
 
 

Str. Alecu Russo, nr. 13-19, București, ROMÂNIA 
Tel: +(4021) 527.19.93, Fax: +(4021) 527.19.96, Email: office@fundatiamereuaproape.ro 

 
 

 
Prin a doua ediție a proiectului “Adoptă un Premiant”, 
 

Fundația Mereu Aproape și RURIS răsplătesc performanța copiilor din România 
 
București, 3 septembrie 2019 - Fundația Mereu Aproape și compania RURIS desfășoară a doua ediție a 
proiectului „Adoptă un Premiant” prin care susțin opt copii performanți, în cadrul campaniei “Schimbă o 
viață”.  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. 
 
„«Adoptă un Premiant» este unul dintre cele mai motivante proiecte ale Fundației Mereu Aproape. Ne 
bucurăm că partenerul nostru, firma Ruris, a îmbrățișat acest proiect imediat, fără rezerve. Ajunși la a 
doua ediție a campaniei, îi încurajăm pe micuții ambițioși să își dezvolte aptitudinile, să își continue cu 
succes studiile și să-și construiască încrezători viitorul la care visează”, a spus Maria Ioniță, Project 
Manager Fundația Mereu Aproape. 
„Este important pentru noi să ne implicăm în astfel de campanii și o facem mereu cu mare drag. 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. 
 
Poveștile beneficiarilor proiectului impresionează prin puterea copiilor de a lupta și dorința lor de a 
reuși, prin efortul de zi cu zi al părinților. „Ne bucurăm enorm că avem șansa să le aducem zâmbetul pe 
buze acestor copii minunați, care au învățat mult prea devreme ce înseamnă greutățile vieții. Vrem să le 
demonstrăm că performanța este recunoscută și în România și să le mulțumim pentru tot ceea ce fac. 
Ne dau tuturor o adevărată lecție de viață. Pentru ei, nu există nu pot. Sunt mici campioni, iar noi 
suntem tare mândri de ei”, a declarat Cristina Antonescu, Director Marketing și Comunicare în cadrul 
firmei 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 nu o facă și să finalizeze anul școlar, din nou, cu 
coroniță.  
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RURIS este o companie din Craiova, cu capital 100% românesc, care investește în activități de cercetare, 
dezvoltare și producție de motoutilaje agricole. În cei 26 de ani de când este pe piață, compania a 
evoluat constant, și-a diversificat portofoliul de produse și a reușit să construiască o rețea solidă de 
parteneri la nivelul întregii țări. RURIS a devenit un brand puternic, care și-a câștigat renumele prin 
respectarea promisiunilor, dar și prin dezvoltarea unor produse fiabile, eficiente și de calitate. La ora 
actuală, portofoliul companiei cuprinde peste 150 de produse, acestea fiind prezente în nu mai puțin de 
300 de puncte de vânzare din întreaga țară. În ultimii ani, reprezentanții companiei s-au implicat activ în 
diverse campanii de CSR, în special în domeniul Educației și cel al Sănătății. 
 
Fundația Mereu Aproape a luat naștere acum 14 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 82 de case și a salvat viața a peste 600 de copii și adulți. Până în prezent, ajutorul 
financiar și material oferit de Fundația Mereu Aproape depășește 14 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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