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Vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care îl simt de 15 ani din
partea voastră, a donatorilor, ani în care am fost alături în
toate momentele dificile susținând, împreună, nevoile României
și ale românilor prin Fundația Mereu Aproape.
Datorită efortului făcut împreună cu voi, toți cei care ați donat
pentru binele care vindecă lumea, în cadrul Teledonului Români
Împreună din luna martie 2020, am achiziționat trei unități
mobile de terapie intensivă, aparatură medicală de maximă
necesitate pentru secțiile ATI, echipamente de protecție pentru
medici și personalul sanitar din spitale. Toate acestea sunt
pentru noi toți, de fapt. Forța acestui popor își atinge adevărata
măreție atunci când e dublată de bunătate și generozitate.
Este modul nostru de a ne uni în situațiile grele și de a continua
să privim mereu mai sus, înainte, mai departe și să fim mai
mulți împreună, mai puternici, mereu aproape, solidari pentru
un bine mai mare decât am putea face pe cont propriu.

ˮ

Alessandra STOICESCU
Președinte
Fundația Mereu Aproape

MISIUNEA
Fundaţiei MEREU APROAPE este de a sprijini, prin tot ceea ce
face, copiii, tinerii, comunitățile din România și de a
îmbunătăți viața oamenilor.

VIZIUNEA

Fundației MEREU APROAPE este o societate românească în
care sănătatea, educația, siguranța familială,
responsabilitatea socială și individuală determină dezvoltarea
indivizilor și a potențialului uman.

VALORILE
Fundaţiei MEREU APROAPE promovează responsabilitatea
socială, respectul, empatia, altruismul, deschiderea,
integritatea, acțiunea, perseverența și implicarea.

15 ani de fapte bune
4.046.687 EURO

2020

Cel mai mare teledon virtual
organizat pentru a acorda sprijin
cadrelor medicale și pacienților
din România în lupta cu noul
coronavirus.

1.500.000 EURO

Teledon pentru a susține victimele
incendiului din Club Colectiv
produs în data de 30 octombrie
2015.

2015

850.000 EURO

Teledonul „Apa trece, România
rămâne” a fost organizat în urma
inundațiilor care au distrus mii de
case în Moldova .

650.000 EURO
2010

Teledon organizat pentru înființarea
secției de neurochirurgie la Marie
Curie și pentru dotarea ei cu aparatura
necesară

2007

Vreau
să ajut

Lăsați-mă să învăț

Vreau să ajut

1.000.000 EURO

10.043.081 EURO

Cea mai longevivă campanie din România, cu cel mai mare
impact social, financiar, medical și emoțional.

Campanie care crede în investiția în educație și contribuie
la scăderea ratei analfabetismului, la reducerea
abandonului şcolar și oferă oportunități de educație nonformală copiilor din familii modeste dar cu rezultate foarte
bune la învățătură.

-Debut 2011-

 Cazuri medicale – 731 beneficiari
 Împreună pentru cei mici - renovarea și utilarea
integrală a blocului operator al Spitalului pentru
copii Marie Curie – 123.206 euro
 Născut pentru a trăi
- Contribuim la
modernizarea spitalelor de stat din România
dotând cu echipamente și dispozitive medicale
Maternitățile, secțiile de Terapie Intensivă
Neonatologie și pe cele de Pediatrie - 275.000
euro

731

beneficiari
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-Debut 2011-

Programe

România
SUA
Italia
Turcia
Spania
Franța
Germania
Austria
Marea Britanie
Ungaria
Israel
Canada
Belgia
Cehia
Serbia
Elvetia
Finlanda
Olanda
Bulgaria

 crearea de centre de lectură şi alfabetizare,
 dotarea școlilor şi bibliotecilor din mediul rural,
 oferirea de ghiozdane complet echipate la
început de an școlar elevilor din zona rurală,
 organizarea de excursii educative care dezvoltă
curiozitatea și creativitatea

Schimbă o viață

7.500 beneficiari

Este o campanie socială ce vine în sprijinul familiilor care
depun eforturi pentru a face posibilă ziua de mâine și mai
ales în sprijinul copiilor care merg la școală cu dorința de
a învăța și de a-și clădi viitorul.
- Debut 2013 -

Ajută un sat. Schimbă o țară

Ajut eu

677.800 euro

1500 beneficiari

Derulat în parteneriat cu Fundația Vodafone România,
programul a susținut dezvoltarea comunităților din mediul
rural. Programul s-a desfășurat în 22 de comunități rurale
din 18 județe ale țării.
- 2015-2017-

