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Crezul meu, al nostru, este că a ajuta este în ADN-ul
oamenilor. 2019 a fost anul în care am lansat noi
campanii care duc mai departe acest crez. Povestea
«AjutEu», pornită împreună cu Antena 1, este
despre cum putem face bine împreună pentru că
platforma www.ajuteu.ro este locul unde dorinţele
se transformă în realitate, fie că cineva are un vis,
fie că vrea să ajute pe altcineva. Am reușit să
deschidem inimi și am descoperit oameni minunați
care vor și pot să facă bine fără să aștepte ceva în
schimb. Iar gestul donatorului anonim care a făcut
posibilă dotarea cu aparatură medicală
performantă a maternităților și a secțiilor
neonatologie și de pediatrie – un proiect amplu pe
care l-am început în cadrul campaniei medicale
«Vreau să ajut» - este visul Fundației Mereu
Aproape care merge înainte, acela de a salva viețile
copiilor. Alături de toți generoșii, cărora le
mulțumim, putem muta munții chiar și atunci cand
pare imposibil. Sau tocmai atunci când pare
imposibil!

Alessandra STOICESCU
Președinte 

Fundația Mereu Aproape

ˮ

ˮ



6 589 408 RON
Valoarea totală a campaniilor și proiectelor 

din 2018

Fundaţiei MEREU APROAPE este de a sprijini, prin tot 
ceea ce face, copiii, tinerii, comunitățile din România și 

de a îmbunătăți viața oamenilor.

MISIUNEA

Fundației Mereu Aproape este o societate românească 
în care sănătatea, educația, siguranța familială, 

responsabilitatea socială și individuală determină 
dezvoltarea indivizilor și a potențialului uman.

VIZIUNEA

Fundaţiei MEREU APROAPE promovează 
responsabilitatea socială, respectul, empatia, 

altruismul, deschiderea, integritatea, acțiunea, 
perseverența și implicarea.

VALORILE10 814
beneficiari, copii și adulți, ai 

campaniilor și proiectelor din 2018



5 082 032 RON

valoarea campaniei în 2019

beneficiari în 2019

300

61.285 lei 



IMAGINEZĂ-ŢI 
CUM AR ARĂTA LUMEA 
DACĂ TOȚI AM SPUNE

AJUT EU!

Câte familii ar începe o nouă viață 
dacă li s-ar întinde o mână care să 

îi sprijine?

Câți copii ar începe o nouă zi cu un 
zâmbet dacă ar învăța ce 

înseamnă fericirea? 

Câți oameni au nevoie de doar o 
șansă pentru ca viața să li se pară 

(iar) frumoasă?

Câte visuri mari s-ar împlini din 
gesturile noastre mici, puse unul 

lângă altul? 



Ajut eu
Campania a plecat de la câteva întrebări simple, dar fundamentale, de la ideea de a-i bucura pe cei care nu o pot face singuri și de a schimba
în bine viețile românilor.

De 30 de ani, în Romania, acolo unde autoritățile locale sau centrale nu pot ajuta, ajută românii de rând. De la donare de alimente, paturi și
îmbrăcăminte până la case, în caz de dezastre naturale, de la sprijin financiar sau emoțional în caz de boli, de la jucării și rechizite până la
amenajarea grădinițelor și școlilor. Generozitatea românilor este vie și ei răspund la necazurile semenilor.
Mulți români au nevoie de la lapte praf pentru bebeluși până la alimente de bază, de la sprijin pentru performanța artistică ori sportivă până
la o proteză sau un scaun cu rotile, dar nevoile lor nu le sunt cunoscute generoșilor. Fundația Mereu Aproape și Antena 1 au organizat
campania AjutEU tocmai pentru ca cei care au nevoie să fie ajutați de cei care vor, pot și simt.



Ajut eu

În noiembrie 2019, la împlinirea a 26 de ani de existență pe piața media
din România, Antena 1 a lansat campania «Ajut eu» organizată împreună
cu Fundația Mereu Aproape. Pe 29 noiembrie 2019, Alessandra Stoicescu
a găzduit prima gală a campaniei. Au urmat 26 de zile de povești de viață
emoționante prezentate la televizor. Telespectatorii Antena 1, români din
țară și de afară, străini aflați în România sau în țările lor au reacționat și
au accesat platforma www.ajuteu.ro, fiind alături de cei care au avut
nevoie de o mână de ajutor și schimbându-le viața. În paralel, echipa
Fundației Mereu Aproape a gestionat dorințele exprimate pe patforma
www.ajuteu.ro.

La doar câteva zile de la lansare, platforma www.ajuteu.ro strânsese deja
câteva sute de dorințe, iar într-o lună - câteva mii. Au fost oameni care au
înscris dorințe pentru alți oameni, despre a căror situație știau. Au fost și
sute de generoși care au spus ajut eu. Cu fiecare dorință îndeplinită, un
lucru a fost reconfirmat: oricât de mic ar putea părea gestul făcut, pentru
o altă persoană poate reprezenta împlinirea unui vis. Pe măsură ce tot
mai multe dorințe au fost înscrise pe platformă, s-au implicat și tot mai
mulți generoși, printre care persoane publice, jurnaliști, vedete, bloggeri,
influenceri.

