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Pentru Fundația Mereu Aproape, copilul este în

centrul universului. Prin toate campaniile și programele

pe care le desfășurăm, vrem și să ajutăm, vrem și să

conștientizăm! Pentru noi, fiecare clipă are menirea de

a-i ajuta pe copiii de care avem grijă să își construiască

propriul viitor printr-o viață mai bună, zi de zi, pas cu

pas. De fiecare dată, îi avem alături pe donatori și

parteneri, cărora le mulțumim pentru întregul sprijin!

Alessandra Stoicescu
Președinte Fundația Mereu Aproape
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8.360 de beneficiari, copii și adulți, ai campaniilor și proiectelor 
din 2017

7.656.829 LEI – valoarea ajutoarelor acordate în cadrul campaniilor și proiectelor 
din 2017
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Generozitate pentru bunăstarea românilor



2017 a fost anul în care dinamica diagnosticelor
întâlnite în Campania “Vreau să ajut” s-a modificat
substanțial în comparație cu anii precedenți.

O dată cu finanțarea de către stat a implantului
bilateral, au dispărut implanturile Cohleare, dar au
apărut afecțiunile neurologice extrem de grave
(parapareze, tetrapareze).

Vindecarea acestora presupune un efort financiar
foarte mare pentru operații, recuperare, transport și
cazare. S-a diminuat numărul malformațiilor cardio,
dar a crescut numărul scoliozelor, inclusiv al celor
prost tratate, ori al malformațiilor congenitale.

Din păcate, 2017 rămâne un an marcat de cancere și
se remarcă forme extrem de agresive, în special la
vârsta preadolescenței și adolescenței.

Valoarea proiectului în 2017 
– 4.576.859 LEI
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CAMPANIA

VREAU SĂ AJUT

Vreau să ajut, cea mai longevivă campanie medicală 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 Orange, Telekom Romania
Mobile și Vodafone.



În 2017, am ajutat 82 de bolnavi.

Din aceștia, 80 și-au rezolvat
problemele de sănătate sau sunt
în curs de rezolvare.

Din păcate, în 2017, doi bolnavi
sprijiniți prin Campania “Vreau să
ajut” au pierdut lupta cu viața.

Pentru mulți dintre cei 82 de
bolnavi ajutați a fost nevoie de o
mediatizare mai îndelungată și
mai susținută, din cauza
costurilor medicale.
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CAMPANIA

VREAU SĂ AJUT



VREAU SĂ AJUT

În 2017, am avut de-a face cu afecțiuni
neurologice grave, deformări anatomice (coloană,
gură, picioare), cancer limfatic, hepatic, osos,
abdominal, ocular, cu malformații venoase și
cardio, cu tulburări de metabolism, cu insuficiență
renală ori hepatică, cu nevoi de transplant urgent.

Mare parte dintre bolnavii ajutați în
Campania “Vreau să ajut” s-au tratat în spitale
din Austria, Italia, Germania, Turcia și Statele
Unite.
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VREAU SĂ AJUT

Pentru noi e o bucurie și vă mulțumim atât
dumneavoastră, cât și oamenilor care ne-au ajutat!
Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Mama lui Ionuț Rotaru
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Dumneavoastră sunteți nemaipomeniți și vă
pomenesc la fiecare rugăciune pentru ceea ce 

faceți pentru noi!
Mama lui Alexandru Ene

Ați salvat viața copilului meu! Mulțumim!
Mama lui Bogdan Novac
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LĂSAȚI-MĂ SĂ ÎNVĂȚ

Campania „Lăsați-mă să învăț” a Fundației Mereu Aproape încurajează educația, 
urmărește reducerea abandonului școlar și a analfabetismului funcțional, recuperarea 

cunoștințelor pierdute de elevi prin absențe de la ore, din motive financiare, și 
deprinderea cunoștințelor de viață independentă.
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LĂSAȚI-MĂ SĂ ÎNVĂȚ

