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Fundația Mereu Aproape a oferit “Bucurie la cutie” pentru 851 de 

copii din campania “Schimbă o viață”  
 

851 de copii au primit cadouri de sărbători prin proiectul anual “Bucurie la cutie”, 
desfășurat în cadrul campaniei “Schimbă o viață” a Fundației Mereu Aproape. 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. 

“Vă mulțumim din suflet pentru cadoul pe care Andreea și-l dorea foarte mult, eu 
neavând posibilitatea de a-i cumpăra geacă nouă, ghetuțe, pantaloni și bluzița cu personajul ei 
preferat. A plâns de bucurie!”,  a transmis Cosânzeana Soare din București. “Să vă dea Dumnezeu 
sănătate, ne-ați scutit de majoritatea cheltuielilor de Moș Crăciun!”, a spus și Anca Andrei din 
Botoșani. 

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.  

Proiectul “Bucurie la cutie” se derulează din 2013 iar beneficiarii ediției din acest an sunt 
din București și din județele: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Buzău, Călărași, Cluj, Dâmbovița, 
Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman și Tulcea. “Cu toții 
au simțit, mai mult ca niciodată, magia Crăciunului și căldura oamenilor care au dorit să le facă 
sărbătorile mai frumoase. S-au simtit importanți și fericirea lor ne-a învăluit pe toți. Îmi doresc ca 
din ce în ce mai mulți oameni să se implice în astfel de activități fiindcă, prin noi, lumea poate 
deveni un loc mai frumos, un loc în care acești copii să nu simtă greutățile vieții pe care o trăiesc“, 
spune Andreea Șurghie, Project Managerul campaniei “Schimbă o viață”. 

 
Fundația Mereu Aproape a luat naștere acum 11 ani. Împreună cu partenerii săi, donatori, 

companii, jurnaliști și persoane publice, a ajutat 1.000.000 de oameni prin programe în domeniile 

sănătății, educației, culturii, social umanitare, dezastre şi advocacy. A contribuit la ajutorarea a 

peste 10.000 de sinistrați și a construit 75 de case. Până în prezent, ajutorul financiar și material 

oferit de Fundația Mereu Aproape depășește 10 milioane de Euro. Mai multe detalii despre 

programele Fundației se regăsesc pe www.fundatiamereuaproape.ro şi pe 

www.facebook.com/fundatiamereuaproape. 
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