Beneficiarii proiectului, peste 300, sunt copii și adulti care fie au pierdut
pe cineva drag, fie trăiesc în condiții modeste sau care cu greu pot
continua să aibă un acoperiș deasupra capului. Sunt și oameni cu nevoi
medicale care au învățat ce înseamnă durerea încă de la naștere și nu se
pot bucura de o viață normală – copii nevăzători care trăiesc în întuneric
sau care au corpul plin de tije și implanturi. Sunt și copii care nu au acces
la educație deși își doresc și fac tot ce le stă în putință ca să continue
studiile. Dar sunt și oameni binecuvântați de destin dar cu visuri mărețe
pentru realizarea cărora au nevoie de ajutor. Oameni care aveau nevoie
de încredere pentru a-și urma visurile, oameni demni cu povești de viață
demne de admirat. Liceeni preocupați de robotică, de sport, de dans, de
tradiții ori copii care visau doar să-și întâlnească idolii.



La 32 de ani, Jenica este o tânără mamă care a renunțat la tot pentru
a-și salva cei trei copii pe care îi crește singură. Copiii sunt născuți pe
meleaguri străine, în Spania și Ecuador, și îi creștea singură într-o
casă mică și sărăcăcioasă a unei rude, în comuna Segarcea, județul
Teleorman. Dorința Jenicăi și a copiilor ei era una greu de realizat: să
aibă o casă a lor. Visul lor a fost îndeplinit prin campania «Ajut eu» și
familia s-a mutat, în luna decembrie, chiar în Ajunul Crăciunului, în
noua lor casă, una încăpătoare în care s-au bucurat pentru prima
dată, cu adevărat, de sărbători.

POVESTE JENICA HÂNCU

Recordul în cadrul campaniei a fost de 244 de generoși care s-au
înscris să ajute o familie din Botoșani. Este vorba despre familia
Popovici, cu opt copii, care nu iși permite decât o singură cameră
încălzită în timpul iernii, ca să le ajungă lemnele pentru foc. În seara
de Moş Nicolae, echipa Antena 1 a mers să-i cunoască pe cei 8 copii
ai familiei. Viaţa grea, plină de lipsuri, le-a retezat aripile, dar
generoşii campaniei «Ajut eu» le-au demonstrat că magia există.

RECORD CAMPANIE



7 371 710 lei 

980
beneficiari în 2019

valoarea campaniei în 2019

Vreau să ajut



Vreau să ajut – cazuri medicale

beneficiari în 2019

Cazuri mediatizate:  26
(peste 800 000 euro)

Cazuri nemediatizate:  54
(peste 160 000 euro) 



În cel de-al nouălea an de desfășurare, campania „Vreau să ajut” a continuat pentru
salvarea cât mai multor dintre copiii României care luptă cu boli grave. Cu speranță, cu
efort supraomenesc și cu o forță incredibilă, ei au reușit să își rescrie destinele, chiar dacă
la naștere sau la puțin timp după naștere șansele lor de supraviețuire erau puse sub
semnul întrebării, chiar dacă s-au confruntat cu afecțiuni severe de la o vârstă fragedă.
Având alături familiile lor, dar și sutele de generoși care au donat pentru a face posibile
operațiile sau intervențiile de care aveau nevoie, copiii au reușit să învingă boala sau sunt
în curs de vindecare sau recuperare.

Vreau să ajut



AFECȚIUNI:

• Paralizii cerebrale: 9 copii
• Paralizii cerebrale cu retard ușor, cu nevoi punctuale (fotoliu rulant/ cărucior): 2 copii
• Afecțiuni ale coloanei - scolioză, cifoscolioză: 5 copii
• Artrogripoză și picior equin varus bilateral: 3 copii
• Diabet zaharat: 3 copii (dintre care 2 insulino-dependenți)
• Ciroză hepatică/ atrezie căi biliare - transplant hepatic și controale periodice + tratamente post-transplant hepatic: 4 copii
• Hipospadias: 1 copil
• Afecțiuni renale - rezolvate în străinătate sau în România: 3 copii
• Nistagmus congenital, glaucom, aniridie congenitală, ptoza palpebrală (afecțiuni ale ochiului): 4 copii
• Afecțiuni oncologice: 9 beneficiari
• Malformații congenitale ale inimii: 4 copii
• Afecțiuni neurologice - epilepsie - implantare stimulator nerv vag sau platformă epilepsie: 5 copii

ȚĂRI:

• România
• Statele Unite ale Americii
• Germania
• Austria
• Italia
• Turcia
• Franța
• Serbia ș.a.



