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În fiecare an suntem parte a sute de povești...
de viață. Inima noastră bate mai repede atunci
când copiii de care avem grijă sunt în mijlocul
unei intervenții medicale. Suntem fericiți atunci
când premianții pe care îi sprijinim câștigă o
competiție, o diplomă, un premiu. Zâmbetul lor
este măsura reușitei noastre. Pentru fiecare
zâmbet, le mulțumim partenerilor noștri care
au încredere în noi și care ne ajută să ajutăm!

ˮ

Alessandra STOICESCU
Președinte
Fundația Mereu Aproape

MISIUNEA
Fundaţiei MEREU APROAPE este de a sprijini, prin tot
ceea ce face, copiii, tinerii, comunitățile din România și
de a îmbunătăți viața oamenilor.

VIZIUNEA
Fundaţiei MEREU APROAPE este o organizație în care
acțiunile voluntare și neîngrădite ale membrilor săi,
sănătatea, educația, siguranța familială,
responsabilitatea socială și individuală determină
dezvoltarea indivizilor și a potențialului uman.

10 814
beneficiari, copii și adulți, ai
campaniilor și proiectelor din 2018

VALORILE
Fundaţiei MEREU APROAPE promovează
responsabilitatea socială, respectul, empatia,
altruismul, deschiderea, integritatea, acțiunea,
perseverența și implicarea.

6 589 409 RON
Valoarea totală a campaniilor și proiectelor
din 2018

Vreau să ajut
5 100 795 RON

Demarată în 2011, “Vreau să ajut” este cea mai longevivă campanie din România, cu cel mai mare impact social, financiar,
medical și emoțional. Campania ajută copiii să spună NU unor boli grave, care sunt prea complicate pentru sistemul
românesc de sănătate sau prea scumpe pentru familiile lor să și le poată permite.

Vreau să ajut
Copii cu scolioze grave cărora viața le-a oferit doar ore de terapii și dureri inimaginabile. Copii cu
paralizii cerebrale cărora țara în care s-au născut nu le poate oferi, deocamdată, decât terapii care să le
aline durerile. Copii cu malformații congenitale (venoase, oculare, cardiace, ale sistemului digestiv ș.a.)
care nu știu că a-ți trăi copilăria înseamnă altceva decât un lung șir de spitale, operații și restricții. Copii
cu diabet insulino-dependent care în absența unui sistem modern de monitorizare îndură zilnic 4-5
injecții de insulină, fiecare din ele precedată de alte înțepături în deget pentru măsurarea glicemiei.
Părinți aflați în pragul disperării, copleșiți de imposibilitatea de a-și ajuta sau alina copilul. Ei sunt
motivul pentru care campania “Vreau să ajut“ a continuat și în 2018. În cei 8 ani de desfășurare, sute
de pacienți au fost ajutați prin program și sute de vieți au fost salvate. An de an, Fundația a reușit să
adune în jurul său tot mai mulți donatori, persoane fizice sau companii. Speranță, luptă, perseverență,
încăpățânare sunt cuvintele care au definit, și anul trecut, demersul nostru de suflet, acela de a ajuta
cât mai mulți copii bolnavi, de a le transforma destinul și de a-l îmbogăți cu împlinire și zâmbete.

76 de COPII
AU PRIMIT ÎN 2018

ȘANSA
LA O NOUĂ

VIAȚĂ

* 28 cazuri mediatizate
48 cazuri nemediatizate

5 100 795 RON
valoarea totală a ajutorului oferit în
cadrul campaniei” Vreau să ajut”

ȚĂRI:
•
•
•
•
•
•
•

România
Statele Unite ale Americii
Germania
Elveția
Italia
Turcia
Ș.a.

AFECȚIUNI:
• Paralizii cerebrale: 9 copii
• Afecțiuni ale coloanei - scolioză, cifoscolioză:
13 copii
• Artrogripoză și picior equin varus bilateral: 2
copii
• Diabet zaharat: 4 copii insulino-dependenți
• Ciroză hepatică/ atrezie căi biliare transplant hepatic: 2 copii
• Hipospadias: 2 copii
• Nistagmus congenital, glaucom, aniridie
congenitală (afecțiuni ale ochiului): 2 copii
• Malformații venoase: 1
• Nevi congenital gigant: 2
• Malformații congenitale ale inimii: 3 copii
• Neuroblastom: 1 copil
• Hidronefroză: 1 copil
• Ș.a.

