărămidă la bunăstarea semenilor.
Dăruieşte şi vei primi.
SCHIMBĂ O VIAȚĂ este o puternică platformă
caritabilă bazată pe donații colective directe.
Inițiată în 2012, campania este adresată
românilor care nu cer, ci vor să trăiască, și sprijină
punctual cazurile sociale grave, dar și pe copiii
buni la învățătură, care nu au resursele de a
rămâne în școală.
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Printre cazurile sprijinite în cadrul campaniei din 2014 este
Centrul Social “Sfântul Nectarie” din Parohia Lada, care are ca scop
prevenirea abandonului școlar. În evidența centrului se află în jur
de 70 de familii, majoriatea trăiesc din ajutor social. Ca urmare
a implicării comunității online au fost donate haine de copii și
bebeluși, jucării și jocuri interactive, premergătoare.
Copiii din Giurgești, o comunitate de 20 de copii care mergeau zilnic
10 km pe jos pentru a ajunge la școală, au primit încălțăminte nouă,
dulciuri și jucării în semn de recunoștință pentru rezultatele la
învățătură.
De asemenea am pornit pentru al doilea an consecutiv seria de
activități “bucurie la cutie” prin intermediul căreia peste 40 de de
familii au primit din partea noastră pachete de Crăciun ce conțineau
jucării, alimente de larg consum și haine de iarnă. Campania a adus
implicare și din afara țării - Asociația femeilor din Belgia și Asociația
femeilor din Spania au pregătit peste 180 de bucurii la cutie, toate
ajungând la cazurile aflate în platforma până la data de 25.12.2014.
Multe alte cazuri de familii cu o situație materială foarte dificilă
au fost sprijinite de Fundația Mereu Aproape cu bunuri, ajutor
financiar, inclusiv cu găsirea de locuri de muncă. Mai multe povești
din cadrul programului Schimbă o viață au fost susținute de
emisiunea Te cunosc de undeva, respectiv 27 de cazuri sociale au
fost premiate cu câte 1.000 euro și 2 cazuri cu câte 15.000 euro.
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Programul

INFERNUL
COPIILOR UITAŢI

Este un proiect care se adresează copiilor abandonaţi în
maternităţile şi spitalele din România, al cărui principal
obiectiv este de a preveni și mai ales de a accelera
şi fluidiza procedurile de adopţie, prin modificarea
legislaţiei în domeniu.
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În România:
- peste 19.052 de copii care au o nevoie specială de o importanţă
majoră – nevoia de părinţi!
- peste 1.000 de copii/an care sunt abandonaţi în spitalele din 32
de judeţe şi municipiul Bucureşti, procentul cel mai mare de părăsire
deţinându-l copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 luni (57,5% din totalul
copiilor existenţi).
România are nevoie de un sistem de protecție socială modern care să
funcționeze în armonie cu sistemul medical și cu un sistem de adopții
bine pus la punct, în beneficiul copiilor cu risc social sau părăsiți.
De aceea, campania își propune promovarea adopției, informarea
opiniei publice cu privire la numărul redus de asistenți maternali și
îmbunătățirea serviciilor în domeniul asistenței sociale, alinierea la
legislația europeană prin impulsionarea factorilor responsabili care să
emită normele metodologice ale Legii sociale, restante încă din 2004.
Fundația Mereu Aproape - Raport 2014
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APA TRECE
ROMÂNIA RĂMÂNE

Campania a pornit în 2010 o dată cu dezastrul din
Moldova. Apa a trecut atunci și România a rămas.
Fundația Mereu Aproape a ajutat sinistrații cu alimente,
apă, haine și a clădit și utilat case pentru 75 de familii. Apa
a trecut și România a rămas și în 2013 când puhoaiele au
lovit cel mai rău în județul Galați.
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În 2014, în iulie, mii de oameni din Gorj,
Vâlcea, Argeş, Prahova, Caraş-Severin,
Mehedinţi, Olt, Dolj şi Teleorman au fost loviți
de ploi, viituri și de alunecări de teren. Și în
2014, Fundația Mereu Aproape a fost primul
ONG care a trimis ajutoare umanitare în
zonele calamitate.
Campania de strângere de fonduri s-a derulat
până la finalul lunii august și a beneficiat de
sprijinul ARC Romania care a pus la dispoziția
Fundației Mereu
Aproape numărul de
SMS 8827.
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RAPORT FINANCIAR
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LE MULȚUMIM SPONSORILOR ȘI
PARTENERILOR NOȘTRI!
SPONSORI
CARREFOUR, COCA-COLA HELLENIC ROMANIA,
BLUE RIVER, PROFI, COCA-COLA, GRAL MEDICAL,
ADEPLAST, ONCOFORT, UNILEVER, SELGROS, ORKLA
FOODS ROMANIA, EL COMANDANTE, NESTLE, AQUILA,
HORNBACH, FARMACIILE ARDEALUL, ALKA, BUCOVINA,
AVITRANS, IVECO TRUCK SERVICES, BILLA, FARMACIILE
DONA, ROMATSA.

PARTENERI

SPITALUL MONZA, COCHLEAR ROMANIA, BRAIN
INSTITUTE, TELEKOM MOBILE ROMANIA, VODAFONE,
ORANGE, TELEKOM, ASOCIATIA AUDIOSOFIA, ANTENA
1, ANTENA 3, ANTENA STARS, INTACT MEDIA GROUP,
“SALVATI-VA INGERII”, BERE GRATIS ȘI TALISMAN.
Fundația Mereu Aproape - Raport 2014
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ÎȚI SUNTEM MEREU APROAPE

FIE CĂ VREI SĂ NE GĂSEȘTI
Pe site: http://fundatiamereuaproape.ro
Pe Facebook: https://www.facebook.com/fundatiamereuaproape
La sediu: Strada Alecu Russo nr. 13-19, etaj 6, ap. 13, sector 2,
București.
La telefon: 021.527.19.93, 021.527.19.94, 021.527.19.95
Prin Fax: +40 021.527.19.96
sau
Prin Email: office@fundatiamereuaproape.ro
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www.fundatiamereuaproape.ro
/fundatiamereuaproape

61.007
LIKES

FundatiaMereuAproape

www.schimbaoviata.ro
/schimbaoviata

3.707
LIKES
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Vă mulțumim tuturor
celor ce ne sunteți Mereu Aproape!

Partenerii media

lifestyle tv
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