Când avea 12 ani, la un control de rutină, făcand o radiografie, Mihaelei i s-a descoperit o
dublă curbură a coloanei vertebrale, fiind diagnosticată cu scolioză toraco-lombară. Mama
ei, singură, trecuse printr-o multitudine de experiențe medicale cu fetița, încă din primele
zile de viață, și a luptat alături de ea, de fiecare dată. Cum problemele de sănătate ale fetiței
sale au copleșit-o financiar când Mihaela avea 12 ani,mama a făcut apel la Fundația Mereu
Aproape pentru a reuși să o opereze la coloană în străinatate, iar noi am ajutat-o să fie
operată de unul dintre cei mai buni medici ortopezi pediatri în România. Astăzi, Mihaela se
bucură din plin de viața de adolescent și are coloana dreaptă.
Intervenția Mihaelei a fost programată în luna martie 2020 la Spitalul Monza din București,
înainte de a se instaura starea de urgență în România din cauza pandemiei provocată de
noul coronavirus. Costurile pentru intervenție și kinetoterapia post-operatorie obligatorie în
valoare de 16.000 euro, au fost acoperite de Fundația Mereu Aproape.

Mihaela Ioana Mihăilescu
scolioză (unghi Cobb 70-71 grade) în 2019 și operată în

martie 2020 la Spitalul Monza de Dr. Alexandru Thiery

“Bună ziua, eu sunt Mihaela Ioana și sunt printre norocoșii ajutați de Fundația Mereu
Aproape. Vreau să mulțumesc fundației și tuturor celor care au donat pentru ca eu să fiu din
nou un copil normal. Vă mulțumesc din inimă! Cu drag, Mihaela.”
Mihaela Ioana Mihăilescu, mai 2020

* Mihaela la 3 luni după operție



Maria a fost al doilea copil al familiei Radomirovic, după Veronika - fiica cea mare a celor
doi părinți Cornelia și Dejan. A doua sarcină a Corneliei a fost una obișnuită, la fel ca și
prim, a și a decurs foarte bine; totul până în ziua când Cornelia a descoperit că trebuie să
nască, simultan cu hemoragia care îi apăruse din senin și nu se mai oprea. Internată de
urgență la spital, medicii au făcut tot posibilul să oprească sângerarea Corneliei, dar nu a
fost posibil. Ca să câștige timp și să poată salva măcar viața uneia dintre cele două -
Cornelia, care avea încă hemoragie și fetița nenăscută încă - medicii i-au spus mamei să
aleagă – viața ei sau viata fetiței. Sigură pe ea și îmbărbătată de Veronika, Cornelia a ales
viața fetiței și a decis să își dea acceptul pentru cezariană. Maria a venit pe lume la un spital
de stat în orasul Wels, în Austria, prematur, cu o greutate mult sub cea admisă de cei din
spital pentru a fi rapid externată - 1680 grame. Bebelușul s-a comportat minunat până la
vârsta de 7 luni și jumătate când noaptea, din senin, a avut o criză cum Cornelia nu mai
văzuse. Au mers la medic a doua zi și medicul le-a confirmat că, după părerea lui, criza
Mariei este una specifică spasmofiliei. Atunci, lupta Corneliei a început cu adevărat pentru
că, dezorientată și cu un soț de care divorțase, trebuia să afle ce se intamplă cu Maria și
cum poate să o ajute. A mers cu Maria la diverși medici austrieci și tot la vârsta de 7 luni și
jumătate fetița a primit diagnosticul de paralizie cerebrală. Imediat, medicii au recomandat
terapie și, încă de atunci, fetița a făcut zilnic kinetoterapie acasă, în România, sau când
mergea la tatăl ei în Austria. Deși prognosticul medicilor austrieci nu a fost prea bun
(<<Bucurați-vă dacă Maria va spune cel mult “mama”, nu că va vorbi.>>, astăzi fetița și
vorbește, și reacționează foarte bine când aude discutându-se lângă ea într-o limbă străină,
iar apoi redă o parte din cuvintele auzite.

În noiembrie 2018, Maria a fost printre copiii consultați de medicul american T S Park în
România și, încă de atunci, medicul i-a confirmat Corneliei faptul că Maria poate merge
independent în spații protejate dacă face cele doua operații în SUA - rizotomia dorsală
selectivă și intervenția ortopedică. 4 luni mai târziu, în lunile februarie - martie 2019,
Maria era deja în SUA unde a fost operată cu succes cu sprijinul Fundației Mereu
Aproape. (56.000 euro – alocați din campania VSA)

Maria Magdalena Radomirovic
paralizie cerebrală, operată pe coloană la Saint Louis
Children’s Hospital în USA în februarie-martie 2019



“Răspunsul la rugăciunile mele nu a întârziat să apară și am fost contactată de Fundația
Mereu Aproape, iar restul este ca un vis frumos. Maria a fost programată pentru prima
operație în data de 21 februarie 2019 (SDR), iar pentru a doua pe 5 martie 2019 (PERCS). În
condițiile în care noi nu ne permiteam costurile operațiilor și nici prin cap nu ne-ar fi trecut o
rezolvare a problemelor care ne macină viețile de câțiva ani, gestul de mărinimie făcut de
fundație pentru noi a fost ca un dar divin, lucru pe care nu-l vom uita niciodată. Evoluția este
clar vizibilă, iar starea Mariei s-a îmbunătățit atât fizic cât și mental. Deși încă nu poate să
meargă fără ajutor, suntem foarte aproape de acel moment și îl așteptăm cu sufletul la
gură. De asemenea, durerile care o chinuiau la fiecare pas au dispărut și se poate sprijini pe
piciorul care îi era cel mai afectat. Le mulțumim din suflet oamenilor buni care au făcut
acest lucru minunat să se întâmple, ne-au sprijinit necondiționat și i-au oferit o viață mai
bună fetiței noastre.”