“Adela a împlinit în 26 ianuarie 2019 vârsta de 4 ani. Este primul an în care Adela
a zâmbit cu adevărat și a îndrăznit să își pună dorința să MEARGĂ în momentul
în care a suflat în lumânare. Cred că simte că a venit momentul ei și acest lucru
se datorează în totalitate Fundației Mereu Aproape care a făcut posibil ca Adela
să ajungă la operația din SUA, operație care i-a promis că viața ei se va schimba.
Fundația a făcut pentru noi mai mult decât m-aș fi așteptat în această viață să
facă cineva pentru noi, așa că Fundația rămâne veșnic în sufletul nostru și în
rugăciunile nostre împreună cu recunoștința noastră.”
Florentina și Marian Negoiță
părinții Adelei Negoiță,
pacientă cu paralizie cerebrală

“Familia Răduca mulțumește Fundației Mereu
Aproape care a crezut și a făcut posibilă
operația băiatului nostru. Mulțumim Mădălinei
Minu din cadrul fundației care a depus tot
efortul necesar, le mulțumim și prietenilor noștri
– oamenii care au pornit imediat o campanie de
strângere de fonduri pentru operația lui David.
Le mulțumim și celorlalți oameni care au fost
lângă noi cu gândul și ne-au transmis tot ce a
fost mai bun și care ne-au încurajat pe tot
parcursul operației. Datorită vouă, băiatul
nostru a trecut cu bine peste operație și se simte
foarte bine. Vă mulțumim tuturor pentru că ați
fost alături de familia noastră!”
Mădălin Răduca
tatăl lui David Răduca
pacient cu hernie hiatală

“Anul 2017 a fost cel mai greu an din viața noastră, anul în care i s-a pus diagnosticul
de Limfom Hodgkin gradul 4 lui Bogdan. Fundația Mereu Aproape a fost alături de
noi și așa am putut să continuăm tratamentul de chimioterapie și radioterapie și
investigațiile din timpul tratamentului la Spitalul Anadolu din Turcia. Boala este in
remisie, iar medicii sunt foarte optimiști și ne-au spus că totul este bine. Fundația nea ajutat încă din 2017 și ne sprijină, în continuare, cu plata biletelor de avion și
costurile cazării pentru vizitele la spitalul Anadolu din Turcia unde mergem periodic
pentru consultațiile lui Bogdan. Vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți alături de
noi și de Bogdan!”
Gabriela Iscru
Mama lui Bogdan Novac
Pacient cu Limfom Hodgkin gradul 4

“Nu am fi reușit să o vedem pe Luiza bine astăzi dacă nu
ne-ar fi ajutat Fundația Mereu Aproape. Noi suntem
părinți și o înțelegem cât îi este de greu. Suntem
mulțumiți cu ea și cât de bine s-a recuperat. Datorăm
totul domnului Doctor Thiery și Fundației Mereu
Aproape. Vă mulțumim din suflet pentru tot ce ați făcut
pentru Luiza!”
Nicolae Ionașcu
tatăl Luizei Ionașcu
pacientă cu cifoscolioză dublă in S
dextroconvexă dorsală severă

640 027 RON

Tabăra copilăriei

Adoptă un premiant

Bucurie la cutie

Casa familiei Bach

Inițiată în 2013, campania “Schimbă o viață” este dedicată românilor care fac tot posibilul să trăiască demn și 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.

Tabăra copilăriei
23 de copii, cinci zile pline cu drumeții, legende, istorie, competiții sportive, solidaritate și empatie.
Prima dată la munte, prima dată cu telecabina sau la un hotel, la Babele și Sfinxul, la cascada Urlătoarea și la Castelul Peleș, prima dată cu un
jurnal scris... Cu siguranță acest “prima dată” a marcat viața a 23 de copii dintr-o comună din sudul României, care au petrecut cele mai pline
cinci zile din viața lor. Câștigători ai unui concurs de compuneri, elevii de clasa a cincea din Tătărăștii de Jos au descoperit o bucățică de țară
datorită Taberei Copilăriei oferită în dar de Fundația Mereu Aproape.

