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11 ani cu fapte bune... din inimă!
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Credem cu tărie că poveştile frumoase, chiar

şi-n situaţiile grele şi aparent fără ieşire, pot

continua. Fundaţia Mereu Aproape, eu şi

colegii mei, vrem ca în continuare să sfidăm

imposibilul şi să îi salvăm pe copiii pe care

viaţa-i încearcă de la câţiva ani, pe semenii

şi viitorul nostru. Iar acest lucru este posibil

numai cu ajutorul tuturor celor care ne sunt

alături, donatori și parteneri.

Alessandra Stoicescu
Președinte Fundația Mereu Aproape
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În cei 11 ani de existență,
Fundația Mereu Aproape și
partenerii săi au venit în ajutorul
a peste un milion de oameni prin
programe în domeniile sănătății,
educației, culturii, social
umanitare, dezastre şi advocacy.

Fundația a contribuit la

ajutorarea a peste 10.000 de
sinistrați și, prin programele si

campaniile sale, a construit 81
de case și a salvat viața a
peste 400 de copii și adulți.
Până în prezent, ajutorul
financiar și material oferit de
Fundația Mereu Aproape

depășește 10 milioane de
euro.

11 ani cu fapte bune... din inimă!



16.823 de beneficiari, copii și adulți, ai campaniilor și proiectelor din 2016

9.101.647 LEI – valoarea ajutoarelor acordate în cadrul campaniilor și proiectelor 
din 2016.

16.823 de beneficiari în 2016

Vreau să ajut
Ajută un sat. 
Schimbă o țară 
2015-2016

Ajută un sat. 
Schimbă o țară 
2016-2017

Schimbă o 
viață

#Colectiv
Proiecte 
speciale FUNDAȚIA MEREU APROAPE – RAPORT 2016 | 7



Vreau să ajut, cea mai longevivă
campanie din România, cu cel mai
mare impact social, financiar, medical
și emoțional, îi susține pe copii pentru
a spune NU bolilor grave. Numărul de
SMS 8848 este alocat acestei campanii
de către companiile de telefonie
mobilă.
În 2016 am ajutat 54 de pacienți,
dintre care mai mult de jumătate și-au
rezolvat problemele medicale. A fost
anul în care Fundația și-a îndreptat
grija și către copiii cu diabet,
susținându-i pe drumul dificil pe care îl
presupune tratamentul.

Valoarea proiectului în 2016 –
3913296,65 LEI
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CAMPANIA

VREAU SĂ AJUT



VREAU SĂ AJUT

De 6 ani, 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.

54 de pacienți cu probleme
medicale soluționate sau în curs 

de rezolvare în 2016:

- Malformații organe interne 
(uretră, vene, cord, urechi, 
intestine, rinichi) - 15 cazuri

- Cancer (cerebral, renal, coloană, 
dermato, leucemii) – 16 cazuri

- Malformații membre și coloană –
7 cazuri

- Meningită bacteriană – 2 cazuri
- Afecțiuni neurologice – 1 caz
- Afecțiuni neuro-motorii – 1 caz
- Arsuri – 2 cazuri
- Tulburări metabolice – 5 cazuri
- Boli genetice autoimune – 3 

cazuri
- Afecțiuni auditive – 2 cazuri
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VREAU SĂ AJUT

Vreau să vă mulțumesc pentru tot ajutorul! Acum
doi ani am avut cancer și aveam nevoie de
protonterapie. Cu ajutorul dumneavoastră am făcut
tratamentul și acum sunt foarte bine. Vă mulțumesc
pentru tot ajutorul și sper să puteți ajuta și alți
copii. (Alexandru Matei, cancer alveolar)
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Mă cheamă Maria și am șase ani. Am fost operată pe data de 28 ianuarie
2016 la spitalul Ponderas, la centrele Ares, cu ajutorul Fundatiei Mereu
Aproape și al celor care au donat pentru mine să fiu operată la inimioară.
Doresc să le mulțumesc tuturor pentru ajutor și în special Fundației Mereu
Aproape. Vă mulțumesc frumos! (Anne – Marie Lazăr, malformație
cardiacă)