Cornelia Magdalena Radomirovic, mama Mariei Gabriela Radomirovic, aprilie 2020

Maria Magdalena Radomirovic



Cristina s-a născut la maternitatea de la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat cu 2-3 săptămâni
mai devreme de termen. A fost o naștere prematură, dar a fost declarată clinic sănătos. Pentru
că nu a plâns și a făcut o convulsie imediat după naștere, a primit nota 2, a stat 9 zile internată,
dar fără să urmeze tratament special. Totul a fost bine pentru ea până la vârsta de 5 ani când,
dintr-o dată, a căzut din picioare. În urma investigațiilor, Cristina a aflat că suferea de defect
septal atrial. O durere în plus deoarece Cristina suferă și de polineuropatie predominant axonală
în curs de investigație, aceasta din urma provocându-i tulburare de mers. Intervenția de care a
avut nevoie Cristina pentru închiderea malformației de la inimă nu a putut fi efectuată într-un
spital de stat în timpul cel mai scurt cu putință, așa cum au recomandat medicii cardiologi care
au descoperit afecțiunea. Astfel, Cristina a fost pusă pe o listă de așteptare de 6 luni la mai multe
spitale din București. Intervenția a putut fi posibilă și urgentată la Centrele ARES unde, la nici
două luni de la aplicația făcută către Fundația Mereu Aproape, Cristina a fost operată cu succes.
Costul intervenției sale de aproape 7500 euro a fost acoperit din Fondul de Solidaritate al
Campaniei “Vreau Să Ajut”.

Cristina Elena Struțu
defect septal atrial, operată la Centrele de Excelență

ARES din București

“Numele meu este Aura și sunt mama Cristinei, operată pentru o malformație la inimă. Intervenția a descurs bine, a durat aproximativ
o oră, defectul a fost închis cu dispozitiv cu umbreluță de echipa dlui. Dr. Dan Deleanu. Cristina a fost externată pe 30 ianuarie 2020.
Mă uit la ea acum și nu îmi mai dau lacrimile. Ce sentiment frumos! Are fața atât de luminoasă, râde, aleargă, se bucură de viață, se
vede că nu mai are griji, un copil de 10 ani “cu griji” - ce greu de înțeles! Cât o iubește Dumnezeu, cât o iubesc oamenii străini, care nu
au cunoscut-o niciodată, dar cu o inima mare, cu gând bun și fără a-i cere nimic în schimb au ajutat-o. Nouă - mie și soțului meu –
Fundația Mereu Aproape practic ne-a redat-o pe Cristina mai veselă, mai bucuroasă și mai ales sănătoasă. Cu ajutorul donațiilor din
campania “Vreau Să Ajut”, Cristina a fost operată pentru corecția defectului septal atrial de 19 mm prin intervenție minim invazivă la
Centrele ARES din București. Acum, la trei luni de la operație, ea are o viață normală, poate alerga nu mai are stările de leșin, nu mai
obosește, dar mai ales starea ei de spirit este de un million de ori mai bună decât până în trecut. Vă mulțumim tuturor celor care
donați pentru copiii sprijiniți de Fundația Mereu Aproape pentru că doar așa a putut fi ajutată și Cristina. Mulțumim echipei Fundației
Mereu Aproape pentru că, fără ajutorul lor, Cristina nu ar fi putut fi salvată!”
Aura Ștruțu, aprilie 2020



Născut pentru a trăi – aparatură medicală

copii care au beneficiat 
de aparatură în 2019



Medicina eficientă se face cu doctori pricepuți și cu aparatură
performantă, însă cea din urmă reprezintă încă visul multor medici din
România. Ca visul să nu rămână vis, Fundația Mereu Aproape donează
aparatură performantă fundamentală pentru secții de pediatrie și
neonatologie, venind în sprijinul echipelor medicale din mai multe spitale
din țară.

Dispozitivele medicale moderne sunt destinate Maternităților, secțiilor de
Terapie Intensivă Neonatologie și celor de Pediatrie. Echipamentele permit
diagnosticarea rapidă și nedureroasă, stabilirea și administrarea celui mai
potrivit tratament pentru micii pacienți, menținerea în viață și salvarea
prematurilor.

Campania vorbește și despre situația din spitalele din țară și problema
dotării precare a acestora. În România, dotarea cu aparatură medicală
performantă a maternităților și a secțiilor de pediatrie ori neonatologie,
inclusiv a celor de neonatologie ATI, nu există sau este insuficientă. De
exemplu, pentru o secție mare de neonatologie, cu statut regional – pe
unde trec anual până la 300-350 de nou-născuți cu risc major de deces -
un incubator și o masă radiantă nu sunt suficiente.

