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Lăsați-mă să învăț| Vreau să ajut

Schimbă o viață

10 ani sub semnul emoției și prieteniei
Fundația Mereu Aproape are o poveste de 10 ani. Împreună cu partenerii săi,

donatori, companii, jurnaliști și persoane publice, a ajutat 1.000.000 de oameni prin
programe în domeniile sănătății, educației, culturii, social umanitare, dezastre şi advocacy.
A contribuit la ajutorarea a peste 10.000 de sinistrați și a construit 75 de case; a salvat,
prin campaniile sale, peste 350 de copii şi adulţi și a echipat cu materialele necesare 225
de şcoli, biblioteci, grădiniţe şi dispensare. Până în prezent, ajutorul financiar și material
oferit de Fundația Mereu Aproape depășește 10 milioane de Euro.
Este o poveste plină de....
speranţă, luptă, perseverenţă, încăpăţânare, şi iar speranţă, şi iar luptă…
și, apoi, reuşită, împliniri, zâmbete.
Şi certitudinea că oamenii buni şi generoşi pot salva oameni doborâţi de boală, de
sărăcie, de urgia naturii, de lipsa căldurii unui cămin, de uitare, de lipsa educaţiei.

Sunt 10 ani care stau sub semnul emoției și al prieteniei...
emoția de a ajuta și de a iubi,
prietenia necondiționată și noblețea.
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Un “Club multimedia” modern pentru elevii de la Liceul Tehnologic Special
“Samus” din Cluj-Napoca, județul Cluj, prin proiectului “Ajută un sat. Schimbă
o țară” desfășurat în parteneriat cu Fundația Vodafone România.

2015 – un an memorabil
"În 2015, Fundația Mereu Aproape și-a continuat
misiunea de a sprijini copii, tineri, familii și întregi
comunități prin proiecte de anvergură. Bucuria de pe
fața copiilor, lacrimile din ochii părinților ne-au adus
certitudinea de a fi reușit să schimbăm realități triste
și să aducem fericire. Iar satisfacția cea mai mare vine
când contribuim la salvarea de vieți.
Cu certitudine, în 2015 am redefinit cuvântul “Colectiv”:
lovită spre final de an de cea mai mare tragedie a
ultimilor ani, România a rămas înmărmurită și s-a
mobilizat în doar o clipă, dovedind că, în momente
dramatice, o țară este mereu solidară.
Împreună cu donatorii generoși care ni s-au alăturat am
reușit să ne ducem la îndeplinire mandatul - acela de a
susține răniții și familiile victimelor pentru a depăși
această adevărată criză medicală și socială".
Alessandra Stoicescu
Președinte Fundația Mereu Aproape
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2015 – un an memorabil
Campaniile permanente din zonele de sănătate și social ale fundației au continuat și în
2015 și, totodată, eforturile noastre s-au îndreptat către mii de beneficiari prin proiecte
ample desfășurate la nivel național.

Copii și adulți ajutați în 2015
15.281
Familii susținute direct în 2015

341
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Colectiv sau România solidară – un capitol în viața unei țări
Un moment de cumpănă pentru o țară întreagă. La nici 48 de ore de la tragedia din 30 octombrie
2015 de la clubul Colectiv, Fundația Mereu Aproape a organizat teledonul "Români Împreună" cu
sprijinul Intact Media Group. Inimile și forța românilor s-au îndreptat către victimele tragediei și
astfel am reușit să adunăm suma impresionantă de 1,5 milioane de euro donații pentru Colectiv. Mii de
donatorii ni s-au alăturat, persoane fizice și companii, a căror generozitate a alinat durerea familiilor
și a făcut puțin mai ușoară suferința supraviețuitorilor.
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Colectiv sau România solidară – un capitol în viața unei țări
În urma incendiului Colectiv şi-au pierdut viaţa 64 de persoane, dintre care 27 au murit în incendiu,
25 în spitalele din ţară şi 12 în spitalele din străinătate.
După incendiu au fost internaţi în spitalele din Capitală 147 de răniţi. După ce toţi pacienţii răniţi în Clubul
Colectiv au fost evaluaţi de o comisie de experţi medicali, au fost transferați în spitale din străinătate 22
de pacienţi, dintre care opt în Belgia, câte patru în Marea Britanie şi Olanda, câte doi în Israel, Austria şi
Germania.
Imediat după producerea tragediei, echipa Fundației Mereu Aproape a intrat și a rămas permanent în
legătură cu familiile victimelor, conducerea spitalelor, ambasade și donatori, oferind ajutor
supraviețuitorilor, copiilor rămași orfani în urma tragediei, familiilor celor decedați, asigurând
costurile pentru transferul pacienților în străinătate.
Iar această susținere continuă și în anul 2016, când zeci de tineri încă luptă să se vindece. Oferim continuu
tot suportul necesar pentru că nevoile victimelor sunt de lungă durată. Sprijinul pe care îl acordăm este atât
financiar, cât și de asistență astfel încât pacienții să aibă acces la serviciile și dispozitivele medicale de
care au nevoie – precum operații de reconstrucție, proteze, implanturi de păr.
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Colectiv sau România solidară – un capitol în viața unei țări
Donatiile

primite

în fondul de
solidaritate
Colectiv
în
lunile
noiembrie și decembrie 2015 au
însumat: 5.614.602,31 Lei, 227.058,27
Euro, 1.370 Lire Sterline și 280,18
USD.
Totalul ajutoarelor acordate de
Fundația Mereu Aproape în anul 2015
a însemnat:
♥ Plăți făcute în Lei în valoare de
3.770.863,25 Lei din care plățile
directe în conturile victimelor au fost
de 3.679.000 Lei.
♥ Alte plăți care au însumat:
91.863,25 Lei, 14.595,35 Euro și
1.051,41 Lire Sterline, reprezentând
costurile pentru bilete de avion și
cazare pentru membri de familie, plăți
directe către spitale și achizitionare
de creme și dispozitive medicale.

