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Prin campania „Schimbă o viață“,  

22 de copii de la Școlile Generale din Pitaru și Potlogi, județul Dâmbovița, au 

mers în prima tabără din viața lor – Tabăra Copilăriei 

București, 10 mai 2017 – 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. Pentru acești copii, Tabăra Copilăriei desfășurată în 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. 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. Proiectul Tabăra Copilăriei face parte din campania „Schimbă o viață” 
desfășurată de Fundația Mereu Aproape. 

Copiii care au participat la tabără au fost selectați în urma unui concurs în cadrul căruia au 
realizat compuneri cu titlul „Ce vreau să devin când voi fi mare”. Cei care au transmis cele mai 
multe emoții și au avut curajul să-și expună visurile ambițioase au fost premiați. 

Prin tabăra organizată, Fundația Mereu Aproape le-a oferit acestor copii cu care destinul a 
fost mai puțin generos cinci zile de copilărie ideală, plină de jocuri și de activități educative, zile 
în care ei nu au mai fost nevoiți să muncească, așa cum se întâmplă în fiecare zi acasă, unde își 
ajută părinții.  „Sunt copii care au niște planuri în viață, planuri pe care îmi doresc să ajungă să și 
le urmeze, și atunci când vor crește mari să dea înapoi din ceea ce au primit”, spune Andreea 
Șurghie, Project Manager Fundația Mereu Aproape. 

Sika Romania a fost alături de Fundația Mereu Aproape în al doilea an consecutiv de tabără 
într-o misiune unică, de a aduce fericirea copilăriei celor care nu au experimentat-o pe deplin. 
Susținerea companiei a constat în acoperirea tuturor cheltuielilor necesare pentru deplasarea, 
cazarea și bunul mers al taberei, valoarea totală a donației fiind de 5.000 de euro. „Pentru noi 
cel mai important lucru este să continuăm să oferim unor astfel de copii cu rezultate 
extraordinare, dar cu care destinul nu a fost atât de generos, momente, emoţii pozitive, 
amintiri plăcute, în aşa fel încât ei să se dezvolte frumos ca orice alt copil, aşa cum este firesc 
pentru copiii de vârsta lor. Ne străduim să facem posibil acest lucru și pe viitor, astfel încât 
Tabăra Copilăriei să continue an de an având în compania noastră un partener fidel, care să 
asigure toate cele necesare desfășurării în bune condiții a acestui proiect”, a declarat Ioana 
Lorenc, Director PR și Marketing Sika România. 

Beneficiarii taberei și-au dorit să joace fotbal, volei sau tenis, să își facă prieteni sau să 
mănânce clătite, iar Tabăra Copilăriei le-a oferit, pe lângă aceste dorințe împlinite, și alte 
surprize pe care cei mici le-au primit cu emoție. „Am spus că vreau clătite și am spus că vreau să 
schimb lumea, să nu mai fim atât de răutăcioși cu cei nevoiași”, a afirmat Maria Oprea, iar 
Gabriela Ghiță a descris experiența trăită astfel: „Pentru mine e un loc distractiv și foarte 
frumos și vreau să mulțumesc Fundației Mereu Aproape pentru că ne-a ajutat să fim și noi într-
o excursie, pentru mine e prima excursie!”  
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Fundația Mereu Aproape a luat naștere acum 11 ani. Împreună cu partenerii săi, donatori, 

companii, jurnaliști și persoane publice, a ajutat peste un milion de oameni prin programe în 
domeniile sănătății, educației, culturii, social umanitare, dezastre şi advocacy. A contribuit la 
ajutorarea a peste 10.000 de sinistrați, 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. Mai multe detalii despre programele Fundației se regăsesc pe 
www.fundatiamereuaproape.ro, pe www.facebook.com/fundatiamereuaproape și pe 
www.schimbaoviata.ro.  
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Sika AG cu sediul în Baar, Elveţia, este o companie activă la nivel global în domeniul 
materialelor chimice speciale, deservind industria construcţiilor şi industriile producătoare de 
componente auto, autobuze, camioane, trenuri, faţade, parcuri solare şi eoliene. Compania 
elveţiană este lider în domeniul soluţiilor utilizate în procesele de sigilare, lipire, amortizare, 
consolidare şi protecţie a structurilor portante. 

Gama de produse Sika include aditivi de înaltă calitate pentru betoane, mortare speciale, 
adezivi şi sigilanţi, materiale de amortizare, consolidări structurale, pardoseli industriale şi 
sisteme de acoperişuri şi impermeabilizări. 

În prezent, Sika numără subsidiare în 91 de ţări şi mai mult de 17.000 de angajaţi la nivel 
global, care asigură o legătură stabilă între clienţi şi companie, garantând succesul tuturor 
partenerilor. În 2015 Sika a generat vânzări de 5,48 miliarde CHF.  

Sika România, subsidiară a concernului elveţian, a fost înfiinţată în 2002, iar incepând cu 
luna iunie 2008 a dat în folosinţă fabrica de aditivi de la Braşov - prima unitate de producţie Sika 
din România. În plus, Sika a inaugurat în 2014 şi cea de-a doua fabrică din România, la Căpuşu 
Mare, judeţul Cluj, unde va produce atât mortare speciale, cât şi mortare folosite ca adezivi.  

Compania este lider de piaţă în domeniul aditivilor pentru betoane, a pardoselilor 
industriale, sistemelor de membrane pentru acoperişuri, a consolidărilor cu fibre de carbon, dar 
şi a mortarelor speciale. 

Sika România a fost implicată în proiecte locale importante printre care se numără Floreasca 
City Center, Floreasca Business Park, extinderea reţelelor Dedeman şi Kaufland, consolidarea 
hotelului Domogled din Băile Herculane, turnul de răcire Paroşeni, loturile de autostradă de pe 
Coridorul IV Paneuropean, reabilitarea căii ferate Sighişoara – Atel şi multe altele. 
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