În plus, investițiile statului nu țin pasul cu tehnologia sau sunt situații în
care, chiar dacă unele aparate există în dotare, acestea nu sunt folosite din
lipsă de consumabile necesare funcționării și utilizării. În România sunt
204 unități spitalicești, secții și compartimente de obstetrică ginecologie și
neonatologie. Dintre acestea, 20 sunt unități medicale de nivel trei, care
deservesc populația de pe zone întinse și care tratează cazurile cu
patologii complexe. Lor li se adaugă secțiile de pediatrie care au nevoie de
la perfuzomate și injectomate la aparat de anestezie, ecograf portabil,
monitor de funcții vitale, ventilator mecanic și multe altele.

Născut pentru a trăi



Timișoara
Târgu Mureș

Petroșani
Iași

Născut pentru a trăi

Fundația a cumpărat și a donat mai multe dispozitive medicale care ar
trebui să existe în orice Maternitate, secție de Terapie Intensivă
Neonatologie ori de Pediatrie din România și continuă să o facă. Proiectul
se va desfășura pe termen lung astfel încât să fie dotate cat mai multe
unități medicale din țară.

În 2019, au fost dotate cu echipamente performante mai multe unități,
piloni ai medicinei românești, respectiv Clinica II Pediatrie Bega a
Spitalului Județean de Urgență „Pius Brinzeu" din Timișoara, unde sunt
internați anual aproape 3.000 de copii cu boli de la cele curente până la
acute și cronice, Secția Neonatologie a Spitalului de Urgență din
Petroșani și Secția Neonatologie ATI de la Târgu Mureș și Clinica II
Pediatrie Iași.

La Clinica II Pediatrie Bega a Spitalului Județean de Urgență „Pius
Brinzeu" din Timișoara, Fundația a donat un aparat de anestezie, un
aparat de ventilație mecanică cu CPAP nazal, un monitor pentru funcții
vitale, perfuzomate și injectomate.

Secția Neonatologie a Spitalului de Urgență din Petroșani a fost dotată cu
un incubator de transport, o masă radiantă de înaltă performanță,
perfuzoare compacte, aspiratoare chirurgicale, un analizator de gaze și
electroliți în sânge, un bilirubinometru și un monitor de funcții vitale,
debitmetru de oxigen, umidificator-nebulizator și senzori de
temperatură.

Târgu Mureș a primit un incubator terapie intensivă neonatală,
resuscitator pentru sala de nașteri, masa radiantă, bilirubinometru
neonatal transcutan neinvaziv și un ventilator neonatal cu ventilație
convențională și frecvență înaltă. Același tip de ventilator a fonst donat
de Fundația Mereu Aproape și Clinicii II Neonatologie de la Spitalul Clinic
de Obstretică și Ginecologie “Cuza Vodă” Iași.



Întreaga aparatură medicală donată
permite realizarea în condiții mult mai
ușoare pentru micii și fragilii pacienți a
unor manevre invazive. Toate
echipamentele donate sunt de cea mai
nouă generație și fac posibil visul
specialiștilor extraordinari ai României
care fac tot ce se poate pentru salvarea
copiilor care le trec prin mână.

„Există un donator anonim care a ales
Fundația Mereu Aproape pentru a investi, în
cel mai minunat posibil fel, trei sute de mii
de dolari. Copiilor le vor fi salvate viețile
datorită acestui om care nu vrea să-i fie
cunoscut numele dar căruia eu îi mulțumesc
și în fața căruia mă înclin. E cumplit ca
mamă să te gândești că mergi într-un spital
și nu poți să ai pentru copilul tău tot ceea ce
are nevoie, deși trăiești într-o țară din
Uniunea Europeană, deși medicii își doresc
să facă tot ce este posibil. Și nu vreau să se
mai întâmple acest lucru „

Alessandra STOICESCU
Președinte, Fundația Mereu Aproape

Născut pentru a trăi



173 lei 

900
beneficiari în 2019

valoarea campaniei în 2019

174 877 lei 

1303
beneficiari în 2019

valoarea campaniei în 2019



Campanie susținută de :Tabăra copilăriei



Tabăra copilăriei
Tabăra Copilăriei reprezintă mai mult decât joacă și drumeții. Prin activitățile pe care le fac, copiii învaţă ce înseamnă comunicarea, spiritul de
echipă, corectitudinea, atenția și își dezvoltă curiozitatea, discernământul și independența.

A patra ediție Tabăra Copilăriei, organizată de Fundația Mereu Aproape și Sika România în luna aprilie 2019 la Bușteni, a fost o experiență unică
pentru cei 24 de copii din județul Olt care au participat. Ei sunt elevi la Școala Gimnazială din comuna Brastavățu și au rezultate bune la
învățătură, în ciuda greutăților cu care familiile lor se confruntă și a faptului că, pentru ei, vacanțele nu înseamnă altceva decât zile libere, în care
nu merg la școală.