Acordarea ajutoarelor a fost un proces
continuu.
Ajutorul oferit în mod egal a fost de
♥ 10 mii de Lei pentru familia fiecărei
victime decedate,
♥ 15 mii de Lei pentru fiecare pacient
internat după tragedie,
♥ a doua tranșă de 15 mii de Lei pentru
fiecare dintre cei internați la data de 30
noiembrie - o lună de la tragedie,
♥ o alta tranșă de ajutor egal în valoare
de 15 mii de Lei pentru fiecare pacient
încă internat la data de 31 decembrie
2015.
În paralel, am acordat asistență directă
cumpărând bilete de avion pentru membri
de familie ai raniților transferați în
străinătate, plătind cazare pentru
familiile care au stat la hotel.
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Colectiv sau România solidară – un capitol în viața unei țări

Am fost în legătura permanentă cu pacienții și medicii astfel încât am reușit să
acoperim de fiecare dată nevoile punctuale.
Copiilor care au rămas orfani după tragedia din Colectiv le-am oferit un ajutor de Crăciun
în valoare totală de 48 de mii de Lei – respectiv câte 5.000 de lei pentru fiecare minor.
Familia Ion – cu 4 copii minori rămași orfani - a primit, pe lângă ajutorul de înmormântare
acordat inițial, încă un ajutor în valoare totală de 20.000 lei în luna decembrie 2015. Iar în
anul 2016 vor primi 4.000 de Lei lunar reprezentând bursă de studiu în valoare de 1.000 lei
lunar pentru fiecare copil minor, burse ce rămân valabile doar dacă acești copii urmează
cursurile școlare.
În plus, fiecare dintre cei 8 minori rămași orfani după tragedia de la Colectiv va primi din
partea Fundațiilor Vodafone România și Mereu Aproape, suport financiar în valoare de
9.000 lei pe an până la împlinirea vârstei de 18 ani – condițiile fiind ca ei să urmeze cursurile
școlare, să nu aibă absențe nemotivate și să obțină rezultate bune la învățătură.
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Sute de susținători ai victimelor au contribuit la
fondul de solidaritate Colectiv, generozitatea lor
fiind primită cu recunoștință de toți cei afectați
de această tragedie. Pentru că au oferit un
sprijin vital fiindu-ne alături într-un demers
amplu, le mulțumim!

Companiile și asociațiile care au oferit suport financiar victimelor de la Colectiv:
ADRIATICA & COMPANY | ALLEGRO | ANISSY DESIGN CONSTRUCT | ARISTOCRAT EVENTS HALL | ASOCIATIA BRITISH COLLEGE | ASOCIATIA
COMUNITATEA MUSULMAMA AHMADIYYA | ASOCIATIA PARINTILOR LIC PEDAGOGIC N. IORGA LIANT | ASOCIATIA TOTI PENTRU UNU | BB
COLLECTION | BEST AUTO | BEST ELECTRO INSTAL 2005 | BREATHLESS BY AM, BRITISH AMERICAN TOBACCO | CABINET TERAPIE PENTRU
MISCARE | CASTEL FILM | CEMPS | CLINICA HIPOCRAT | COCA COLA HBC ROMANIA | CONSTANTIN GROUP | CRISTIM 2 PRODCOM | DAMAR
GENERAL TRADING | DELTIS | EDA COM TRANS IMPORT EXPORT | ELBACHA | ELC SERVIS | ELMAT | ELSTER | EMP UTILITY | ENEL SERVICII
COMUNE | ESTEE LAUDER ROMANIA | EURO NET WORLD WIDE | EXPO TRANS NMN | FARMEXIM | FERMHILDPREST | FOAMOTIVE |
FUNDATIA GAZETA DE SUD | FUNDATIA HUMANITAS | HRS | KRAFT STAR INTERBRANDS | LASATEX IND | LCG, LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE
IORGA BOTOSANI | LOGISTIC CENTER GROUP | MARAND MANF | MARI VILA | MIDDLE ROAD | MITLIV | MLS INVEST TRDING | MORGANA
INVEST | MPO PROVIDERS REZISTENT | NEGRO 2000 | OIL TERMINAL | OLIMPIC GYM | OVERSEAS TRAVEL | PETROTEL LUKOIL | PHOENICIA
EXPRESS | PIN PLUS PIN | PRINCE INTERNATIONAL | R&M TRANS TOUR | RODY SCARPA | ROENG-TEC | SALON BAROQUE | SERVICII EDILITARE
PENTRU COMUNITATE | SIFEE SRL | SILVA NOBILIS | SMP-FILIALA SERVICII PETROM OMV | SOCIETATEA ARVATO SERVICES | SOCIETATEA GOOD
DAYS THERAPY | SOCIETATEA PROFILE VISION MK | SOCIETATEA REPSOL | SOCIETATEA SC USITECH | SOCIETATEA SINAIA | SOCIETATEA
UNICARM | SOCIETATEA VOTROM | STEL AGRO SERV | TACHONAN | TERAPIA | TE-ROX PROD | TIP TOP | TROPAL | UZINSIDER | VALMIRCON |
VIP ESCORT GRUP | VISAN DUMITRU | WALTER TOSTO WTB.