Numele meu este Costache Maria și m-am operat
la inimă. Vreau să le mulțumesc, din tot sulfetul,
Cătălinei Năftănăilă și Fundației Mereu Aproape,
pentru că m-au ajutat cu operația. (Maria Teodora
Costahe, malformație cardiacă)



Ajutăm în continuare!
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Susținerea victimelor tragediei de la Club Colectiv a continuat și în anul 
2016, când zeci de tineri nu au încetat să lupte ca să se vindece. Echipa 

Fundației a oferit, pe tot parcursul anului, tot suportul necesar pentru că 
nevoile victimelor sunt de lungă durată. Sprijinul acordat a fost atât 

financiar, cât și de asistență astfel încât pacienții să aibă acces la serviciile 
și dispozitivele medicale de care au avut nevoie. 

Valoarea totală a ajutorului acordat în 2016 a fost de 3.835.807,08 LEI, 
din care:

Spitalizare în străinatate - 760.236,69 LEI 
Transport și cazare - 243.855,01 LEI 

Tratamente în țară - 9.012,00 LEI 
Vestimentație compresivă - 1.023.650,34 LEI 

Plăți directe către supraviețuitori - 1.228.653,04 LEI
Ajutoare: alte tipuri decât medicale (finanțare nerambursabilă si ajutoare 

pentru orfani, înmormântări, costuri suplimentare) - 570.400 LEI 

Campania #Colectiv
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Adriana Apostol 
(Adina), supraviețuitor 

Colectiv
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A trecut aproape un an! Un an pentru care nu s-au inventat cuvinte suficiente care să-i
descrie trăirile! Noi, Fundația Mereu Aproape, am încercat, mai presus de orice, să le
înțelegem nevoile și să le fim alături celor care au scăpat din iadul numit Colectiv! Mulți
dintre ei mi-au/ne-au devenit prieteni dar mereu am sentimentul că aș fi putut face mai
mult... aș fi vrut să pot să șterg ziua aceea din calendar... să o fac să nu mai existe. Și totuși
ei găsesc resurse să ne mulțumească nouă.
Cuvintele Alexandrei Furnea mă amuțesc. Eu nu pot decât să îmi șterg lacrimile și să împart
mulțumirile cu voi, voi toți cei care ați donat ca să putem ajuta! Infinite mulțumiri.

Alessandra Stoicescu,
octombrie 2016

Alături de Pavlos Popovici

„Eu pot să spun cu mâna pe inimă că, dacă nu era Fundația Mereu
Aproape, eu nu aș fi fost unde sunt acum, nu m-aș fi simțit atât de bine
și nu aș fi avut parte de sprijinul necesar pentru a merge mai departe
cu procedurile medicale. Pe lângă faptul că am avut parte de acest
sprijin prompt și extrem de eficient din partea celor de la Fundație, ei
ne-au sprijinit și moral. Pe mine, cel puțin, m-au încurajat de la
început. Vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați pentru tot
ajutorul oferit și pentru că, pur și simplu, au tras de mine atunci, în
primele luni, să fac mai mult, să mă ajut, pentru că, mai mult ca sigur,
nu s-ar fi întâmplat nimic dacă rămâneam în țară și dacă nu ar fi fost
Fundația Mereu Aproape să mă ajute să depășesc momentele dificile
și, până la urmă, să beneficiez de singurul lucru care face ca
tratamentul să fie posibil: sprijinul financiar. Așa că, vă mulțumesc din
suflet și continuați să faceți ceea ce faceți, pentru că o faceți foarte
bine!” (Alexandra Furnea)



Am să o spun mereu, ne-ați ajutat foarte mult și nu avem cum să vă mulțumim dumneavoastră și
tuturor celor implicați, sponsori, donatori, colaboratori. Pentru noi a însemnat foarte mult. A
fost o șansă enormă pe care am primit-o. Trebuie să vă marturisesc că uneori chiar m-am simțit
rușinată; sunt atâția oameni care ar avea nevoie de ajutor. Eu cred că drumurile noastre se vor
mai intersecta. Nimic nu este întâmplător. (Raluca și Tita Chițigă)