În Tabăra Copilăriei, ei au trăit momente inedite și s-au bucurat din plin: nu au fost doar pentru prima dată în tabără, ci și pentru prima dată cu
autocarul, trenul și telegondola, pentru prima dată în Bușteni, Brașov și Sinaia. Copiii au vizitat Mănăstirea Caraiman, Palatul Peleș și orașul
Brașov, s-au jucat mult în aer liber, dar și cu Spiderman, pe care nu îl mai întâlniseră până atunci.
Sika România este partenerul exclusiv, deja de patru ani, al Fundației Mereu Aproape în acest proiect de investiție în educație menit să aducă
fericirea copilăriei celor care nu au experimentat-o pe deplin.

Cei mici au vorbit cu încântare despre tabără afirmând că este „Chiar foarte frumoasă. Uimitoare și îmi place chiar foarte mult pentru că mă
distrez”, „Îmi place foarte mult, colegii de cameră sunt foarte buni. Niciodată n-am mai fost într-o tabără!”.



Campanie susținută de :Adoptă un premiant



Adoptă un premiant

Ajuns la a doua ediție, proiectul răsplătește performanța copiilor din România.
Fundația Mereu Aproape alături de partenerul RURIS îi încurajează pe copiii ambițioși
să își dezvolte aptitudinile, să își continue cu succes studiile și să își construiască
încrezători viitorul la care visează.

Beneficiarii direcți ai acestei ediții sunt elevi excepționali ce provin din familii cu
resurse materiale limitate din București și din județele Călărași, Ilfov, Prahova, Sălaj,
Teleorman și Vaslui.

Pasionați de dans, sport de performanță sau de pictură, copiii sunt premianți an de an
și au participat și obținut premii la olimpiadele școlare. Prin acest proiect, ei primesc
lucrurile pe care familiile lor nu li le-au putut asigura și care îi vor ajuta să fie din ce în
ce mai buni. Acestea sunt necesare pentru continuarea studiilor și practicarea
activităților extrașcolare: echipament electronic (laptopuri), echipament sportiv
(biciclete, trotinete, îmbrăcăminte sportivă și costume pentru dans sportiv),
asigurarea costurilor de transport pentru naveta zilnică la școală pe parcursul anului
școlar.

„RURIS își dorește să fie alături de copiii cu potențial, care, în ciuda condițiilor dificile,
reușesc să facă performanță. Educația este unul dintre pilonii fundamentali ai
societății, iar viitorul nostru stă în mâinile acestor copii, care pot sa aducă o
schimbare reală în România”, susține Cătălin Stroe, fondatorul RURIS.

Proiectul „Adoptă un Premiant” din cadrul campaniei “Schimbă o Viață” este dedicat
premianților României, copii 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 nu o facă și să termine anul
școlar, din nou, cu coroniță.



Campanie susținută de :Bucurie la cutie
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Deja cu o poveste de șase ani și cu peste două mii de
cutii cu daruri oferite până acum, programul aduce
bucuria sărbătorilor copiilor pe al căror chip zâmbetele
se aștern rar. În fiecare an, de Paști și de Crăciun, le
oferim ocazia să primească cutiile încărcate cu daruri
și să trăiască fericirea de a deschide surpriza. Cu atât
mai mare bucuria cu cât multe dintre cadouri au fost
pregătite de alți copii care s-au gândit la ei. Este vorba
despre cadourile făcute de elevi ai școlii Pro Ingenio
care vorbesc cu încântare despre implicarea lor în
proiect și despre lucrurile pe care
le-au împachetat cu drag în sutele de cutii: „O
mașinuță cu telecomandă, carioci colorate, niste
hăinuțe, creioane colorate”, a spus Luca, elev la Școala
Pro Ingenio. „Multe haine groase, rechizite și biscuiți.
Am aflat de la doamna învățătoare și am fost dornică
să ajut”, a adăugat Maia, elevă la Școala Pro Ingenio.

Compania Sika România, Școala Pro Ingenio,
restaurantul franciză Dabo Doner Romania și Liceul
Teoretic Școala Mea sunt partenerii Fundației care au
dăruit în 2019 din inimă cutiile încărcate cu alimente,
cu haine și încălțăminte, cu rechizite și jucării. Familiile
au primit și vouchere cadou pentru a le putea oferi
copiilor lor experiența unei mese gustoase și
sănătoase la restaurant.

1.192 beneficiari
22 de județe+București

Bucurie la cutie



Alexandra Negrea
Alexandra, fata cu zambetul mereu pe buze, este o copilă cu
multe visuri, cu multă energie pozitivă, care emană bucurie în
jur. Ea este elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială din
Colceag și are rezultate excepționale la învățătură, fiind
premiantă. Este pasionată de dans sportiv și practică acest
sport de șase ani la Clubul de Dans din Inotești, aflat la câțiva
kilometri distanță de casă. Participă cu succes la numeroase
competiții naționale de dans, la stilurile etno, gypsy, folclor.
Fiecare medalie și diplomă înseamnă multă muncă și dăruire.