MESAJE de la cei ajutați
Bună,
Am să încep direct, fără perieri sau alte forme de flatare. Implicarea fundației Mereu Aproape a fost și este admirabilă. Din
toate punctele de vedere. Am fost contactat prompt de fiecare dată. Ajutorul financiar oferit a fost imediat și de multe ori
suprinzător, neașteptându-mă să fie un ajutor consecvent. În seara în care fratele meu trebuia să plece în Olanda eu nu știam
cum voi ajunge acolo. Mi s-a oferit bilet de avion către Olanda la prima oră, cazare la hotel cât și ajutorul financiar care a fost
vital. Comunicarea cu membrii fundației, în special cu dna. Adriana Pava a fost și este foarte eficientă. Asta pentru că dă
dovadă de umanitate în primul rând. Fiecare discuție începând cu întrebarea: “Bună, cum e Silviu?”. Și da, se vede că vă pasă.
Se vede că v-ați investit timpul și energia astfel devenind atașați tot acest timp de noi. Nu vreau să mă lungesc cu vorba și
astfel aș dori să spun pe scurt, este o relație deschisă, în care am foarte multă încredere și mă bucur că aveți puterea să
faceți ceea ce faceți.

Sabin Ciocanelli

Bună,
Vroiam să-ți multumesc atât eu, cât și soțul meu, pentru faptul că ai fost alături de noi și pentru promtitudinea de care ai dat
dovadă. Pot să spun că relația dintre noi și Fundația “Mereu Aproape” a fost una foarte bună și este la fel și acum, când am
sunat să cer un sfat sau ajutor, nu am fost refuzată, chiar am fost ajutată foarte repede. Mai vreau să-ți spun că apreciez
faptul că “m-ai luat un pic la rost” când a fost să plec în Anglia, pentru a-l însoți pe soțul meu, pentru că eu vroiam să stau în
țară, până rezolvam cu cererea pe care trebuia s-o completez pentru ajutorul de la stat și ai fost foarte fermă, spunându-mi
că nu trebuie să stau să aștept cererea, pentru că acea hârtie o s-o găsesc la ambasada din Anglia.
Mulțumesc Fundației “Mereu Aproape”, pentru strângerea de fonduri pentru acești tineri care, din păcate, nu meritau să
treacă printr-o asemeanea tragedie. Acești bani ne-au ajutat enorm.
Mulțumim mult,
Într-adevăr “Mereu Aproape”
Te pup,

Monica Rob

Mulțumesc pentru cei 15.000 de lei de la Fundația Mereu Aproape! Mulțumesc Alessandra Stoicescu pentru tot! Oamenii ăștia
sunt minunați, sunt aproape de noi! Doamne ajută!

Luciana Răducanu, 7 noiembrie 2015, 7:30 am – mesaj postat pe Facebook
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Copii din 14 zone rurale din România se bucură de condiții moderne de învățare datorită proiectului “Ajută un sat.
Schimbă o țară” derulat de Fundația Mereu Aproape și Fundația Vodafone România. Mersul la școală a devenit o plăcere
pentru ei, iar implicarea lor în activitățile de aici este foarte mare de când au săli de clasă renovate, încălzite și dotate cu
mobilier și echipamente, de când au parcuri de joacă noi, de când beneficiază de o masă caldă.
Prin proiectul “Ajută un sat. Schimbă o țară” susținem, timp de un an, dezvoltarea comunităților prin construcție,
renovare și dotare de școli, licee, grădinițe, biblioteci, dispensare și prin implementarea de programe educaționale. Scopul
său este de a combate excluziunea socială, abandonul școlar și analfabetismul, precum și de a încuraja spiritul
antreprenorial și voluntariatul.
Cei 15.054 de beneficiari ai proiectului provin din zone rurale din 13 județe ale țării: Alba, Arad, Bihor, Brașov,

Caraș-Severin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș.
“Ajută un sat. Schimbă o țară” face parte din Programul strategic de Investiție în Mediul Rural al Fundației
Vodafone România care se derulează la nivel naţional și care susține dezvoltarea de proiecte în domeniile educației,
sănătății și serviciilor sociale necesare categoriilor defavorizate din satele și orașele mici din România. Perioada de
derulare a acestui program este iunie 2015- iunie 2016.

“România are copii care nu au văzut asfaltul. Niciodată. Copii pentru care marea nu există nici măcar în vis. Copii

care cred că de întuneric scapi doar când răsare soarele. Aceasta nu este România mea. Lupt pentru copiii
României! Dacă salvăm un copil, salvăm un sat şi apoi o ţară!”, Alessandra Stoicescu, Preşedinte Fundația Mereu
Aproape.
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Proiectul în cifre
Valoarea proiectului în 2015: 1.217.318 lei
Beneficiari direcți ai proiectului:

6.710 (copii, tineri, adulți,

bătrâni și persoane cu dizabilități)
și

8.344 de beneficiari indirecți
Numărul voluntarilor implicați în
proiect (perioada iunie 2015februarie 2016): 134.
În total 5.986 ore de voluntariat.
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Premisele
proiectului

Fundaţia Mereu Aproape a identificat cele 14 zone rurale critice plecând de la cercetările realizate în
168 de comunităţi din 25 de judeţe, în perioada decembrie 2014 – februarie 2015, în reţeaua Group 4
Youth (creată în perioada 2011-2014 și care cuprinde şcoli, biblioteci, asociaţii). Prin proiectul “Ajută un
sat. Schimbă o țară” răspundem nevoilor identificate în mediul rural contribuind astfel la dezvoltarea
comunităților rurale din cele 13 județe ale țării.
Zeci de şcoli, grădiniţe, biblioteci, dispensare şi asociaţii locale din România nu au infrastructura şi nici
forţa financiară care să asigure accesul la drepturile fundamentale - educaţie şi sănătate.