1.100 de elevi din 11 județe din România au început școala 
cu ghiozdane complet echipate prin campania „Lăsați-mă să învăț“ 

desfășurată alături de partenerul RURIS

loc. Gura Văii, jud. Vâlcea
loc. Vacareasca, jud Buzău



Prima săptămână de școală a fost una a bucuriei pentru 1.100 de elevi de clasa a cincea și a șasea 
din 24 de școli din județele Argeș, Bacău, Bihor, Buzău, Hunedoara, Mureș, Neamț, Satu Mare, 

Timiș, Vâlcea și Vrancea. Alături de partenerul Ruris, companie privată cu capital 100% 

românesc, Fundația Mereu Aproape a transformat săptămâna de început de an școlar în 
săptămâna încurajării învățatului, oferindu-le copiilor ghiozdane complet echipate. Cei mai mulți 
dintre ei aveau nevoie de aceste rechizite, aceștia provenind din familii cu posibilități materiale 
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LĂSAȚI-MĂ SĂ ÎNVĂȚ

loc. Vlădești, 
jud. Argeș



Curiozitatea și emoția trăite de 
copii la primirea ghiozdanelor au 

fost vizibile iar cuvintele lor vorbesc 
despre această bucurie. „Suntem 
încântați cu toții, și eu personal, și 

restul copiilor, pentru că este o 
faptă frumoasă și ne va ajuta să 
învățăm mai bine pentru că ne 

scutește de o cheltuială!”, „Ne-au 
ajutat foarte mult, că ne-au dat 

aceste cadouri care ne vor folosi pe 
parcursul anului să învățăm mai 
bine”, au spus elevii din județele 

Buzău și Oradea.
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LĂSAȚI-MĂ SĂ ÎNVĂȚ



LĂSAȚI-MĂ SĂ ÎNVĂȚ
Cupa „Mereu Aproape” 

După trei zile pline de competiții de minifotbal, Cupa 
„Mereu Aproape” a schimbat viețile a 50 de copii 
premianți care au primit sprijin financiar să poată 

continua școala.
Prin Cupa „Mereu Aproape” am reunit 24 de firme

românești, pentru ca 50 de elevi premianți, dar care 
provin din familii cu posibilități financiare extrem de 

reduse, să-și poată continua studiile și să-și
construiască un viitor mai bun. FUNDAȚIA MEREU APROAPE – RAPORT 2017 |15

Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației
Mereu Aproape: “Noi, la Fundația Mereu
Aproape, ne-am propus să dovedim că, prin
sport, putem să luptăm pentru educație. Și, de
fapt, asta s-a întâmplat.”

Campionatul de minifotbal a fost organizat cu
ajutorul Sika România și cu sprijinul gazdei
competiției, Diamond Club din București.



Cupa „Mereu Aproape” 

Alexia, Alin si Paula sunt doar trei din cei peste 50 de
copii cărora vrem să le oferim șansa la o viață mai
bună.
În ciuda unui destin plin de lipsuri, Alexia a continuat să înveţe,
să ia premii în fiecare an și să-și cultive pasiunea pentru
matematică și informatică.
Alin este in clasa a III-a, este premiant, iar cea mai mare
pasiune a lui este șahul, un sport pe care l-a învățat doar
urmărindu-și mama și bunicul jucând. Paula, sora lui Alin, este
în clasa a doua și are numai note bune la școală.

FUNDAȚIA MEREU APROAPE – RAPORT 2017 |16



Susținem pe termen lung 
victimele tragediei 
de la Club Colectiv
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Am continuat, și în 2017, să susținem victimele tragediei de la Club Colectiv. 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 2017 a fost de 1.494.865 LEI.

Chistian Alban, supraviețuitor Colectiv – tratament în Germania: Proaspăt sosit în țară și mai linistit, îți scriu ca să îți
mulțumesc din suflet pentru tot ajutorul acordat pe această lungă perioadă de recuperare și operații. Ești și sunteți la
înălțimea numelui fundației pe care o reprezinți!