Pentru că ea locuiește împreună cu părinții într-o casă veche
de chirpici, dărăpănată, moștenită de la bunici, Fundația
Mereu Aproape i-a îndeplinit visul de a avea o casă nouă,
oferind familiei , cu sprijinul unui partenere, un ajutor financiar
de 15.000 euro pentru a-și construi o nouă locuință.
Construcția urmează să înceapă, iar Alexandra este
nerăbdătoare să se bucure alături de familia sa de acest nou
început. Părinții săi sunt oameni demni, care muncesc, deși se
confruntă și cu probleme grave de sănătate.



Elena Voicilaș

Fire delicată dar ambițioasă, Elena, fata cea mare a familiei
Voicilaș, este premiantă și este pasionată de matematică și de
engleză. În fiecare an a terminat școala cu premiul I și a
participat la olimpiada de limba engleză, ajungând la faza
națională. Elena își dorește să devină medic pentru a-și ajuta
tatăl, care are probleme de sănătate.

Necazurile familiei au început în anul 2016, când tatăl fetelor a
suferit un accident de muncă și a rămas paralizat. Doamna
Voicilaș a devenit asistentul personal al soțului, se ocupă de
gospodărie și de cele două fete. Din puținul lor, cei doi soți fac
tot posibilul să le ofere fiicelor ceea ce au nevoie.

“Fundația Mereu Aproape ne-a spijinit
în multe situații. Am scris mai multor
fundații și Mereu Aproape a fost
singura care mi-a răspuns. După aceea,
m-a și ajutat, financiar dar și cu mai
multe bunuri. A fost ca o minune.”

Dumitru Voicilaș, tatăl Elenei
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677 001 lei 

9141
beneficiari în 2019

valoarea campaniei în 2019



32

 Proiectul s-a desfășurat pentru al treilea an consecutiv.
 Valoarea ediției din acest an a proiectului se ridică la

aproape 42.000 de euro.
 3.000 de ghiozdane dotate cu toate rechizitele necesare

la început de an școlar au ajuns la elevii din ciclul
gimnazial din București și din 25 de județe ale țării.

 Cei 3.000 de copii sunt elevi în 37 de școli din toate
regiunile țării, din București și din județele: Alba, Arad,
Argeș, Bacău, Buzău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj,
Dâmbovița, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Maramureș,
Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Suceava,
Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea și Vrancea.

„Și anul acesta, noi, Fundația Mereu Aproape alături de
partenerul nostru de la RURIS, am dăruit tot ce au nevoie
pentru școală pentru trei mii de copii - trei mii de copii din
25 de județe din zona rurală în special. Sunt fericită pentru
că în fiecare an ajungem la tot mai mulți copii!” -
Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu
Aproape.

Copiii au descoperit cu bucurie în ghiozdane rechizitele de
care au nevoie la început de an școlar: caiete, bloc de
desen, vocabular, acuarele și pensule, trusă de geometrie,
penar, stilou, creioane colorate, creion de contur, cariocă,
radieră și ascuțitoare.

.

Campanie susținută de :Educație pentru România



„Sunt geniale! Ne vor ajuta si pe semestrul
al doilea. Aveam nevoie de rechizite!“

„Chiar ne bucurăm că v-ați orientat și către 
copiii buni, către o școală cu rezultate 

frumoase la învățătură. Este un merit al 
muncii copiilor și trebuie și ei, din când în 
când, răsplătiți și motivați”, Aurelia Petcu, 

Școala Gimnazială Mihail Drumeș Balș.

Educație pentru România



Copiii au primit în dar zile pline în care s-au plimbat, și-au testat
simțurile, au lucrat în echipă, s-au jucat în parc și au descoperit
multe lucruri pe care nu le cunoșteau.

Micii excursioniști au făcut turul celor mai importante obiective
ale capitalei cu autobuzul STB – Bucharest City Tour, au vizitat
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa" și Muzeul
Ciocolatei, au călătorit, pentru prima dată, cu metroul, au fost
fascinați de aventura de la Museum of Senses București și de cea
de la Escape Room - Cryptex, au vizionat entuziasmați un film de
animație 3D, s-au distrat în Parcul Regele Mihai I al României -
fost parc Herăstrău.

În țara noastră, există mii de copii care fie nu au ieșit din localitățile lor,
fie nu au ajuns niciodată în capitală, fie nu au mers cu trenul ori cu
metroul, nu au făcut un tur al celor mai importante obiective ale
Bucureștiului. De aceea, Fundația Mereu Aproape și SIKA România au
pus la cale, pentru al doilea an consecutiv, excursiile educative din
cadrul proiectului „Ne plimbăm și învățăm”.
Cei 47 de copii care au participat la excursii au avut o vacanță de vară
de neuitat. A fost pentru prima dată când acești copii au mers într-o
excursie în capitală, bucurându-se de șansa de a explora și de a se juca
în același timp. Dragostea de carte le-a fost răsplătită cu experiențe
unice pe care familiile lor, cu resurse materiale limitate, nu le-au putut
oferi.
În prima excursie din perioada 1-3 iulie au mers elevii de la Școala
Gimnazială Mihail Andrei din Buhuși, județul Bacău. Cea de-a doua s-a
petrecut în perioada 26-28 august și i-a bucurat pe școlarii de la Şcoala
Gimnazială Prof. Dr. Ioan Cerghit din Hârseni, județul Brașov.