Obiective

Prin toate componentele sale, proiectul și-a atins obiectivul de a combate abandonul școlar și
analfabetismul:
♥ renovarea de școli și biblioteci și dotarea lor cu material didactic și tehnologie IT de ultimă
generație,
♥ introducerea sistemelor de încălzire în școlile din mediul rural,
♥ introducerea sistemului de canalizare, a apei potabile și construirea de grupuri sanitare în interiorul
școlilor, în România existând încă școli care nu au apă curenta sau grupuri sanitare,
♥ construirea de parcuri de joacă și spatii verzi,
♥ desfășurarea de activități educative de bază, nonformale, extracuriculare, școală după școală,
♥ asigurarea unei mese calde, după orele de școală, copiilor proveniți din familii cu venituri modeste,
♥ accesul la servicii medicale primare (medicină generală, stomatologie – profilaxie și tratament).

Voluntariatul este una dintre componentele de bază ale proiectului “Ajută un sat. Schimbă o țară”, iar mobilizarea

oamenilor din toate comunitățile și rezultatele muncii acestora reflectă implicarea lor directă pentru a schimba în bine
viața copiilor de aici. Fără aportul lor valoros, lucrările de construcție și renovare din prima etapă a proiectului nu ar fi
avansat la fel de rapid.
De la începutul derulării proiectului, copiii s-au implicat activ în activitățile prevăzute de dascăli în planurile
educaționale și și-au dezvoltat numeroase abilități sociale și de comunicare. În cadrul programelor desfășurate prin
acest proiect, ei au învățat să utilizeze internetul, și-au însușit diferite meșteșuguri tradiționale, au desfășurat activități
de grădinărit și ecologice, au făcut mișcare, au făcut cursuri de educație sanitară, au participat la ateliere de creație, la
evenimente artistice și la ore de lectură.
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Poveștile comunităților
înainte

În județul Alba, la Şcoala şi Biblioteca
“Avram Iancu” din Abrud este implementat
programul “Ludoteca Mereu Aproape”, în
cadrul căruia a fost deschis centrul multimedia
– centru de documentare și informare.

după

Sala în care se află centrul a fost renovată
total, igienizată și dotată complet cu
mobilier și echipament.
Elevii beneficiază astfel de un spațiu modern unde învață să utilizeze internetul, să caute și să selecteze
informații pentru cursuri și să își dezvolte abilitățile de comunicare. “Unii copii nu au posibilitatea să
ajungă la internet, să caute lucruri interesante despre școală, despre orice altceva, despre hobby-urile
lor și aici au posibilitatea de a veni oricând”, spune Ioan de 14 ani, elev la Școala Gimnazială “Avram
Iancu”, Abrud.

înainte

La Școala Gimnazială Galșa din comuna
Șiria, județul Arad, elevii au început anul
școlar 2015-2016 în clădirea proaspăt
renovată și izolată termic

după

Aici, copiii și profesorii nu se mai confruntă
cu frigul în perioada rece a anului.
În etapa a doua a programului “Învățăm practic” se desfășoară activități educative ce urmăresc
învățarea fără memorare mecanică. „Vor scădea costurile privind combustibilul solid care va deservi
încălzirea la Şcoala Gimnazială Galşa. Vreau să mulțumesc Fundației Mereu Aproape care a sprijinit acest
demers, pentru ca școala noastră să fie reabilitată”, a spus Corina Jurgiu – Director Şcoala Gimnazială
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Poveștile comunităților
înainte

Pentru dascălii și cei 120 de copii de la
Grădinița și Școala Gimnazială numărul 1 din
Chișlaz, județul Bihor, proiectul “Ajută un sat.
Schimbă o țară” a însemnat în primul rând
construirea unui spațiu pentru educație la
standarde europene.

după

Prin programul “Mobilizare pentru învățare” derulat
în cadrul acestui proiect, au fost făcute lucrările de
construcție și renovare necesare pentru ca
preșcolarii să aibă săli de clasă noi, sistem de
încălzire centrală și grupuri sanitare în interior.
De încălzirea centrală și de grupurile sanitare beneficiază și elevii din ciclul primar. “Uneori ne permitem și să
visăm. Unul dintre visurile noastre a fost să le oferim copiilor din grădiniță o sală de clasă ca în povești, să vină cu
drag la școală”, spune Rodica Tiriteu – Director Școala Gimnazială Nr. 1 Chișlaz. Reamenajarea și renovarea
spațiului fac posibilă funcționarea grădiniței, a bibliotecii, a arhivei și a claselor I-IV.

înainte

Cei 250 de copii care merg la Școala
Gimnazială „Prof. Dr. Ioan Cerghi” din
Hârseni, județul Brașov, beneficiază de
programul școală după școală ce se
desfășoară în clădirea proaspăt renovată,
amenajată și mobilată în cadrul programului
“Învățare din plăcere“.

Elevii participă activ la activitățile educative
după școală și primesc o masă caldă.
“De acest program beneficiază cei 84 de elevi din ciclul primar, clasa
pregătitoare și clasele unu-patru, în zilele de luni, miercuri și vineri” a spus
Lenuța Manta învățătoare la Școala “Prof. Dr. Ioan Cerghit” din Hârseni.
Acestora li se adaugă alți aproape 40 de școlari care participă și la cursurile de
meșteșugărit, în cadrul cărora copiii vor învăța tradițiile zonei, în special țesutul.

după

Poveștile comunităților
înainte

Prin proiectul “Ajută un sat. Schimbă o
țară”, Liceul “George Barițiu” din Livada,
județul Satu Mare, oferă elevilor condiții
normale pentru a învăța.

după

Liceul este cea mai mare instituție de
educație din localitate și a beneficiat de
lucrări de renovare exterioară și montarea
centralei termice pentru internat, prin
programul “Educat civilizat”.

