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Prin proiectul “Adoptă un Premiant”, 
 

Fundația Mereu Aproape și RURIS susțin copiii performanți din România 
 
București, 29 august 2018 - Fundația Mereu Aproape și partenerul RURIS, companie privată cu capital 
100% românesc, susțin 12 copii performanți prin proiectul “Adoptă un Premiant” din cadrul campaniei 
“Schimbă o Viață”.  Cei 12 beneficiari direcți ai proiectului 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. 
 
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.  
 
„Ce facem în acest moment este să le împlinim bucurii și să îi ajutăm să studieze în continuare pentru că 
au nevoie de această șansă și asta facem prin toată campania «Schimbă o viață». RURIS a adoptat 12 
premianți. Le mulțumesc foarte mult pentru asta!”, a spus Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației 
Mereu Aproape. 
Colaborarea firmei RURIS cu Fundația Mereu Aproape în zona educației este deja tradiție, iar anul acesta 
echipa RURIS a marcat cei 25 de ani pe piața românească într-un fel care poate deveni model și pentru 
alte firme. „Copiii, considerăm noi, sunt valoarea acestei societăți și, bineînțeles, cei care merită toată 
atenția noastră. Anul acesta, noi, RURIS, celebrăm performața și cum altfel puteam celebra performața 
decât îndreptându-ne către cei care fac performanță în România și răsplătindu-i”, a declarat Corina 
Gheorghe, Director Marketing și Comunicare RURIS. 
 
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, cu 
coroniță. Inițiată în 2013, campania “Schimbă o Viață” 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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RURIS, companie privată cu capital 100% românesc, și-a dezvoltat activitatea în domeniul 
motoutilajelor agricole în cei 25 de ani de experiență în acest sector. Dorința sa de a răspunde nevoilor 
agricultorilor români cu o gamă completă de utilaje, pliate pe resursele financiare ale romanilor, a făcut 
ca această companie să inregistreze performanțe considerabile, de la an la an, ajungând în topul 
preferințelor pentru utilizatorii de motoutilaje agricole. Având depozitul central în județul Dolj, 
compania RURIS este prezentă la nivel național atât prin rețeaua de magazine proprii, cât și prin 
intermediul partenerilor fideli. 
 
Fundația Mereu Aproape a luat naștere acum 13 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 500 de copii și adulți. Până în prezent, ajutorul 
financiar și material oferit de Fundația Mereu Aproape depășește 13 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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