Fără ajutorul vostru nu as fi avut posibilitatea de a beneficia de tratament de recuperare în străinătate, pentru
a ne face viața un pic mai ușoară, să zicem, într-un fel, o viață cât de cât normală. Cu ajutorul vostru, medicii
mi-au salvat mâna stanga, acum pot închide pumnul (în felul meu - mai degrabă un sfert de pumn), suficient
cât să mă pot ajuta de ea, să pot face câteva lucruri esențiale unei vieți normale și să nu mai depind 100% de
ajutorul ciuva. Datorită voua, eu sunt acum în stadiul acesta, puternică, veselă, plină de speranță, chiar și de pe
patul de spital. Nu ați ezitat niciodată când v-am solicitat ajutorul. Voi, cei de la Fundația Mereu Aproape,
sunteți niște îngeri pentru noi, care ați facut tot ce v-a stat în putință pentru a ne face bine. Dumnezeu să vă
ajute în continuare și pentru alte suflete aflate în suferință. Vă mulțumesc foarte mult! (Alice Tiaru)
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„Mulțumită vouă, persoanelor fizice și juridice, care ați fost solidare
nevoilor noastre prin donații, noi, victimele de la Colectiv, am avut și
avem parte de tratamentele atât de necesare în anevoiosul drum
spre vindecare. Agentul de legătură cel mai de încredere, între
donațiile voastre și nevoile mele de până acum a fost, fără îndoială,
Fundația Mereu Aproape. Fie că vorbim despre donațiile directe din
primele zile de spitalizare, de acoperirea costurilor costumelor
compresive sau de acoperirea cheluielilor tratamentului în
străinătate, Fundația Mereu Aproape a fost întotdeauna la un telefon
distanță. Dar, pe lângă ajutor, la Mereu Aproape, am găsit grijă,
înțelegere și, mai ales, prietenie. Mulțumesc Adriana, mulțumesc
Alessandra, mulțumesc întregii echipe a Fundației!” (Liviu Popescu)



Susținerea minorilor 
rămași orfani în urma tragediei din Club 

COLECTIV

Pe parcursul întregului an 2016 (ianuarie-
decembrie 2016), Fundația Mereu Aproape
a acordat o finanțare nerambursabilă în
valoare de 1.000 lei lunar pentru 4 copii
minori ai familiei ION rămași orfani în urma
tragediei din Club Colectiv.

În plus, Fundația Mereu Aproape acordă
tuturor celor 8 copii minori rămași orfani o
finanțare nerambursabilă în valoare de 9.000
lei pe an cu fonduri oferite de Fundația
Vodafone România. Această finanțare va fi
acordată 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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Vrem să aveți certitudinea că ați reusit să luați cu adevărat multe griji pe care le-am avut încă de
la începutul acestui drum. Și noi vă purtăm în sufletele noastre, chiar dacă nu am cunoscut
întreaga echipă, știm că ați depus toți eforturi în ajutorarea noastră, pacient și familie. Mulțumim
și suntem recunoscători echipei Fundației Mereu Aproape și "Acelei Românii", cum ați denumit-o
și dumneavoastră. Ce ați reușit să faceți nu este de trecut cu vederea, este cu adevarat
considerabil și da, va conta toata viața. (Adriana, Marian și Cornelia)



Proiectul “Ajută un sat. Schimbă o țară ediția 2015-2016” s-a încheiat în luna iunie 2016. 

Cei 10.360 de beneficiari ai proiectului provin din 14 comunități din 12 județe ale țării: Alba, Arad, Bihor, 
Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Hunedoara, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș. Dintre aceștia, 6.710 sunt 

beneficiari direcți. 