La Liceul “George Barițiu” din Livada învață 700 de elevi, iar internatul-cămin are 150 de locuri pentru școlari dar
și pentru dascălii care fac naveta. Vechea instalație de încălzire nu mai făcea față și era costisitoare, astfel încât
programul “Educat civilizat” din cadrul proiectului “Ajută un sat. Schimbă o țară” a adus finanțarea necesară
pentru noua centrală pe lemne. Noua instalație va încălzi și Centrul de Informare și Documentare aflat în același
imobil, un spațiu destinat elevilor, profesorilor dar și celorlați membri ai comunității locale, care doresc să
citească ori să se informeze.

înainte

La Lunca Cernii de Jos din județul
Hunedoara, Fundația Mereu Aproape și
Fundația Vodafone România au modernizat și
reamenajat Internatul Școlii Gimnaziale prin
programul „Licuricii”.

după

15 dintre elevii Școlii Gimnaziale Lunca
Cernii, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani,
locuiesc în internat și beneficiază acum de
condiții moderne.
Naveta zilnică a celor 20 sau, după caz, 40 de kilometri dus-întors ar face imposibilă prezența lor la
școală. Prin activitățile educative pe care , să le cultive plăcerea de a învăța și să îi sprijine să își dezvolte
abilități și aptitudini necesare nu doar în cadrul școlii, ci și în viață.
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Poveștile comunităților
înainte

Cei 150 de elevi ai Liceului Tehnologic
Special “Samus” din Cluj-Napoca, județul
Cluj, beneficiază de noul “Club multimedia”.

după

Liceul Tehnologic Special „Samus” din ClujNapoca este singura şcoală care
profesionalizează elevii cu cerinţe educative
speciale din județ - copii cu deficienţe de auz,
fizice sau de comportament.
Programul a constat în refacerea spațiului, amenajarea și dotarea cu mobilier, echipament IT și sistem audio a
centrului. Clubul multimedia oferă spațiul potrivit pentru desfăşurarea unor activităţi de învăţare bazate pe
metode moderne de predare, care au crescut gradul de implicare a elevilor. Totodată, centrul permite
diversificarea activităţilor de terapie educaţională astfel încât motivaţia pentru învăţare este sporită.

înainte

Elevii de la Școala Primară Săndulești și
Școala „Simion Balint” Copăceni din județul
Cluj, precum și membrii comunității locale,
beneficiază de cursuri prin programul
„Atelierul de meșteșuguri”.

după

Programul se desfășoară la Biblioteca Comunală
Săndulești-Copăceni din județul Cluj, iar scopul său
este de a sprijini comunitatea din SănduleștiCopăceni să își însușească practicarea
meșteșugurilor tradiționale, pentru ca atelierele să
devină baza dezvoltării antreprenoriatului în regiune.
Prima etapă a programului a constat în realizarea lucrărilor de construcție și renovare a spațiilor pentru cele două
ateliere de meșteșuguri din Săndulești și din Copăceni, precum și în amenajarea și dotarea acestora cu instrumente
meșteșugărești, materiale de lucru, mobilier școlar și echipament IT. Oamenii din comunitate, copii și adulți,
urmează una sau mai multe dintre cele trei secțiuni: țesut, cusut și mărgelit. FUNDAȚIA MEREU APROAPE – RAPORT 2015 | 22

Poveștile comunităților
înainte

Parcul de joacă de la Școala Primară
“Domino Servite” din Voiteg, județul Timiș,
oferă bucurie celor de 300 de copii din
comunitate prin programul “Învățăm
jucându-ne”.

după

Spațiul de 560 de metri pătrați din curtea
școlii a fost transformat într-o zonă modernă
pentru educație și mișcare prin amenajarea și
dotarea cu echipamente și aparate de joacă.
Cu ajutorul voluntarilor din comunitate – părinți, profesori, foști absolvenți ai școlii - a fost construit acoperișul
din plăci termoizolante, a fost pus gazon, au fost montate tobogane, leagăne, trambulină, căsuță de lemn, placă cu
pietre și bară pentru cățărat. Printre activitățile educative pe care copiii le desfășoară aici sunt ateliere de
creație, competiții sportive și de dans, jocuri de mișcare, logică și coordonare.

înainte

Programul “Sănătos, curat şi educat” de la
Şcoala gimnazială şi cabinetul medical din
Fârliug, judeţul Caraş-Severin,
a constat în realizarea lucrărilor de termoizolare
a clădirii dispensarului, renovare, montare a
centralei termice și dotarea cu mobilier pentru
sala de așteptare.

Activitățile de educaţie sanitară care se desfășoară aici, dar și la școală,
sunt adresate atât elevilor şcolii, cât și părinţilor acestora, ei învățând
noțiuni de prim ajutor și periaj dentar; copiii vor beneficia și de tratament
stomatologic.
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după

Poveștile comunităților
înainte

La Grădiniţa din Viişoara, judeţul Mureș,
copiii beneficiază de un parc de joacă
modern, dotat cu echipamente de joacă,
prin programul “Părinţii mei”.

după

Tot în cadrul programului, a fost montată
centrala termică în grădiniță, care a fost
dotată și cu mobilier nou.
Copiii sunt încântați de activitățile educative pe care le fac în noul spațiu
de învățare.

înainte

Programul “Joc, mişcare, învăţare” din
cadrul proiectului “Ajută un sat. Schimbă o
țară” a însemnat realizarea unui parc de
joacă la Şcoala gimnazială nr. 1 din Mirşid,
judeţul Sălaj.
Spațiul a fost securizat cu gard și a fost
făcută și o alee cu bănci și coșuri de gunoi.

Echipamentele de joacă instalate aici și materialele educative de care
beneficiază copiii permit implicarea lor activă în cadrul cursurilor diverse
ținute de dascălii lor.
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după

Poveștile comunităților
înainte

Şcoala gimnazială din Ilimbav-Marpod,
judeţul Sibiu, a fost renovată, amenajată și
utilată prin programul “Arca Mereu
Aproape”,

după

înfiinţându-se o școală vocațională pilot menită
să readucă la viață ocupațiile tradiționale
românești.
Aceasta a fost dotată cu mobilier, echipament IT și cu instrumente meșteșugărești precum războaie de
țesut, gherghefuri, cuptor pentru lut, roată de olărit, mașini de cusut. Meșteșuguri învață atât elevii,
cât și adulții din comunitate.