Tabăra Copilăriei de la Bușteni a fost organizată de echipa de la Mereu Aproape cu sprijinul SIKA România, de trei ani partener exclusiv în
acest proiect de investiție în educație. Proiectul face parte din campania “Schimbă o viață” a Fundației Mereu Aproape, o campanie dedicată
românilor care, în ciuda veniturilor modeste, fac tot posibilul să le ofere copiilor sprijin ca să meargă la școală.

Tabăra copilăriei

Campanie susținută de:

Adoptă un premiant
Pe lângă dorința de a învăța pentru a-și construi un viitor mai bun,
copiii au și aptitudini pe care visează să le dezvolte cât mai mult. Fie că
fac performanță sportivă, fie că au talente artistice, ei dedică o mare
parte a timpului liber pentru a lucra, a exersa, a citi. Prin acest proiect,
elevii beneficiază de acele lucruri indispensabile continuării studiilor și
activităților extrașcolare, dar pe care familiile lor nu și le permit:
echipament electronic (laptopuri, imprimante, telefoane mobile),
echipament sportiv (biciclete, role, îmbrăcăminte sportivă) și costume
pentru activitățile artistice, cărți și dicționare specializate, asigurarea
costurilor pentru cursurile sportive și artistice.
Colaborarea firmei RURIS cu Fundația Mereu Aproape în zona educației
este deja tradiție, iar anul trecut echipa RURIS a marcat cei 25 de ani pe
piața românească într-un fel care poate deveni model și pentru alte
firme. Proiectul “Adoptă un Premiant”, din cadrul campaniei “Schimbă
o Viață”, este dedicat premianților României, copiii care excelează, cu o
ambiție rar întâlnită. Alături de prietenii săi, Fundația Mereu Aproape îi
susține pentru a-și continua studiile și a ajunge acolo unde își doresc. Ei
sunt elevii 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. Ei 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, printre premianți.
În 2018, Fundația Mereu Aproape și partenerul RURIS au susținut 12
copii performanți prin proiectul “Adoptă un Premiant”. Cei 12
beneficiari direcți au vârste cuprinse între 9 și 16 ani și merg la școală,
având rezultate excelente la învățătură. Toți provin din familii modeste,
cu resurse limitate, din București și din județele Botoșani, Brăila,
Giurgiu, Ialomița, Olt, Sălaj, Tulcea, Vaslui. Valoarea totală a susținerii
financiare oferite de Ruris beneficiarilor proiectului este de 12.445 de
euro.

Adoptă un premiant

12 beneficiari

57 913 RON

Campanie
susținută de :

Alin are 11 ani și locuiește în satul Bădiuți din județul
Botoșani, într-o casă modestă de chirpici împreună cu
părinții și cei patru frați ai săi. Alin este un puști special,
fiind premiant la școală și campion la șah. Deși familia sa
luptă cu greutățile materiale, el reușește să aibă
rezultate excelente la învățătură și multe performanțe: a
câștigat concursuri de creație literară, concursuri
sportive, însă pasiunea sa cea mai mare este șahul. Alin
este unul dintre cei 12 beneficiari ai programului “Adoptă
un premiant”.

Bucurie la cutie
Edițiile de Paști și Crăciun ale programului „Bucurie la cutie” au
însemnat daruri bogate pentru copiii de care Fundația Mereu
Aproape are grijă prin campania socială „Schimbă o viață”. La ei au
ajuns sutele de cutii pline cu haine și încălțăminte, rechizite și jucării,
dar și cu alimente, toate menite să le aducă în suflet bucuria
sărbătorilor de iarnă. Cei 826 de beneficiari ai programului provin
din familii modeste, precum și de la grădinițe și școli din București și
din 26 de județe ale țării.
Programul “Bucurie la cutie” se derulează din anul 2013 în cadrul
campaniei “Schimbă o viață” a Fundației Mereu Aproape și este
menit să îi sprijine pe românii care fac tot posibilul să trăiască demn,
ai căror copii merg la școală și au rezultate bune la învățătură.
“Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru
noi! Copiii s-au bucurat nespus de darurile
primite.”
Familia Deliman, București
Campanie susținută de:

Bucurie la cutie
2018
826 beneficiari
27 județe

Casa familiei Bach
Demnitate, perseverență, dorința de a păstra familia unită
și, mai ales, iubirea pentru copii. Sunt cuvintele care
definesc lupta lui Alexandru Bach pentru a-și crește singur
cei cinci băieți. Cezar de 10 ani, Alex de 6 ani, Andrei de 4
ani, Gabriel de 3 ani și Adi de aproape 2 ani sunt în grija
tatălui lor. Cei doi băieți mai mari merg la școală, iar cei trei
mai mici la grădiniță și la creșă.
Imediat după nașterea celui mai mic dintre băieți, mama
copiilor a decis să își părăsească familia și să își refacă viața
în afara țării. Garsoniera din comuna Jilava în care locuia
familia și care era proprietatea mamei, a fost vândută de
aceasta, tatăl și copiii rămânând pe drumuri.

Campanie
susținută de :

La începutul anului 2018, Alexandru Bach a reușit să își
cumpere un teren în Satul Dimieni din Comuna Tunari,
județul Ilfov, prin campaniile de strângere de fonduri din
social media. Zidar de meserie, el a construit singur o casă
foarte mică pentru a se muta imediat cu cei mici. Casa nu
avea însă nicio sursă de încălzire și nu putea fi folosită în
anotimpul rece. Fundația Mereu Aproape sprijină familia
Bach pentru construcția unei case noi, încăpătoare și
dotate cu toate utilitățile necesare unui trai decent.

Casa
familiei
Bach

848 587 RON

Ne plimbăm
și învățăm

Educație
pentru
România

Campania „Lăsați-mă să învăț” are ca scop scăderea ratei analfabetismului, reducerea abandonului şcolar și oferirea de
oportunități de educație non-formală pentru copii din familii modeste, dar cu rezultate foarte bune la învățătură.
Totodată, campania urmărește însuşirea deprinderilor de viaţă independentă de către beneficiari, dezvoltarea
competențelor din sfera participării publice în comunități dar și derularea unor acțiuni de sensibilizare și informare asupra
problemelor care țin de sistemul de educație din România, sensibilizarea autorităților publice și a opiniei publice asupra
unor situații insuficient sau deloc aflate în atenția autorităților.

Ne plimbăm și învățăm
41 de elevi au beneficiat de excursii educative pline de culoare prin
proiectul „Ne plimbăm și învățăm”. Desfășurate în cadrul campaniei
“Lăsați-mă să învăț”, excursiile au însemnat joacă, explorare, întrebări și
răspunsuri, momente unice pentru copii. Toți sunt elevi cu rezultate
excelente la învățătură, din județele Olt (localitatea Piatra Olt) și Brăila
(localitatea Jirlău). Copiii beneficiari direcți ai proiectului provin din familii
modeste și au mers pentru prima dată într-o excursie. Niciunul dintre ei
nu a mai călătorit înainte cu trenul și nu a văzut niciodată capitala țării.
Alături de Fundația Mereu Aproape, partenerul cu tradiție SIKA România
s-a implicat activ în susținerea educației copiilor care nu au resurse
financiare dar care au rezultate foarte bune la școală. Experiența trăită de
aceștia a confirmat faptul că educația familială și școlară pot fi
completate cu succes prin plimbare, observare, sesiuni de întrebări și
răspunsuri, joacă.

Dintre activitățile cuprinse în programul excursiilor sunt vizita la
Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, turul celor
mai importante obiective ale capitalei cu autobuzul RATB –
Bucharest City Tour, explorarea Centrului Vechi, plimbare cu
vaporul și joacă în Parcul Regele Mihai I, sesiune Q&A, plimbare cu
metroul, picnic, film de animație 3D, călătorie cu trenul.

“Din convingerea că investiția în educație este cel mai important
pas pentru viitorul copiilor noștri, ai României, prin acest proiect
și prin tot ce facem în campania «Lăsați-mă să învăț», îi ajutăm
pe copii să își descopere și să își construiască propriul vis. Îi
determinăm să își dorească mai mult și să realizeze că pot reuși!
Prin acest proiect, noi le dăruim, alături de partenerul nostru,
plăcerea și bucuria de a învăța și credem că am sădit în ei
curiozitatea și dorința de a afla mult mai mult!”
Alessandra Stoicescu, Președinte,Fundația Mereu Aproape.