134 de voluntari s-au implicat în implementarea programelor din cele 14 comunități, realizând 

5.986 ore de voluntariat.
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Ajută un sat. Schimbă o țară 2015-2016
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Ajută un sat. Schimbă o țară 2015-2016
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Ajută un sat. Schimbă o țară 2015-2016
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Ediția a doua a proiectului “Ajută un sat. Schimbă o țară ediția 2016-2017” a demarat în august 2016, în cea
de-a doua rundă de finanțare fiind sprijinite 8 comunități rurale din județele Argeș, Brașov, Brăila, Buzău,
Cluj, Olt, Prahova și Tulcea. Proiectul se derulează în perioada august 2016 – mai 2017, iar bugetul alocat
acestuia este de 557.126 lei, pentru a asigura accesul la educație și la servicii sociale pentru copii și tineri,
peste 5.000 de beneficiari direcți în total. În total, 58 de voluntari din aceste comunități s-au implicat în
desfășurarea proiectului, realizând 2.560 de ore de voluntariat.

„Continuăm, pentru încă un an, să susținem dezvoltarea comunităților din mediul rural prin construirea,
renovarea, dotarea școlilor, grădiniţelor și a centrelor de zi cu echipamente şi materiale didactice, prin
crearea de programe de tip „școală după școală” și prin dezvoltarea de programe educative ce îi vor pregăti
pe copii și pe tineri pentru viață”, spune Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu Aproape.

“Ajută un sat. Schimbă o țară” face parte din Programul strategic de Investiție în Mediul Rural al Fundației
Vodafone România care susține dezvoltarea de proiecte în domeniile educației, sănătății și serviciilor sociale
necesare categoriilor defavorizate din satele și orașele mici din România.
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Ajută un sat. Schimbă o țară 2016-2017

Şcoala Gimnazială din Brătilești, județul Buzău – prin
proiectul “Copil ca tine sunt şi eu”, școala a beneficiat
de construcţia şi amenajarea unui grup sanitar, instituția
neavând până atunci apă curentă. Dotările constând în
materiale didactice, jocuri şi jucării au venit în sprijinul
activităţilor educative desfăşurate la Brătileşti.

BENEFICIARI: 490
4 voluntari si 118 ore voluntariat

Şcoala Gimnazială „Ion Ionescu” din Valea Călugărească, județul
Prahova (una dintre cele mai cunoscute școli din ţară pentru olimpicii la
matematică și pentru rata de promovabilitate de 100% la Evaluarea
naţională) – prin proiectul “Şcoala copiilor”, școala a fost dotată cu 8
calculatoare şi 8 video proiectoare și ecrane de videoproiecție. Şcoala
gimnazială “Ion Ionescu” este astăzi una dintre puţinele scoli din
România în care toate clasele (de la clasa 0 la a VIII-a) au acces la
educaţia digitală utilizând-o cu frecvenţă zilnică, oră de oră; elevii
consideră experiența de învățare cu ajutorul sistemului informatic ca
fiind atractivă și interesantă, eficientă și ușor de folosit.

BENEFICIARI: 460
21 voluntari si 660 ore voluntariat



FUNDAȚIA MEREU APROAPE – RAPORT 2016 | 23

Ajută un sat. Schimbă o țară 2016-2017

Grădiniţa cu program normal din Jirlău,
județul Brăila, a fost dotată cu mobilier şi
materiale didactice prin proiectul educativ
“Ajută copiii, înfrumuseţează o grădiniţă”.

BENEFICIARI: 440
5 voluntari si 198 ore voluntariat

La Grădinița din comuna Slava Cercheză, judeţul
Tulcea, a fost reparat acoperişul, refăcut tavanul şi
instalaţia electrică, ceea ce a facut posibilă
unificarea celor două grădiniţe din comună: cea de
la Slavă Cercheză şi cea de la Slavă Rusă, precum şi
desfăşurarea de activităţi educative în sprijinul
cărora au sosit aici şi materialele educative de care
grădiniţa avea mare nevoie. Totul prin proiectul “Să
nu uităm tradiţia”.

BENEFICIARI: 380
1 voluntar si 126 ore voluntariat
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Ajută un sat. Schimbă o țară 2016-2017

La Biblioteca şi Grădiniţa din Vlădeşti, județul Argeș - proiectul
“Novateca - Poarta de acces la cunoaştere pentru toţi membrii
comunităţii” a adus comunităţii o bibliotecă renovată complet,
precum şi un grup sanitar nou amenajat. A doua etapă a
proiectului a constat în dotarea bibliotecii cu mobilier, jaluzele,
internet, echipamente IT şi materiale didactice. În prezent
Novateca serveşte drept centru comunitar de informare și
cunoaștere.