înainte

În Dobrin, judeţul Sălaj, programul “Nu
abandonăm, învăţăm” a adus copiilor un parc
de joacă la Biblioteca Comunală,

după

ce include spațiul verde
amenajat în fața și în
spatele bibliotecii și
foișorul din fața clădirii.
Echipamentele de joacă îi bucură pe copii în fiecare zi –
este locul unde se recreează și unde fac ateliere de
lucru. Ei participă aici la ateliere de grădinărit și la
cursuri de ecologie.
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CAMPANIA

Valoarea proiectului în 2015 – 1.016.865 LEI
Demnitatea înseamnă muncă, eforturi neîncetate de a păstra familia
aproape și de a asigura copiilor dreptul la fericire, la joc și, mai ales, la
educație. Iar oamenii susținuți prin campania socială Schimbă o viață
sunt români demni, care fac tot posibilul să le ofere copiilor minimul
necesar pentru a putea merge la școală și a crește într-un mediu cât
mai bun. Apreciind strădania părinților, ei sunt elevi cu rezultate
extraordinare, premianți și chiar olimpici. Ei sunt scopul acestei campanii, campanie menită să le ofere,
prin sprijinul românilor generoși care donează, condiții mai bune de trai și chiar să le schimbe viața.

277 de familii a susținut Fundația Mereu Aproape în 2015 prin campania Schimbă o
viață dintre care
♥ 150 de familii au fost ajutate material și financiar prin platforma de donații
colective www.schimbaoviata.ro;
♥ Emisiunea dedicată campaniei, Star Salvator-Schimbă o viață, a făcut fericite 30 de
familii, iar numeroase persoane publice le-au fost alături când au vorbit despre
povestea lor;
♥ 64 de cazuri s-au bucurat de sprijin prin emisiunea Acces Direct, prin care mii de
români au sărit în ajutorul acestor familii aflate în nevoie;
♥ Show-ul Te cunosc de undeva a schimbat destinul a 33 de familii prin susținere
financiară importantă care i-a ajutat să câștige lupta cu sărăcia.
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Campania Schimbă o viață a crescut în 2015 prin familiile pe care le-am cunoscut și pentru
binele cărora am luptat împreună cu toți colaboratorii. A fost anul în care am început
parteneriatul cu Acces Direct prin care cazurile documentate de echipa noastră au fost
ajutate de românii mărinimoși care au văzut poveștile lor.
A fost un an în care am adus lacrimi de fericire copiilor care nu aveau o
masă pe care să își facă temele și care acum au o casă cum visau, așa
cum sunt surorile Nicoleta și Veronica Teodorescu din localitatea
Fundulea, județul Călărași. Ele erau „premiantele fără acoperiș” în a
căror veche casă ploua. Prin campania Schimbă o viață, timp de 6 luni,
cu ajutorul a zece voluntari, a fost construită noua lor casă cu două
dormitoare, bucătărie și baie. Partenerii noștri fără ajutorul cărora nu
le-am fi putut face această bucurie au fost companiile Fabryo
Corporation, Dedeman și Depozitul Anion din Fundulea.

„Casa înseamnă totul pentru noi

Casa veche

Casa nouă

și condițiile pe care le avem
acum sunt tot ceea ce ne
doream. Avem unde să ne facem
lecțiile, unde să mâncăm și să
dormim. Am primit și rechizite
și suntem bucuroase că putem
merge la școală fără probleme“,
spune Veronica, 10 ani.
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Aceeași bucurie au trăit-o și cei trei frați ai familiei Banu din
Răcăciuni, județul Bacău. Abandonați de mamă, cei 3 băieței
erau crescuți doar de tatăl lor într-o singură cameră foarte
sărăcăcioasă. Ei nu aveau nici măcar încălțări, iar acum au o
cameră nouă și au primit alimente, haine și rechizite, dar și o
văcuță pentru a le asigura minimul de hrană necesar.

Elena Nițu își crește singură cei 5 copii, 3 dintre ei olimpici și totodată campioni la sport. Ea
lucrează ca menajeră și face tot posibilul să asigure strictul necesar pentru cei mici, iar anul 2015
a însemnat pentru familia ei un nou început: un apartament de trei camere în comuna Popești, Ilfov.
Schimbarea vieții lor a fost posibilă cu ajutorul lui Gigi Becali și al oamenilor de acasă. În semn de
recunoștință pentru tot ceea ce a primit, Elena Nițu a donat la randul ei pentru alte cazuri din
campania Schimbă o viață. „Fiindcă știu ce înseamnă să fii jos și să nu ai ce să le dai copiilor, îmi
doresc ca o parte din banii primiți să ajungă la copii”, a spus ea.

Pe 2 aprilie, de Ziua Mondială de Conștientizare a
Autismului, Fundația Mereu Aproape și APCA Argeș (Asociația
Părinților Copiilor cu Autism din Argeș) au organizat un
concert cu scop caritabil pentru renovarea centrului de
autism. La strângerea sumei de 13.000 de lei au contribuit și
vedetele emisiunii Te cunosc de undeva, ediția a VIII-a, care
au cântat pro bono.
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În perioada iunie-septembrie am schimbat viața familiei Baciu din Curtea de
Argeș. Elena Baciu locuiește împreună cu cei patru copii pe un deal iar drumul
este foarte greu accesibil. Elena merge cam 6 km pe jos ca să ducă și să aducă
copiii de la școală. Prin campania desfășurată pentru ei, a fost refăcut gardul,
demolată bucătăria și construită una nouă, iar acoperișul a fost schimbat
integral. Bucătăria a fost deja mobilată și vom continua cu renovarea camerei de
zi și refacerea sobei în anul 2016.