21.484

beneficiari

Programe

Dorințele românilor, îndeplinite de români. Fundația
Mereu Aproape și Antena 1 au organizat campania
AjutEU pentru ca cei care au nevoie să fie ajutați de
cei care vor, pot și simt.
Platforma ajuteu.ro este locul unde visurile și
poveștile sunt spuse și unde își pot găsi rezolvarea.
-Debut 2019 -

ROMÂNI ÎMPREUNĂ

4.046.687 EURO

54%
Donații provenite de
la persoane juridice

33%
Donații provenite de
la persoane fizice

13%
Donații provenite
din SMS

Teledonul Români Împreună ne-a adus aproape mai mult decât oricând, români din țara întreagă răspunzând apelului nostru de a sprijini cadrele medicale în lupta cu
noul coronavirus. Suma strânsă în acest scop cu ajutorul vostru, al donatorilor generoși, este de 4.046.687 EURO. Fundația Mereu Aproape a făcut achiziții de
echipamente medicale de înaltă performanță și de echipamente de protecție care sunt deja folosite în unitățile medicale din toată țara. Am fost în strânsă legătură
cu specialiștii și cadrele medicale pentru a răspunde prompt nevoilor. Mulțumim încă o dată pentru extraordinara mobilizare și pentru solidaritatea de care ați dat
dovadă!

ROMÂNI ÎMPREUNĂ || APARATURĂ MEDICALĂ
3 unități mobile de terapie intensivă

5.259.950 LEI

utilate cu paturi, cu monitoare de funcții vitale și
console cu injectomate și perfuzomate, care pot fi
deplasate rapid oriunde pe teritoriul țării pentru a
crește capacitatea spitalelor de primă linie în
îngrijirea pacienților

Aceste unități mobile de terapie intensivă au intrat în patrimoniul Departamentului pentru Situații de Urgență
prin partenerul nostru Fundația pentru SMURD. Prin aceste unități, România este prima țară din UE care are
unități de terapie intensivă pe roți, ceea ce înseamnă că, o dată deplasate acolo unde este nevoie, pot fi folosite
imediat. Acesta este un avantaj față de spitalele de campanie care au nevoie de montare și abia apoi pot fi
utilizate.

Una dintre unități se află în dotarea ISU Timișoara, una în dotarea ISU Iași și una în dotarea ISU Oradea

64 de ventilatoare invazive de înaltă performanță

ventilatoarele de tip adult/pediatric au fost distribuite în 32 de unități medicale din întreaga țară

7.814.906 LEI

2 stații ATI complet echipate

fiecare dotată cu consolă cu trei seringi și un infuzomat, sistem de transfer pliabil pacienți, trolley mobil anestezie, laringoscop, pat TI, sistem de încălzire
pacient, aparat de ventilație mecanică, monitor pentru funcții vitale

558.277 LEI

Una a fost livrată Spitalului Județean de Urgență din Timișoara, cealaltă Spitalului de Boli Infecțioase din Craiova.

Ventilatoarele neonatale au fost donate unul Maternității Polizu din cadrul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și
Copilului „Alessandrescu-Rusescu" și celălalt Secției de Neonatologie a Spitalului Universitar București, iar incubatoarele au
ajuns la Maternitea Odobescu din Timișoara, Secția de Neonatologie a Spitalului Universitar București și Clinica II
Neonatologie a Spitalului Clinic de Obstretică Ginecologie Cuza Vodă Iași.

Aparatură medicală pentru terapie
intensivă neonatală

2 ventilatoare neonatale și 3 incubatoare
hibrid de terapie intensivă neonatală

712.096 LEI

31 concentratoare de oxigen*

au fost alocate Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani și Spitalului Municipal Vatra Dornei

198.402 LEI

*20 cu sprijinul partenerului Lidl România

ROMÂNI ÎMPREUNĂ || ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

4.049.909 LEI

300.000 de măști trei straturi
100.000 de măști două straturi
250.000 de halate de unică folosință
20.000 de combinezoane de unică folosință

În total 53 de spitale, servicii de ambulanță, asociații de medici de familie, centre de
permanență din întreaga țară au beneficiat de materialele de protecție.

ROMÂNI ÎMPREUNĂ || PRODUSE DE TESTARE ȘI SECVENȚIERE SARS-CoV-2 ȘI
APARATURĂ SUPORT ÎN TERAPIA COVID-19
Teste SARS-CoV-2, dispozitive de laborator
și aparatură suport în terapia COVID-19

603.622 LEI

dispozitive și reactivi, 30 de kit-uri teste SARS-CoV,
trusă de reactivi și kit-uri secvențiere coronavirus, 4
generatoare de ozon

Echipamentele au fost donate Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" din
București.