Luciana Răducanu, soția lui Crtistian Răducanu – salvat în Marea Britanie: Mulțumim frumos pentru că ne-ați fost alături!
Nu a fost deloc puțin și ați fost acolo când am avut cea mai mare nevoie. Asta nu se uită și se spune mai departe. Doamne
ajută! Mult succes cu tot ceea ce faceți!

Alice Tiaru, supraviețuitor Colectiv – tratament în Germania: Pe această cale vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut
pentru mine! Fără ajutorul vostru nu aș 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 mi-ați salvat mâna
stângă, 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 vouă 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 făcut 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!



Campania #Colectiv
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Pntru România, tragedia de la Club Colectiv a fost cea mai neagră noapte și dimineață din istoria 
ultimilor ani. Noi toți am înțeles că focul de acolo nu se va stinge, de fapt, niciodată. El rămâne în 

atâtea suflete, pe atâtea trupuri. Vieți pierdute, corpuri și suflete mutilate.
Știm că, pentru toți cei răniți, drumul spre mai bine este lung, foarte lung. Noi le rămânem alături cu 

tot sprijinul moral de care suntem capabili.

DATORITĂ VOUĂ, AM REUȘIT! SUNTEȚI NIȘTE OAMENI MINUNAȚI. 
S-a demonstrat că în România încă mai există oameni cu suflet și încă mai există solidaritate, pentru că, în tot acest timp, v-am 
simțit MEREU APROAPE, și, pentru toate acestea, VĂ MULȚUMESC!
Împreună cu familia mea, vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat și pentru tot efortul depus în toată această activitate, sprijin 
fără de care nu ne-am fi putut descurca. Felicitări pentru tot ceea ce faceți!
Vă mulțumim din suflet.
Cu mult respect, recunoștință și multă dragoste,
Familia Popovici & Pavlos.

Pavlos Popovici, supraviețuitor Colectiv – tratament în Belgia și
Franța:
Împreună cu familia mea, am trăit cele mai groaznice clipe. Mă uit
în urmă, la timpul care a trecut, și mă întreb cum de am reușit să
trecem prin toate acele clipe de groază și de disperare. Dar am
reușit! Și această reușită se datorează în primul rând credinței pe
care am avut-o în Dumnezeu; se datorează atât susținerii morale,
cât și financiare pe care am avut-o din partea unor oameni frumoși
la suflet, Fundația Mereu Aproape, oameni care ne-au fost alături
cu sufletul și ne-au susținut cu tot ceea ce a fost nevoie. Am reușit
datorită profesionalismului întregului personal medical din Belgia.



Campania #Colectiv
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SUSȚINEREA MINORILOR RĂMAȘI ORFANI
ÎN URMA TRAGEDIEI DIN CLUB COLECTIV

Fundația Mereu Aproape acordă fiecăruia dintre cei 8 minori rămași
orfani după tragedia de la Colectiv o finanțare nerambursabilă în
valoare de 9.000 lei pe an cu fonduri oferite de Fundația Vodafone
România. Minorii vor primi această finanțare 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.

Cei opt minori sunt Ingrid Maria MARIN, Darie-Luca CIOBANU, Petru
CIOBANU, Carina ȚELEA, Ana-Maria-Denisa ION, Florina-Alexandra ION,
Florin-Mihai ION și George Andrei ION.



CAMPANIA
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714 vieți schimbate în 2017



Valoarea proiectului în 
2017 – 768.064 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.
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A doua ediție Tabăra Copilăriei a schimbat viața
celor 22 de elevi de clasa a V-a de la școlile
dâmbovițene Pitaru și Potlogi care, timp de 5 zile,
au beneficiat de prima tabără din viața lor.