“În București m-a impresionat
cel mai mult Casa Poporului.
Fiind a doua cea mai are clădire
din lume, m-a impresionat
foarte mult!” Alexandra, Jirlău

Ne plimbăm și învățăm

2.400 de copii
31 de școli
22 de județe

Educație pentru România
Pentru al doilea an consecutiv, primele zile de
școală au fost memorabile pentru elevii din ciclul
gimnazial beneficiari ai proiectului “Educație
pentru România” din campania “Lăsați-mă să
învăț”. Datorită partenerului RURIS, 2.400 de
copii din 31 de școli au primit ghiozdane complet
echipate pentru cursuri. Începutul de an școlar a
fost astfel mai ușor pentru multe familii din 22 de
județe ale țării: Alba, Bacău, Bihor, Botoșani, Cluj,
Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ilfov,
Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova,
Satu Mare, Sălaj, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea.
Fundația Mereu Aproape și partenerul său RURIS
și-au dus la îndeplinire, și în 2018, misiunea pe
care și-au asumat-o: să ofere rechizite cât mai
multor copii din mediul rural.

23

Crezul fundației și al partenerului său rămâne
acela că educația poate salva România, de aceea,
împreună, continuă să investească în copiii care
vor să meargă la școală, să învețe cât mai mult și
să ajute țara în care s-au născut.

Dragostea
poartă
Pantofii roșii

În România
o
femeie
este bătută
la fiecare

30
de

secunde

Alături de programele sale ample din domeniile sănătății, educației și social umanitare, Fundația Mereu Aproape
desfășoară și campanii de informare și de conștientizare, asumându-și rolul de promotor pentru schimbarea de
mentalități și legislație în România. “Dragostea poartă Pantofii roșii” este o campanie de conștientizare a numărului de
victime ale violenței în familie, în special asupra femeilor, desfășurată în 2018 chiar în luna februarie – luna iubirii.

Dragostea poartă Pantofii roșii
Datele privind violența împotriva femeilor sunt îngrijorătoare, cifrele arătând că, în
România, o femeie este bătută la fiecare 30 de secunde. Fundația Mereu Aproape
desfășoară campania de informare și de conștientizare a numărului de victime ale
violenței în familie, în special asupra femeilor. Proiectul “Dragostea poartă Pantofii
roșii” a marcat lupta contra violenței împotriva femeilor. De ziua iubirii, sute de
oameni au înroșit treptele Muzeului Național de Istorie a României cu perechi de
pantofi roșii, candele și flori. Toți au venit pentru a se alătura cauzei susținute de
Fundația Mereu Aproape și au spus stop violenței împotriva femeilor. Evenimentul
“Dragostea poartă Pantofii roșii” s-a bucurat de participarea unor autorități
marcante și a reprezentanților Corpului Diplomatic în România.
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DIRECȚIILE MAJORE ALE ACTIVITĂȚII FMA 2018

RON

ASIGURAREA DREPTULUI LA SĂNĂTATE

5,100,795.17

VREAU SĂ AJUT!

5,100,795.17

PROMOVAREA ȘI ASIGURAREA DREPTULUI LA EDUCAȚIE

848,586.73

LĂSAȚI-MĂ SĂ ÎNVĂȚ!

848,586.73

ASIGURAREA DREPTULUI LA O VIAȚĂ DEMNĂ

640,027.01

SCHIMBĂ O VIAȚĂ

640,027.01

CHELTUIELI

7,046,676.00

PROGRAME

6,589,408.91

ADMINISTRAȚIE

457,267.09

TOTAL FONDURI

8,899,106.00

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

8,851,706.71

ALTE VENITURI

47,399.29

ÎȚI

MULȚIMIM

CĂ NE-AI

AJUTAT

SĂ SCHIMBĂM

POVESTEA LOR

Ajută-ne să ajutăm!

Rămânem….
mereu aproape…
…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

PARTENERI
MEDIA