76%

Aparatură medicală
21%

Echipamente de protecție
3%

Produse de testare și secvențiere SARS-COV-2 și
aparatură suport în terapia COVID-19

Dispozitivele și reactivii, kit-urile de teste SARS-CoV-2, trusa de reactivi și secvențiere
coronavirus au fost donate Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din
București, iar un kit secvențiere coronavirus a ajuns la Institutul de Virusologie „Ștefan S.
Nicolau” al Academiei Române. Generatoarele de ozon au fost oferite Spitalului Clinic Județean
de Urgență Pius Brînzeu Timișoara și la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare
„Prof.Dr. C.C. Iliescu" Bucureşti.

Mobilier și echipamente medicale

23 de paturi de spital cu 23 de saltele, 2 rampe de perete
pentru gaze ATI și debitmetre

80

Spitale
Institute
Asociații de medici de familie
Servicii de intervenție
Centre de permanență

64.402 LEI
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„Mulțumesc pentru tot, ne susțineți, ne încurajați și
ne ajutați la foarte greu...sunteți în tabăra luminii, da,
crește numărul îngerilor ce ne sprijină și ne întăresc,
acum știu că vom reuși! Sunteți minunați și grozavi,
vă străduiți cât puteți ca să ajutați cât mai mult...
impresionant efortul, copleșitoare forța, majore
rezultatele. Succes în continuare și aveți grijă și de
Dumneavoastră!
Cu imensă recunoștință,
Violeta Moroșoi, prieten etern ❤ „
Dr. Moroșoi Violeta, medic primar neurolog și șef
departament neurologie la SJU Reșita
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“Vă mulțumim - ne bucură că e cineva care
realizează că medicii de familie sunt trimiși în prima
linie de luptă și că nu au de unde să își procure
materiale de protecție necesare. De măști e mare
nevoie, atât pentru noi, cât și pentru pacienții care ne
vin în cabinet cu afecțiuni respiratorii.”
Dr. Cătălin Plesea-Condratovici, președinte Asociația
Medicilor de Familie Galați

Vreau
să ajut

Vreau să ajut

76

cazuri

11

țări

404.000
euro

2020 a fost un an plin de provocări și incertitudini. Adaptarea la noua realitate a distanțării sociale a venit cu implicații psiho-sociale
pentru toată lumea, dar în special pentru cei cu probleme de sănătate. Pentru ei, nevoile nu pot fi puse în așteptare nici de cel mai de
temut virus care a cuprins planeta. În ciuda restricțiilor și amânărilor cu care ne-am confruntat, Fundația Mereu Aproape a continuat să
ajute cazurile din cadrul campaniei să beneficieze de acces la îngrijirile medicale de care au avut nevoie atât în România, cât și în
străinătate.

Profilul cazurilor VSA
0-2 ani
Feminin

14+ ani

18.42%
34.21%
3-5 ani

48.68%

11.84%

51.32%

Masculin
35.53%
6-13 ani

Țări cazuri VSA
România

47 cazuri

Germania

6 cazuri

Italia

6 cazuri

SUA

6 cazuri

Turcia

3 cazuri

Austria

2 cazuri

Serbia

2 cazuri

Elveția

1 caz

Finlanda

1 caz

Afecțiuni cazuri VSA
Afecțiuni pulmonare/ bronho-pulmonare
Afecțiuni ale aparatului genito-urinar

Olanda

1 caz
1 caz

3

Afecțiuni ale ochilor

4

Afecțiuni auditive:

4

Afecțiuni biliare

4

Afecțiuni ortopedice
Malformații congenitale ale inimii
Afecțiuni oncologice
Afecțiuni genetice rare