Tabăra copilăriei 2017



Tabăra copilăriei 2017
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Pentru acești copii, Tabăra Copilăriei de la Bușteni a însemnat o experiență
unică și multe premiere: drumul cu autocarul, cazarea într-un hotel, bucuria de
a vedea munții pe care îi știau doar din fotografii, jocuri de dimineața până

seara și multe ateliere creative. Pentru al doilea an, Sika România a făcut
posibilă tabăra pentru acești copii care se ambiționează să meargă la școală și
au rezultate remarcabile, în ciuda lipsurilor și a sărăciei cu care se confruntă.
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Jocurile Copilăriei 2017

Copiii care nu cer, pentru că știu deja că răspunsurile sunt „nu avem”, „nu se poate”, „nu ne ajung banii”.
Copiii care își doresc, dar acceptă cu lacrimi în ochi și cu nod în gât că ei nu pot primi ceea ce alții au. Copiii
care merită, care au dreptul să se bucure, care ar trebui să trăiască anii plini de joc și lipsiți de griji ai
copilăriei. Aceștia sunt micuții cărora le-am oferit o zi plină de energie, de distracție și de jocuri clasice.

De ziua lor, de 1 iunie, pentru ei am creat Jocurile Copilăriei.



Prin Jocurile Copilăriei am reușit, în 2017, să
dăruim copiilor care provin din familii modeste

drepturi egale la joc, la bucurie, la visuri
mărețe și la planuri de viitor mai bun. Iar aici
a fost doar începutul.

Jocurile copilăriei 2017
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De Paști, Fundația Mereu Aproape a oferit “Bucurie la cutie”
pentru copiii din campania “Schimbă o viață” .

Pentru acești copii, bucuria iese dintr-o cutie de carton. Cutia pe care o
deschid și în care descoperă lucruri de care au parte prea rar, dar de
care alți copii mai norocoși s-au plictisit deja. Ciocolata și jucăriile
simple le aduc zâmbete care au un preț infinit mai mare decât
conținutul cutiei. Și, în primul rând, le oferă sentimentul că există
OAMENI care au grijă de ei.
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BUCURIE LA CUTIE 2017
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Angajații companiei FRANKE s-au alaturat și ei programului și au
pregătit 20 de pachete pentru copiii din campania Schimbă o Viață.
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BUCURIE LA CUTIE 2017



Copiii din Vlăsceni, județul Dâmbovița, sunt nevoiți să meargă trei kilometri pe jos din
satul lor înspre școala din Pitaru, pentru ca la întoarcere să parcurgă din nou, tot pe
jos, aceeași distanță.
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BICICLETE PENTRU ȘCOALĂ

Ei știu cel mai bine ce înseamnă să ajungi la
școală extenuat, înfrigurat sau cu încălțările
ude din cauza ploii, iar apoi să fii capabil să
răspunzi corect la întrebările dascălilor. Cu
toate acestea, ei nu abandonează școala.
Pentru ca drumul lor să fie mai ușor, Fundația
Mereu Aproape și EUROSPORT DHS Deva le-au
dăruit biciclete.

Copii sunt în clasele a cincea, a șasea și a
șaptea și provin din familii monoparentale sau
familii cu venituri modeste ori aproape
inexistente.

Unul din cinci copii din mediul rural merge zilnic pe jos între trei până la șase kilometri
ca să ajungă la școală. Unul din cinci copii din mediul rural petrece astfel pe drum între
35 și 60 de minute, doar ca să poată învăța. Admirabil este că există copii care nu se
lasă descurajați de distanță, de arșiță, de ploi ori ninsori și vor să învețe. Pe 20 de
astfel de copii, Fundația Mereu Aproape i-a găsit în satul Vlăsceni din comuna
dâmbovițeană Potlogi. Și, pentru că una dintre preocupările fundației este combatarea
abandonului școlar, cei 20 de copii au fost răsplătiți pentru efortul lor cu biciclete…
pentru școală.