BENEFICIARI: 3.100
5 voluntari si 222 ore voluntariat

Grădinița din Piatra Olt – Sat, județul Olt - prin proiectul
educativ “Grădiniţa mea”, a fost renovată, igienizată și
dotată cu mobilier, creându-se un mediu educaţional
sigur şi prietenos pentru copii.
Caracterul formal sau non-formal al activităților
educative din proiect și diversitatea acestora au adus o
contribuție esențială la îmbunătățirea interacțiunilor
copii – părinţi - educatori.

BENEFICIARI: 280
4 voluntari si 73 ore voluntariat
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Ajută un sat. Schimbă o țară 2016-2017

Centrul de plasament ,,Daniel” din Florești, județul Cluj, îi sprijină pe
cei 18 tineri cu vârste între 18 și 23 de ani să se pregătească pentru o
viață independentă printr-un program de formare dedicat lor. Prin
proiect, centrul a fost dotat cu mobilier complet pentru dormitoare,
sălile de studiu și bucătărie, respectiv cu echipamente IT, birotică și
electrocasnice. Activitățile desfasurate la Centrul Daniel au urmarit
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și integrarea în
societate, prin insusirea unui set de valori, prin responsabilizarea,
asumarea și realizarea unor sarcini.

BENEFICIARI: 38
8 voluntari si 853 ore voluntariat

La Şcoala Gimnazială „Bethlen Samuel” din comuna Racoş,
județul Braşov, prin proiectul “Școala un mediu prietenos”, au
fost renovate grupurile sanitare, în total 10 cabine de toaletă. O
altă nevoie a școlii rezolvată prin acest proiect a fost cea a
materialelor didactice. Proiectul de la Racoș răspunde nevoilor
elevilor prin sesiuni de pregătire suplimentară în vederea
susținerii examenelor de capacitate, oferă acces la resurse, la
metode noi de învățare.

BENEFICIARI: 1.000
10 voluntari si 310 ore voluntariat



CAMPANIA

1.301 de vieți schimbate în 2016
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Valoarea proiectului 
în 2016 –

1.103.010,33 LEI

CAMPANIA
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Inițiată în 2012, campania este destinată 
românilor care fac tot posibilul să 

trăiască demn, ai căror copii merg la 
școală și au rezultate bune la învățătură. 
Sunt români care nu se lasă doborâţi de 
greutăţile vieţii și copii care nu ştiu ce 
gust are ciocolata, ce este un televizor 
sau o ţară pentru că nu au avut, nu au 

văzut sau nu au străbătut.



Case pentru 6 familii – 6 familii au început o viață nouă în casele construite sau cumpărate de 
Fundația Mereu Aproape. 

Familia Susan, județul  
Giurgiu

Familia Solomon, județul Iași

Familia Tănase, București
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Familia Popa, București

Familia Baciu, județul Argeș



Una dintre aceste familii este cea a lui Emi 
(Emanuel Andrei Bojian), un băiețel de numai 6 
ani din Vutcani, județul Vaslui, care și-a salvat 

surorile mai mici din flăcările ce le cuprinseseră 
casa, în decembrie 2016. În numai 48 de ore de la 
incendiu, echipa Fundației Mereu Aproape a ajuns 
la Vutcani, unde a făcut actele pentru noua casă a 
lui Emanuel și a familiei sale - o casă cu grădină și 
livadă, tot în sat. Emi și familia sa se bucură acum 

de o casă cum nu au mai avut niciodată. 
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În 2016 a avut loc prima ediție a proiectului Tabăra Copilăriei,
când 20 de copii de la Școala Generală din Lehliu Sat, județul
Călărași, copii din familii fără posibilități materiale, au mers în
prima tabără din viața lor. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Sika
România.
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Tabăra copilăriei 2016



De Ziua Mondială a Fericirii, 30 de copii din campania Schimbă o viață, s-au bucurat de unul dintre
cele mai frumoase locuri de joacă din țară, Divertiland Playland, și s-au dat în tobogane,
trambuline, carusele, trenulețe, pe pârtia de schi artificială ori au făcut alpinism de interior.
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Ziua mondială a fericirii 2016



Fundația Mereu Aproape și elevii de la Școala Internațională
Spectrum din Cluj au sprijinit premianții familiei Rozsa din Cluj.
Elevii au lucrat obiecte dedicate zilei de 1 martie și au donat
banii câștigați din vânzarea acestora familiei Rozsa.