Campania pentru Ionuț Costache de 12 ani din Teleorman, desfășurată în perioada octombriedecembrie 2015 cu sprijinul emisiunii Te cunosc de Undeva, a însemnat strângerea sumei de 12.000 de
euro. Ionuț este crescut de tatăl său, după ce mama sa a pierdut lupta cu boala, și locuiesc într-o casă
foarte veche, cu pereți din chirpici. Visul lui Ionuț de a avea un viitor mai bun va putea deveni realitate
imediat ce se vor muta în București și vor locui în garsoniera ce va fi cumpărată cu banii strînși. Acest
lucru va fi posibil la începutul anului 2016, când campania va continua pentru strângerea diferenței de bani
necesare.
Luna decembrie a adus bucuria iernii și a sărbătorilor pentru
copiii din campania „Schimbă o viață”. Pe 22 decembrie, 15 copii
au descoperit încântarea de a patina și au debordat de energie
pe ghiață. Iar de Crăciun, cu sprijinul companiei ECCO, acești
copii au primit dulciuri și jucării în cadrul proiectului anual
„Bucurie la cutie”. Prin același proiect, cinci orfelinate din
sectorul 3 din București au primit pachete de la Moș Craciun
„Ecco”.
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CAMPANIA

VREAU SĂ AJUT

Valoarea proiectului în 2015 – 4.873.020 LEI
Sănătatea şi judecata sunt cele două bunuri ale vieţii,
spunea Platon, iar când vine vorba despre sănătate, în
special a copiilor, ne gândim la un dar neprețuit pentru
care luptăm în fiecare moment. Compasiunea și
generozitatea românilor sunt atuurile noastre în această
mobilizare permanentă împotriva bolilor care nu îi lasă pe
copii să se bucure de joc și de magia copilăriei.
Campania Vreau să ajut este cel mai puternic proiect
umanitar din România ultimilor 5 ani care îi susține pe
copii cu finanțare pentru investigațiile şi operațiile de
care au nevoie pentru a spune NU bolilor grave leucemii, malformații cardiace, cancer osos şi de ficat,
tumori cerebrale, retinopatii, boli autoimune rare.
Le întindem o mână de ajutor copiilor cu vârste de la 0 la
18 ani, dar și adulților, care au nevoie de consultații,
investigații medicale, operații, transplant, recuperare
contra cost în clinici din țară și din străinătate, făcând
tot posibilul să fie mâna salvatoare pentru fiecare dintre
ei.
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VREAU SĂ AJUT
Anul 2015 a însemnat 96 de pacienți
ajutați direct din care:
♥ 64 de pacienți cu problemele
medicale rezolvate,
♥ 25 de pacienți în curs de rezolvare a
afecțiunilor de care suferă,
♥ 1 pacient încă în așteptarea
răspunsului de la clinici,
♥ 6 pacienți ajutați care nu mai au
nevoie de suport financiar

96 de cazuri soluționate sau în
curs de rezolvare în 2015:
- Leucemie - 6 cazuri
- Cancer cerebral - 6 cazuri
- Scolioză - 5
- Malformații cardio - 16
- Afecțiuni oculare - 7
- Afecțiuni neuromotorii - 5
- Neuro și meduloblastom - 4
- Neurofibromatoză - 3
- Afecțiuni audiologice - 5
- Osteosarcom - 6
- Boli metabolice - 9
- Afecțiuni sistem osos - 9
- Malformații sistem vascular - 1
- Afecțiuni căi respiratorii - 1
- Boli neurologice - 6
- Afecțiuni renale - 2
- Alte tipuri de cancer - 5
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VREAU SĂ AJUT
Demarată în 2011, Vreau să ajut este cea mai longevivă campanie
din România, cu cel mai mare impact social, financiar, medical și
emoțional. Este singura campanie umanitară căreia companiile de
telefonie mobilă i-au alocat un număr de SMS pentru o perioadă
nederminată: 8848.

Demersul nostru este unul în care
se implică în egală măsură oameni
cu suflet mare și specialiști care
fac eforturi continue să găsească
soluțiile cele mai bune – de
îngrijire, tratament sau
chirurgicale – pentru a salva vieți.
În 2015, partenerii care au făcut
posibilă ajutorarea pacienților sunt:
♥ Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii “Grigore Alexandrescu”,
spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii “Marie Curie”, Spitalul
Județean Iași, Clinicile de Pediatrie
din Cluj-Napoca,
♥ clinicile private românești Monza,
Brain Institute, Clinica Amethyst,
Centrele de Excelență Ares,
Spitalul Ponderas, Spitalul Sf.
Constantin din Brașov, Medlife.
♥ Centrul de ingrijiri paliative ‘Sf.
Irina”,
♥ Parteneri: SMURD, BGS,
♥ medici din România, Italia, Belgia,
Cehia, Serbia, Franța, Spania,
Germania, Austria, Marea Britanie,
Ungaria, Turcia, Israel și SUA.
FUNDAȚIA MEREU APROAPE – RAPORT 2015 | 32

MESAJE DE MULȚUMIRE
„Vă mulțumesc mult, din suflet pentru ajutor. Să știți că o părticică din inima dumneavoastră
este alipită la inima mea și se va zbate mereu. Fie ca Dumnezeu să vă lumineze inima, calea,
viața și sufletul. Vă doresc ca orice zi din viață să vă fie ca o pagină scrisă în ceruri, pline de
fapte bune spre slava Domnului. Să vă ajute Domnul mereu și să vă aibă în sfânta Sa pază. Și,
dacă ați putut opri o inimă să se zdrobească, înseamnă că nu trăiți în zadar”, mama Teodorei
Dumbrăveanu (11 luni) - malformație congenitală la inimă
”Doresc să mulțumesc Fundației Mereu Aproape, tuturor oamenilor care m-au ajutat
să fac această operației. La controlul de 6 luni doamna doctor mi-a spus că pot să joc
meciurile de baschet și să merg la antrenamente”, Iosif Rashidi (11 ani) malformație cardiacă