Elevii din școlile din România sunt și cei care, deși își fac temele fără greșeli, de cele mai multe ori îndură foamea sau
merg la școală cu același ghiozdan rupt și peticit, pe care l-au folosit și frații mai mari. Elevii din România sunt și cei
care, deși sunt tentați să renunțe la școală pentru a-și ajuta părinții în gospodărie, aleg să n-o facă și să finalizeze anul
școlar din nou cu coroniță.
Ei sunt premianții, copiii care excelează, cu o ambiție cu care la un moment dat pot muta și munții. Ei sunt micuții de
excepție pe care noi, alături de prietenii noștri, ne dorim să îi susținem să-și poată continua studiile, să aibă parte de
șanse egale și să ajungă acolo unde își doresc. Numai astfel România noastră, a tuturor, poate fi mai bună.
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ADOPTĂ UN 
PREMIANT

Alin este unul dintre premianții pe care îi susținem. El este
cel mai mare copil al familiei Andrei din Botoșani și a luat
premiul al III-lea la o competiție interjudețeană de șah.
Băiatul a devenit foarte pasionat de acest sport, iar pentru
el premiul câștigat înseamnă o încurajare importantă.



Un vis împlinit! Iulia Nicolescu are 
acum casa pe care și-a dorit-o 

dintotdeauna

CAMPANIA
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Pentru fapte bune este nevoie doar de dorință si de
oameni care să le îndeplinească. O dată cu
organizarea celei de-a doua ediții a Taberei Copilăriei,
am descoperit nu doar visuri ale unor copii nevoiași.
Am mai descoperit și povestea copleșitoare a Iuliei
Nicolescu, asistenta medicală care i-a însoțit pe copii
în tabără.
Mamă singură, cu două fete studente care învață
foarte bine și cu un baiat cu grave probleme psihice și
extrem de violent, Iulia nu a avut niciodată o casă.
Când am cunoscut-o noi, stătea în chirie, într-un
imobil mai mult decât sărăcăcios.
Întalnirea Iuliei cu echipa Mereu Aproape a însemnat
prima tabară din viața doamnei de 47 de ani și o casă
nouă la care a contribuit și minunata echipă de la
emisiunea ”Te cunosc de undeva” a Antenei 1.
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Proiectul „Ajută un sat. Schimbă o țară”, dezvoltat de Fundația Mereu Aproape și Fundația Vodafone
România, a oferit, în cea de-a doua rundă de finanțare, accesul la educație și la servicii sociale pentru 6.430
de beneficiari finali. Copiii și tinerii sprijiniți prin proiect fac parte din 8 comunități rurale din județele Argeș,
Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Olt, Prahova și Tulcea.

6.430 de 
beneficiari



Derulat în perioada iunie 2016 – iulie 2017, cu o investiție de 320.831 euro, proiectul „Ajută un sat. Schimbă o
țară 2016-2017” a contribuit la dezvoltarea acestor comunități prin construirea, renovarea, dotarea școlilor,
grădiniţelor, bibliotecilor și a centrelor de zi cu echipamente şi materiale didactice și prin implementarea de
programe educaționale. Beneficiarii se bucură acum de spații moderne de învățare, de clădiri dotate
corespunzător, de materiale didactice și de programe educative.

FUNDAȚIA MEREU APROAPE – RAPORT 2017 |32

„În ultimii doi ani, fundațiile Vodafone România și Mereu Aproape și-au unit forțele ca să schimbe România. Și,
împreună, am pornit schimbarea de acolo de unde avea România cea mai mare nevoie: de la sat. Ne-am
concentrat eforturile să ajutăm comunitățile prin copiii lor, pentru că viitorul și pregătirea acestora pentru viață
sunt principala noastră preocupare. Plăcerea lor de a merge acum la școală este primul pas reușit și cel mai
important.”, spune Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu Aproape.
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La Şcolile Generale din Brăești şi Brătilești, județul Buzău, unde nu
existau grupuri sanitare sau apă curentă, au fost construite şi
amenajate două grupuri sanitare. În plus, elevii beneficiază de
materiale didactice pentru activităţile educative.