Franța

2

Paralizii cerebrale
Afecțiuni ale coloanei
Alte afecțiuni

4
5
6
7
9
10
18

Iselyn și Andrei
Iselyn și Andrei și-au început povestea un pic cam prea devreme. S-au născut
la 26 de săptămâni, împreună cu o surioară, fiecare cântărind doar 800 de
grame. Din păcate, surioara lor s-a stins la nici două luni de la naștere, iar
Iselyn și Andrei au stat în spital intubați până la vârsta de 4 luni.
La 5 luni, Andrei a suferit o dezlipire de retină, ce-i putea cauza orbirea
completă și definitivă, pentru aceasta fiind necesară o operație în Germania. A
suferit 2 intervenții chirurgicale într-un interval de 3 zile, una pentru o hernie
hiatală declanșată în Germania. La 7 luni, în urma unor analize efectuate,
Andrei a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală - parapareză spastică. Același
diagnostic l-a primit și Iselyn, în ciuda faptului că evoluția ei era mult mai
bună.
Obosiți de sutele de ore de terapii și epuizați în egală măsură de costul lor,
părinții lor au apelat în 2018 la ajutorul Fundației Mereu Aproape pentru
operația de rizotomie dorsală selectivă efectuată în Statele Unite ale Americii.
Așa a reușit Andrei să facă primii pași, ținându-se cu mânuțele plăpânde de un
cadru de mers, lucru care i-a făcut pe părinți să privească cu speranță către
viitor. Însă liniștea nu se așezase încă în casa lor. Desi fusese diagnosticată și
ea cu paralizie cerebrală, la început starea lui Iselyn nu prevestea ce urma să
se întâmple. Într-un interval scurt de timp, în urma unui puseu de creștere,
semnele au fost evidente. Deși făcea împreună cu Andrei kinetoterapie,
musculatura piciorușelor nu se dezvolta corespunzător, mergea foarte mult pe
vârfuri și se impiedica din ce in ce mai des. Iselyn avea și ea nevoie de operația
de rizotomie dorsală selectivă, operație realizată la începutului anului 2020.

“Cu siguranță fără ajutorul Fundației Mereu Aproape nu am fi reușit să strângem cei
120.000 euro necesari celor 2 interventii, iar destinul copiilor noștri ar fi fost altul, nu la fel
de optimist. În prezent, Andrei face deja pași nesusținut, e foarte fericit și încrezător, iar
Iselyn dansează împreună cu colegele de grădiniță, mândră de noii ei pantofiori. Așadar
dragi OAMENI, vă mulțumim din suflet că ați fost și sunteți în continuare alături de noi,
sunteți parte din familia noastră și ne gândim cu drag mereu la voi.”
Georgiana, mama lui Iselyn și a lui Andrei

Născut
pentru a trăi

Născut pentru a trăi

20192020

1.317.110
LEI

63

echipamente

Început în 2019, proiectul se derulează pe termen lung cu scopul de a dota cât mai multe unități medicale din țară. Pandemia Covid-19 a
făcut și mai dificilă situația din maternități și secții de neonatologie, sporind urgența necesității de a avea aparatură performantă.
Proiectul „Născut pentru a trăi" este destinat - salvării vieții cât mai multor copii din România și susținerii sistemul sanitar românesc.

Prin acest proiect venim în sprijinul echipelor medicale din mai multe
spitale din țară și dotăm cu echipamente și dispozitive medicale moderne
Maternitățile, secțiile de Terapie Intensivă Neonatologie și pe cele de
Pediatrie. Echipamentele permit diagnosticarea rapidă și nedureroasă,
precum și stabilirea și administrarea celui mai potrivit tratament pentru
micii pacienți.
În cadrul proiectului au fost dotate:

 Clinica II Pediatrie Bega a Spitalului Clinic Județean de
Urgență „Pius Brînzeu" din Timișoara,
 Secția Neonatologie a Spitalului de Urgență din Petroșani,
 Secția de Neonatologie ATI a Spitalului Clinic Județean de
Urgență Târgu Mureș,
 Secția Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Craiova
 Secția Clinică Neonatologie II a Spitalului Clinic de Obstetrică
și Ginecologie Cuza Vodă Iași

“Printre aparatele cerute, este și ventilatorul mecanic neonatal cu CPAP nazal , un aparat
foarte necesar în activitatea de reanimare și resuscitare a unui nou născut. Este un
aparat de foarte mare ajutor....este vital. “
Dr. Carmen Bursec
Șef Secție Neonatologie
Spitalul din Petroșani

2023

dorințe

1255

beneficiari
indirecți

1940

generoși

489.228
lei

Fundația Mereu Aproape și Antena 1 au făcut posibil ca visurile să se îndeplinească prin campania Ajut eu pentru al doilea an consecutiv.
„Ajut eu“ este o campanie deschisă permanent tuturor românilor din țară și de peste granițe prin care generoșii îi susțin pe semenii care
au nevoie de sprijin și cărora le întind mâna de ajutor ce le poate schimba destinul.

Angelica și Carla provin dintr-o familie numeroasă
cu 7 copii și un bebeluș pe drum. În ciuda
greutăților financiare, cele două fete fac
performanță în box. La competițiile naționale la
care au participat fetele au ajuns pe podium. Cele
două surori din Craiova au primit echipamente
complete de box, iar pentru frații și surorile lor
de acasă au primit tablete pentru școală cu acces
nelimitat la internet, multe dulciuri și fructe.