”În urmă cu un an am apelat la Fundația Mereu Aproape pentru a-mi
duce la bun sfârșit visul – corecția mâinilor. Cu această ocazie,
vreau să mulțumesc echipei de la Fundația Mereu Aproape”, Alex
Ciobai (11 ani) Atrogripoză
”Anul trecut am fost operat la coloană cu ajutorul
Fundației Mereu Aproape. Acum sunt bine și le
mulțumesc foarte mult!”, Cristi Drăgan (16 ani) –
scolioză severă
”Eu, mămica lui David, împreună cu micuțul meu, vrem să mulțumim Fundației
Mereu Aproape pentru tot ajutorul acordat și pentru că datorită vouă salvarea lui
David a fost posibilă. Mulțumim din suflet întregii echipe Mereu Aproape pentru
că existați și pentru că nimic din ce a reușit David până acum nu ar fi fost posibil
fără voi! Vă mulțumim, vă respectăm și vă iubim!”, mama lui David Marțac (4 ani)
- neurofibromatoză
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CAMPANIA

Un pian pentru Lipatti

Valoarea proiectului – 70.000 euro

Un moment cu adevărat marcant pentru Colegiul Național de Arte “Dinu Lipatti” din București și pentru
elevii care studiază aici a fost cumpărarea noului pian performant Steinway. Tinerii artiști învățau pe un
pian foarte vechi și erau nevoiți să ignore suntele sumbre pe care le făcea acesta. De aceea campania
„Un pian pentru Lipatti” a fost un demers necesar pentru un act de educație la standarde moderne și
pentru a reda tinerilor muzicieni șansa de a se forma și dezvolta profesional. Sub degetele lor,
claviatura noului pian Steinway desăvârșește sunete cu adevărat magice. Iar primele acorduri ale noului
pian au răsunat pe 16 decembrie în Sala de Concerte a Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”.
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Un pian pentru Lipatti
Pianul Steinway a putut fi cumpărat prin campania „Un pian pentru Lipatti”
derulată de Fundația Mereu Aproape alături de Colegiul Național de Arte „Dinu
Lipatti” și având susținerea Primăriei Sector 4. Demersul a fost sprijinit de
Intact Media Group, Orange, Vodafone, Telekom Romania Mobile și ARC
Romania (Asociația pentru Relații Comunitare).
Campania s-a desfășurat pe platforma „Donează mai simplu”, http://donatie.ro/,
a ARC Romania, care a alocat numărul de SMS 8834. Românii i-au susținut pe
elevii de la Colegiu cu o donație de 2 euro pentru fiecare SMS trimis. La aceste
donații s-au adăugat ajutoarele financiare nominale și aportul Primăriei Sector 4,
suma strânsă fiind de aproape 70 de mii de euro.

Mulţi
artişti
din
scena
muzicală
românească, care şi-au petrecut anii de
liceu în băncile Colegiului „Dinu Lipatti”,
s-au alăturat campaniei. Gheorghe Zamfir,
Smiley, Horia Brenciu, Monica Anghel,
Pepe, Delia, Mandinga, Marcel Pavel, Elena
Gheorghe, Nicole Cherry au susținut
viitoarele generații de artiști pentru
cumpărarea noului pian.
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6 decembrie 2015 a însemnat multă
culoare, energie și, mai ales, zâmbete
fericite de copii la standul Fundației Mereu
Aproape de la târgul internațional caritabil
IWA Charity Christmas Bazaar 2015.
Obiecte decorative, felicitări și trăistuțe
atent meșteșugite de cei mici au strălucit
la târg și au atras atenția prin finețea și
creativitatea cu care au fost lucrate.
Toate au fost realizate de o parte dintre
copiii din cadrul proiectului „Ajută un
sat. Schimbă o țară”, desfășurat în
parteneriat cu Fundația Vodafone România.

Copiii au fost inima Fundației Mereu Aproape
la IWA Charity Christmas Bazaar 2015
Elevii de la Școala Gimnazială „Prof. Dr. Ioan Cerghit” din Hârseni,
județul Brașov, au realizat manual decorațiuni tematice de Crăciun în
cadrul programului “Învățare din plăcere“. Felicitările cusute și
trăistuțele țesute de copiii de la Școala Primară Săndulești și Școala
„Simion Balint” Copăceni, din județul Cluj, au fost create la „Atelierul de
meșteșuguri” de la Biblioteca Săndulești-Copăceni. Iar la Biblioteca
Comunală din Dobrin, judeţul Sălaj, elevii au făcut felicitările de Crăciun
în cadrul programului „Nu abandonăm, învățăm”.
Iar 11 elevi de la Școala Gimnazială „Prof. Dr. Ioan Cerghit” au venit la
târg și i-au încântat pe participanții la eveniment cu o suită de dansuri
populare românești din regiunea Făgăraș.
Banii strânși în cadrul târgului s-au întors către copiii care au lucrat
obiectele.
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CAMPANIA

Un pian pentru Lipatti
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RAPORT FINANCIAR 2015
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Rămânem Mereu Aproape,
indiferent cum alegi să ne contactezi:
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

84.279 LIKES
pe Facebook
(decembrie 2015)

www.schimbaoviata.ro

4.899 LIKES pe Facebook (decembrie 2015)
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PARTENERII MEDIA