Şcoala Gimnazială „Ion Ionescu” din Valea Călugărească,
județul Prahova, una dintre cele mai cunoscute școli din ţară
pentru rezultatele la olimpiade și pentru rata de succes la
absolvire, a fost dotată cu video proiectoare, ecrane de
videoproiecție, calculatoare și materiale didactice.

Grădiniţa cu program normal din Jirlău, județul Brăila, a fost
dotată cu mobilier nou şi cu materialele didactice de care copiii
aveau nevoie și pe care le-au folosit atât în timpul orelor de curs,
cât şi în cadrul activităţilor extracurriculare.
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Clădirea în care Biblioteca şi Grădiniţa din Vlădești, județul
Argeș, își desfășoară activitatea a fost renovată și dotată în
beneficiul celor 3.100 de locuitori ai comunității, care au
acum acces la educație, informație și la activități culturale
prin crearea centrului multimedia modern.

Copiii de la Grădinița din Piatra Olt-Sat, județul Olt, beneficiază
de un spațiu de învățare complet renovat, dotat cu mobilier
nou, rechizite și materiale didactice.

La Grădinița din comuna Slava Cercheză, judeţul Tulcea, a fost
rezolvată problema acoperișului grav avariat, care a fost refăcut, au
fost renovate sălile de clasă și refăcută instalația electrică. A fost
posibilă astfel unificarea grădiniței de la Slava Cercheză cu cea de
la Slava Rusă în sediul modernizat, iar copiii au beneficiat, prin
proiect, și de materiale didactice.



Tinerii din comuna Florești, județul Cluj, crescuți în centre de
plasament sunt ajutați să se pregătească pentru o viață
independentă și să se integreze în câmpul muncii la Centrul
Daniel al Fundaţiei Blythswood, care a fost dotat cu mobilier
complet pentru dormitoare, sălile de studiu și bucătărie,
respectiv cu echipamente IT, birotică și electrocasnice.

În urma proiectului, cei 500 de copii care învață la Școala
Gimnazială „Bethlen Samuel” din comuna Racoş, județul
Braşov, beneficiază de grupuri sanitare renovate, ce
corespund normelor de igienă. Totodată, proiectul a
răspuns nevoilor elevilor prin oferirea materialelor
didactice necesare și a sesiunilor de pregătire suplimentară,
gratuite.

“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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Dupa al doilea an de “Ajută un sat, schimbă o țară”, cifrele vorbesc despre implicare: peste un milion o sută cincizeci de
mii de lei investiți în educație, peste trei mii opt sute de ore de voluntariat și peste șase mii patru sute de beneficiari
finali.” - Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu Aproape



Prin proiectul “Copil mic, siguranță mare”, Fundația Mereu Aproape a oferit
scaune și înălțătoare auto pentru copii.

PROIECTE SPECIALE 2017

“Copil mic, siguranță mare”

“Copilul nu are ce căuta în mașină, copilul mic, dacă nu are scaun special. 
Nu are ce căuta!” - Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu 
Aproape
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În perioada 6-7 martie 2017, în cadrul proiectului, DHSBaby a oferit 60 de
scaune de mașină copiilor cu vârste de la doi ani și jumătate la cinci ani,
de la Grădinițele nr. 209 din sectorul 6 și nr. 283 din sectorul 1 din
Capitală.

PROIECTE SPECIALE 2017

“Copil mic, siguranță mare”
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În săptămâna mondială a siguranței rutiere (perioada 3-8 mai 2017),
Fundația Mereu Aproape alături de BEBETEX.RO, a oferit 114 scaune și
înălțătoare auto pentru copii. Donațiile au fost făcute în Grădinițele 187
din sectorul 3, 193 din sectorul 4, 272 din sectorul 6 și 222 din sectorul 1
din Capitală.