A doua ediție a campaniei „Ajut eu“ organizată de Fundația Mereu Aproape
și Antena 1 a reușit, în ciuda pandemiei, să îi aducă din nou împreună pe
românii care au nevoie de sprijin cu semenii lor generoși care le întind mâna
de ajutor salvatoare.
Data de 29 noiembrie, aniversarea de 27 de ani ai Antenei 1 pe piața media
din România, a fost ziua dedicată tuturor românilor care și-au deschis
inimile spre a face bine și a schimba destine, dar și celor care au avut
nevoie să primească bunătatea în dar. Gala Ajut eu a marcat debutul
campaniei, aducând în prim plan povești de viață impresionante, iar
platforma www.ajuteu.ro este locul unde românii își exprimă dorinţele sau
visurile, cer susținere sau semnalează nevoile pe care le au ei sau cunoscuții
lor și unde alți români, din toate colțurile lumii, își oferă ajutorul.

„Am ales dorința Innei deoarece am fost impresionată că aceasta își dorește cărți pe
care să le citească cu drag. Am luat legătura cu aceasta și am reușit să trimit către ea
o parte din biblioteca mea. O zi plăcută și mulțumesc pentru că am fost aleasă pentru a
fi parte din acest proiect!”
Mădălina
Generos

Educație pentru România

3000

ghiozdane

37

școli

43.000
euro

Pentru al patrulea an consecutiv, alături de partenerul nostru RURIS, i-am răsplătit pe copiii care merg cu plăcere la școală prin proiectul
„Educație pentru România”. Proiectul face parte din campania „Lăsați-mă să învăț” și acordă o atenție deosebită elevilor din mediul rural.
Campania contribuie la scăderea ratei analfabetismului şi la reducerea abandonului şcolar prin suținerea copiilor din familii modeste dar
cu rezultate foarte bune la învățătură. Prin toate proiectele pe care le desfășurăm în cadrul acestei campanii încă din 2011, susținem
investiția în educație și le insuflăm copiilor cu drag de carte încrederea că au în mâinile lor puterea de a-și deschide singuri viitorul.

3.000 de ghiozdane echipate complet cu rechizitele de care au
nevoie la cursuri au ajuns în brațele elevilor din 37 de școli din toate
regiunile țării, respectiv din București și din județele: Alba, Arad, Argeș,
Bacău, Buzău, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Hunedoara, Giurgiu,
Gorj, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare,
Sălaj, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea și Vrancea. Valoarea ediției din
acest an a proiectului depășește 43.000 de euro.
Cele patru ediții ale proiectului desfășurate în perioada 2017-2020
au adus bucuria reînceperii anului școlar pentru 9.500 de elevi din
toată țara, cu precădere din mediul rural. Ei au primit ghiozdane
complet echipate cu toate rechizitele necesare la început de an școlar
printr-o investiție totală de 130.000 euro.

“Mai ales în condițiile acestea, copiii cu siguranță, pe de o parte, au
nevoie de aceste rechizite și, pe de altă parte, este bine să știe că
întreaga societate își dorește ca educația pentru ei să continue în
cele mai bune condiții.”
21

Alexandru Ciucă - Director Școala Gimnazială Sat Dăești, Vâlcea

Diplome de apreciere
Diplome de apreciere pentru susținerea sistemului medical.

DIRECȚIILE MAJORE ALE ACTIVITATII FMA 2020
ASIGURAREA DREPTULUI LA SĂNĂTATE
VREAU SĂ AJUT
ROMÂNI ÎMPREUNĂ

LEI
23.982.369,00
4.725.985,00
19.256.384,00

PROMOVAREA ȘI ASIGURAREA DREPTULUI LA EDUCAȚIE

511.374,00

LĂSAȚI-MĂ SĂ ÎNVĂȚ

511.374,00

ASIGURAREA DREPTULUI LA O VIAȚĂ DEMNĂ
SCHIMBĂ O VIAȚĂ
AJUT EU

509.435.00
20.207,00
489.228,00

CHELTUIELI

25.514.183,00

PROGRAME

25.003.178,00

ADMINISTRAȚIE

511.005,00

TOTAL FONDURI

23.182.877,00

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

23.130.190,00

din care: ROMÂNI ÎMPREUNĂ
ALTE VENITURI

Raport financiar

18.395.171,00
52.687,00

Ajută-ne să ajutăm!
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.

ÎȚI

MULȚIMIM

CĂ NE

SĂ SCHIMBĂM

POVESTEA LOR

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

Rămânem….

mereu aproape…
…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 tel : 021.527.19.94, 021.527.19.95, 021.527.19.96
Prin fax: 021.527.19.93
sau
Prin email: office@fundatiamereuaproape.ro

PARTENERI
MEDIA