În luna aprilie, Școala Internațională Spectrum Ploiești a organizat un târg culinar cu specific
românesc și turcesc, prin care elevii școlii le-au sprijinit pe cele 4 fete ale lui Cristian Soare din județul
Prahova să meargă în continuare la șcpoală.

Copii generoși în sprijinul premianților care învață la lumina lumânării

FUNDAȚIA MEREU APROAPE – RAPORT 2016 | 34



Iar elevii de la Școala
Primară Spectrum din
București, care au lucrat
obiecte de artă, le-au
susținut pe surorile
premiante Veronica și
Nicoleta Teodorescu din
Călărași. Fetele au petrecut
o zi în atelierul de creație și
au lucrat alături de elevii
clasei a IV-a.
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Școala Internațională Spectrum Iași a adus bucurie de Paște
familiei Murariu din Iași, elevii realizând tablouri pe sticlă și alte
obiecte decorative de Paște, care au fost expuse în cadrul
târgului caritabil deschis chiar în cadrul școlii. Din banii strânși,
cei cinci copii ai familiei Murariu au primit rechizite, haine și
alimente.
Cristina, unul dintre copii Laurei Murariu este în clasa a opta,
are o pasiune pentru matematică și, în ciuda lipsurilor
materiale, ea nu a renunțat la visurile ei, învață bine și chiar
participă la olimpiade.



De Crăciun, Fundația Mereu Aproape a oferit

“Bucurie la cutie” pentru 851 de copii din
campania “Schimbă o viață” .

Cu ajutorul donatorilor, al partenerilor și al
prietenilor Fundației, sute de cutii pline cu haine,
jucării, încălțăminte și alimente au ajuns la copiii
de care Fundația are grijă prin campania socială.
Sunt zeci de familii, grădinițe, centre de educație
și biblioteci comunale din București și din 20 de
județe la care darurile au sosit de sărbători.

Succesul proiectului se datorează numeroșilor
oameni cu suflet mare și partenerilor generoși
care le-au dăruit copiilor farmecul sărbătorilor de
iarnă prin cadourile bogate oferite, dar și prin
evenimente dedicate lor: Școala Pro Ingenio,
Camera de Comerț și Industrie a României,
Festivalul Stele Aurii, Orto-Clinic, Capital Plaza
Hotel, TH Hotels și zeci de donatori persoane
fizice.
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BUCURIE LA CUTIE 2016



Spectacolul Sorcova Zurli pentru peste 200 de copii ai Fundației 
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PROIECTE SPECIALE 2016
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Peste 200 de copii s-au bucurat de primul cadou al sărbătorilor de
iarnă din 2016 la spectacolul Zurli, special conceput pentru ei și oferit
de Fundația Mereu Aproape.



Copiii, pe care Fundația i-a ajutat de-a lungul anilor prin campaniile sale, sunt copii bolnavi salvați prin
campania “Vreau să ajut”, copii din familii modeste dar care învață bine din campaniile “Schimbă o
viață” și „Ajută un sat. Schimbă o țară”, orfani în urma tragediei din Club Colectiv.
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Evenimentul, găzduit de Teatrul
de Comedie, a fost un cadou
unic, mulți dintre acești copii

venind pentru prima dată în
viața lor la un spectacol.
Pentru mulți dintre ei a fost și

prima călătorie cu autocarul.
Au fost încântați și de întâlnirea
cu Moș Crăciun, și de cadourile
colorate.
Evenimentul s-a bucurat de
participarea Primarului General
al Capitalei, Gabriela Firea.
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Fundația Mereu Aproape și producătorii români au susținut 
copiii României la IWA Charity Christmas Bazaar 2016