PROIECTE SPECIALE 2017

“Copil mic, siguranță mare”



PROIECTE SPECIALE 2017

158 de copii au participat pentru prima dată la 

Parada Militară de 1 Decembrie
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Copiii din Valea Călugărească, Brăiești și
Brătilești au fost pentru prima dată la
Parada Militară de Ziua Națională din
București.

Cei 158 de copii au trăit clipe unice și
emoționante, de care s-au bucurat din
plin. 1 Decembrie 2017 a fost pentru ei
ziua în care au uitat de greutățile cu
care se confruntă și au descoperit că
lumea este un loc frumos, în care își pot
construi viitorul.
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Brandurile românești alături de Fundația Mereu Aproape

la IWA Charity Christmas Bazaar 2017

PROIECTE SPECIALE 2017

Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu Aproape: Toate produsele pe care le avem sunt de la companii
românești și de la toate numele mari din designul românesc și se vând în beneficiul copiilor de care avem grijă în
campania „Schimbă o viață” a Fundației Mereu Aproape. Sunt copii care au nevoie și care trebuie să primească
cadourile visate de sărbători .
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IWA Charity Christmas Bazaar 2017

Fundația Mereu Aproape a participat la IWA Charity Christmas Bazaar 2017 pentru a face fericiți, de sărbători, o parte 
dintre copiii pe care îi susține. Alături de mai mulți producători și designeri români, Fundația a oferit la standul său 
produse speciale foarte apreciate de vizitatoriii târgului. Din banii strânși, Fundația a sprijinit de Crăciun familiile care se
confruntă cu greutăți și nu le pot oferi copiilor lucrurile care le sunt necesare.
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Standul Fundației Mereu Aproape a fost un colț de poveste unde vizitatorii târgului au găsit o mare diversitate de
produse: superbe aranjamente florale de Crăciun, bijuterii unice, piese vestimentare, accesorii și încălțăminte de
colecție, cosmetice pentru îngrijirea feței și vouchere pentru servicii de înfrumusețare, cutii cadou cu produse
tradiționale, cozonaci, nuga și turtă dulce, globurile de brad ale copilăriei și un brad de vis, felicitări originale.
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Le mulțumim partenerilor și prietenilor noștri: Tria Alfa, Mineli, Ana Pan, Băiatul cu Flori,
Cris-Tim, Grace Couture, Farmec, Real Foods, Leroy Merlin, Argcoms, Atelierul de Slăbit, designerilor români Răzvan
Ciobanu, Clara Rotescu, Stephan Pelger, Malvina Cservenschi, Laura Lazăr, Otilia Flonta, Cătălin Botezatu, ilustratoarei
Gabi Toma.
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IWA Charity Christmas Bazaar 2017

FUNDAȚIA MEREU APROAPE – RAPORT 2017 | 45



FUNDAȚIA MEREU APROAPE – RAPORT 2017 | 46

LEI

DIRECTIILE MAJORE ALE ACTIVITATII FMA 2017

ASIGURAREA DREPTULUI LA SANATATE 6,071,724.01

VREAU SA AJUT! 4,576,859.36

COLECTIV 1,494,864.65

PROMOVAREA SI ASIGURAREA DREPTULUI LA EDUCATIE 817,040.90

AJUTA UN SAT SCHIMBA O TARA 135,870.55

LASATI-MA SA INVAT 681,170.35

ASIGURAREA DREPTULUI LA O VIATA DEMNA 768,063.71

SCHIMBA O VIATA 768,063.71

CHELTUIELI 8,136,207.47

PROGRAME 7,656,828.62

ADMINISTRATIE 479,378.85

TOTAL FONDURI 6,146,367.60

DONATII SI SPONSORIZARI 6,060,728.02

ALTE VENITURI 85,639.58

RAPORT FINANCIAR 2017



11 ani cu fapte bune... din inimă!

FUNDAȚIA MEREU APROAPE – RAPORT 2017 | 47

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