Ne plimbăm și învățăm



Ne plimbăm și învățăm

„Toate mi-au plăcut, nu pot să fac diferența 
între ce am văzut. Nu știu cum să vă spun, 
dar aceste două zile cât am stat aici au fost 
frumoase și distractive. Aș vrea să locuiesc 
aici!”, a mărturisit Alexandra, elevă la 
Școala Gimnazială Mihail Andrei din Buhuși.



“Au avut ocazia să vadă locuri noi, nu au ieșit niciodată din
comunitate, este prima oară când vin în București, s-au bucurat
de tot ce este frumos la dumneavoastră. ”

Maria Livia Gârțu, învățătoare la Școala Gimnazială Mihail Andrei
din Buhuși

“Copiii chiar și-au exprimat dorința de a reveni. Pentru ei este un vis
împlinit. Pentru copii este o oportunitate să participe la această
excursie. Am primit invitația cu bucurie și cu drag și sperăm să
revenim, ne-am simțit extraordinar Au învățat despre București la
școală, unii nu au sperat să ajungă vreodată dar iată că visul s-a
împlinit mai repede decât credeau.”

Elena Pomîrleanu, învățătoare la Școala Gimnazială Mihail Andrei din 
Buhuși.



Premiul Gala Capital „Eroii Anului 2019" 



Fundaţia Mereu Aproape a fost desemnată Fundaţia
Anului la Gala Premiilor Capital 2019.
Gala Premiilor Capital „Eroii Anului" premiază oameni care,
prin viziune, determinare și performanță, sunt repere
pentru România, iar tema ediției din anul 2019 a fost
„viziune, acțiune, impact".
Premiul oferit Fundației este o recunoaştere a eforturilor
făcute de fiecare membru al echipei care, în fiecare zi, a
ajutat cu toată dedicarea fiecare copil pe care Fundația l-a
avut în grijă.

Alessandra Stoicescu, președinte Fundația Mereu
Aproape: „Acest premiu este o onoare pentru noi, pentru
mine și echipa Fundației Mereu Aproape. Vreau să mă
înclin în fața tuturor celor care ajută și care contribuie la
reușita proiectelor Fundației. Campania «Ajut Eu» este o
campanie în care fundamental ne dorim ca oamenii din
România să spere că pot să se realizeze într-o țară în care
parcă mult prea mulți ne-am pierdut speranța. Vom
continua și sperăm să fiți în continuare alături de noi.”

* În poză: Alessandra Stoicescu alături de E.S. David
Saranga, ambasadorul Israelului în România.

Gala premiilor Capital
“Eroii Anului 2019”



DIRECȚIILE MAJORE ALE ACTIVITĂȚII FMA 2019 RON

ASIGURAREA DREPTULUI LA SĂNĂTATE 7,371,710.00

VREAU SĂ AJUT! 7,371,710.00

PROMOVAREA ȘI ASIGURAREA DREPTULUI LA EDUCAȚIE 677,001.00

LĂSAȚI-MĂ SĂ ÎNVĂȚ! 677,001.00

ASIGURAREA DREPTULUI LA O VIAȚĂ DEMNĂ 236,162.00

SCHIMBĂ O VIAȚĂ 174,877.00

CHELTUIELI 8,695,064.00

PROGRAME 8,284,873.00

ADMINISTRAȚIE 410,191.00

TOTAL FONDURI 7,010,494.00

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI 6,930,466.00

ALTE VENITURI 80,028.00
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AJUT EU 61,285.00



Ajută-ne să ajutăm!

ÎȚI MULȚIMIM

CĂ NE AJUȚI
SĂ SCHIMBĂM 
POVESTEA LOR

Donații prin SMS

Un SMS la 8848 poate fi salvator pentru viața unui copil. Fiecare SMS la 8848
alimentează fondul de solidaritate al Campaniei „Vreau să ajut”, din care sprijinim
financiar cazuri medicale prezentate pe posturile tv ale Intact Media Group, pe site-ul
Fundației sau pe pagina Facebook, precum și alte cazuri.

Donații în cont

Sprijină sănătatea, educația și dreptul la o viață civilizată donând în conturile Fundației 
Mereu Aproape:
CIF: 18212553
Cont in lei: RO86BTRL000AJUTEU8848RON, deschis la Banca Transilvania
Cont in Euro: RO32BTRL000AJUTEU8848EUR, deschis la Banca Transilvania
Swift BTRLRO22,deschise la Banca Transilvania

Direcționează până la 3,5% din impozitul pe venit sau 20% din impozitul pe profit 
către Fundația Mereu Aproape
CIF: 18212553



…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….
mereu aproape…

PARTENERI
MEDIA