PROIECTE SPECIALE 2016

Suntem bucuroși să păstrăm tradiția participării noastre la IWA Charity Christmas Bazaar, un eveniment manifest al
bucuriei de a dărui și de a ajuta. Noi rămânem Mereu Aproape de copiii de care avem grijă prin campaniile noastre și le
vom aduce din nou zâmbetul pe buze, pentru că bănuții strânși aici vor merge către ei. Vor primi cadouri cu lucrurile de
care au mare nevoie ca să aibă o viață mai bună și să meargă în continuare la școală - Alessandra Stoicescu,
Președintele Fundației Mereu Aproape.
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IWA Charity Christmas Bazaar 2016

Fundația Mereu Aproape a participat la IWA Charity Christmas Bazaar pentru a aduce bucuria sărbătorilor de iarnă în
inimile copiilor pe care îi susține. În 2016, Fundația i-a avut alături pe producătorii români, având la standul său produse
românești speciale foarte apreciate de vizitatorii târgului. Banii strânși s-au transformat în cadouri de Crăciun pentru
copiii pe care Fundația îi ajută, copii încercați deja de greutățile vieții și cărora darurile le-au adus fericire în suflet și le-
au făcut viața mai frumoasă.
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IWA Charity Christmas Bazaar 2016

Brățări de piele, superbe aranjamente florale de Crăciun, vinuri deosebite, cozonaci, nuga și ciocolată de casă,
magiun și mezeluri românești, obiecte de artizanat tradiționale, globurile de brad ale copilăriei, icoane sculptate
în lemn de tei și cu foiță de aur, tricouri pictate manual, cosmetice pentru îngrijirea feței, felicitări minuțios
lucrate de copiii talentați din campaniile Fundației – toate au transformat standul Fundației într-un loc special,
profund românesc, menit să încânte vizitatorii târgului și să aducă fericire copiilor aflați în nevoie.
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Le mulțumim partenerilor și prietenilor noștri: Musette, Ana Pan, Băiatul cu Flori,
Vardo, Farmec, Maria Ferestraoaru, Topoloveni, Cristim, Artizanat Tradițional, Antante,
Argcoms, copiii Fundației - elevii de la Biblioteca Comunală din Dobrin, județul Sălaj, și
copiii familiei Dogaru din Dâmbovița - care au lucrat felicitări și decorațiuni de Crăciun.



IWA Charity Christmas Bazaar 2016
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PREMII 2016

La Gala Oameni pentru Oameni ediția a XIII-a, Alessandra Stoicescu a primit 
Diploma de Excelență pentru implicarea în campaniile de strângere de fonduri 

ale Fundației Mereu Aproape, pentru campania #Colectiv.

Fundația Mereu Aproape a câștigat premiul din domeniul social la prima ediție 
a Galei „10 pentru Argeș“ organizată de Consiliul Județean Argeș. Fundația a 
primit Diploma de excelență pentru activitatea prestigioasă din anul 2016 și 
pentru promovarea Argeșului la nivel național și internațional.



RAPORT FINANCIAR 2016
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RON

DIRECTIILE MAJORE ALE ACTIVITATII FMA 2016

ASIGURAREA DREPTULUI LA SANATATE 7.844.416,40

VREAU SA AJUT! 3.913.296,65

COLECTIV 3.931.119,75

PROMOVAREA SI ASIGURAREA DREPTULUI LA EDUCATIE 1.398.059,66

AJUTA UN SAT SCHIMBA O TARA 710.638,97

LASATI-MA SA INVAT 687.420,69

ASIGURAREA DREPTULUI LA O VIATA DEMNA 1.103.010,33

SCHIMBA O VIATA 1.103.010,33

CHELTUIELI 10.822.936,01

PROGRAME 10.345.486,39

ADMINISTRATIE 477.449,62

TOTAL FONDURI 11.190.598,57

DONATII SI SPONSORIZARI 11.097.179,01

ALTE VENITURI 93.419,56



11 ani cu fapte bune... din inimă!
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indiferent cum alegi să ne contactezi: 
Pe site: www.fundatiamereuaproape.ro

Pe Facebook: 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

Rămânem



PARTENERI MEDIA


