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Fundaţia Regală Margareta a României a fost înfiinţată în 1990 de către Majestatea Sa Margareta, 
Custodele Coroanei române, împreună cu tatăl său, Regele Mihai.  

De-a lungul celor 29 de ani de activitate, Fundația a dezvoltat numeroase proiecte durabile în 
domeniul educației, dezvoltării comunității, societății civile, sănătății și culturii, proiecte ce și-au adus 
contribuția la reînnoirea spirituală și socială a României. Fundația Regală Margareta a României este 

astăzi o organizație neguvernamentală de elită care sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții 
durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații.
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De 29 de ani, zi de zi, ne împlinim misiunea de a construi comunități puternice, bazându-ne pe 
lideri inspirați și responsabili și pe contribuția fiecărei generații la binele comun. Avem mereu în 

vedere să creăm un impact real și sustenabil în viața oamenilor. 

Pentru problemele cele mai grave cu care se confruntă azi România - abandonul școlar, 
pierderea talentelor sau izolarea persoanelor vârstnice, venim cu soluții și metodologii concrete, 
desfășurăm programe naționale și intergeneraționale. Am înțeles că puterea exemplului și 
experiența Fundaței în domeniul social sau educațional sunt valoroase. Așadar, împărtășim 
modelele noastre de bună practică către comunitățile afectate, pentru ca o categorie cât mai 

numeroasă de copii, tineri sau vârstnici să aibă șansa la mai multe oportunități.

 
Mulțumim tuturor celor care ne împărtășesc valorile, ne acordă încredere și investesc cu suflet 

alături de noi pentru ca România să își atingă adevăratul potențial.

„

„

Viziunea noastră 

România își atinge adevăratul potențial și toți cetățenii ei se 
respectă reciproc și pe ei înșiși.  

Misiune 

Descoperim liderii și îi inspirăm să creeze comunități durabile 
și autonome.

Valori
Responsabilitate

Loialitate
Generozitate

Integritate 
Puterea exemplului

Majestatea Sa Margareta,
Custodele Coroanei române
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Sprijin pentru copiii care vor să continue școala
Fondul Special pentru Copii este un program național de asistență socială și acces la educație în sprijinul copiilor 
aflați în situații de viață foarte dificile. Programul răspunde prompt la nevoile familiilor din toată țara, 
acordându-le sprjin financiar pentru a depăși un context de criză din cauza căruia copiii ar putea să renunțe la 
școală. Acesta acționează pentru prevenirea abandonului școlar prin două componente:

Burse pentru școală
Se acordă ajutor financiar individual, pe perioada anului școlar, copiilor și tinerilor din familii aflate în situații 
grave, pentru a preveni abandonul școlar și a le acoperi costurile frecventării școlii. Copii din toată țară, din 
mediul rural sau urban, sunt sprijiniți în limita a 350 euro anual pentru rechizite, materiale auxiliare, 
îmbrăcăminte, igienă și alimentație. Finanțarea se acordă personalizat, astfel încât să asigure efecte pe termen 
lung în viața copilului.  

Granturi pentru organizații locale de tip after-school
Se oferă granturi în valoare de 2000-4000 euro pentru proiecte de tip after-school din comunități defavorizate. 
Aceste granturi acoperă costurile meselor, ale materialelor educaționale și igienico-sanitare, fiind o investiție 
ce are ca efect susținerea educației în zonele cele mai dezavantajate ale țării.

Cine sunt beneficiarii programului?
Programul este destinat copiilor din toată țara, înscriși într-o formă de învățământ preuniversitar de stat, aflați în 
contexte sociale dificile. Aceștia sunt din familii cu venituri reduse, lăsați în îngrijirea rudelor, cu părinți bolnavi, 
din familii cu mulți copii sau care au în îngrijire persoane cu handicap sever, din familii monoparentale. 

FONDUL SPECIAL
PENTRU COPII

Abandonul școlar este una dintre cele mai mari probleme actuale ale sistemului educațional românesc. Potrivit 

datelor Eurostat, rata abandonului școlar este de 18,5%, ceea ce situează România pe locul 3 în topul țărilor 

europene, principala cauză a acestui fenomen fiind sărăcia. În România, 1 din 2 copii trăiește la limita sărăciei, 

iar singura modalitate reală pentru o viață mai bună este accesul la educație. Cu precădere în mediul rural, zeci 

de şcoli, grădinițe, biblioteci şi asociații locale nu au infrastructură și nici forţă financiară care să asigure copiilor 

cele necesare educației. Bursele indviduale și centrele școală după școală oferă un ajutor practic și sustenabil 

copiilor aflați în pericolul de a renunța la învățătură. 
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INVESTIȚIE ÎN
MEDIUL RURAL

Partener

În 2018

de copii au avut acces 
gratuit la un 
after-school 

1.770

de copii au primit 
burse pentru școală și 
consiliere 

193

copii din 24 
județe au primit 
rechizite școlare

624

de familii au primit 
pachete cu ajutoare 
sociale

128

de copii din 8 județe au 
participat la tabăra de 
vară de la Râul Sadului

88

de copii au primit 
sprijin 

2.095

voluntari implicați 

173

ore de voluntariat

16,608

Nume organizație

1. Fundația Inocenți

2. Fundația Filantropică Omenia

3. Asociația pentru Dezvoltare Comunitară

4. Asociația Părinților Florian Cristescu

5. Asociația Mansio

6. Asociația Samarineni în Comunitate

7. Asociația Triada

8. Asociația Caritas Metropolitan Greco Catolic Blaj

Localitate

Sat Reteag

Târgu Neamț

Comuna Cumpăna

Turnu Măgurele

Sat Firiza

Sat Mărculești

Sat Zurbaua

Sat Cenade

Județ

Bistrița

Neamț

Constanța

Teleorman

Maramureș

Ialomița

Ilfov

Alba

Programul strategic Investiție în Mediul Rural urmărește prevenirea și 
reducerea abandonului școlar în mediul rural sau comunități mici și are ca 
principală metodă de intervenție dezvoltarea programelor de tip școală după 
școală la care au acces copiii din comunitate. Programul se desfășoară în 
perioada 2017-2020 și este finanțat de Fundația Vodafone România.

Susținerea sistemului educațional și a comunităților 
rurale în lupta cu abandonul școlar

320 de copii participă anual la programe de tip școală după școală și sunt 
sprijiniți să-și continue educația, să-și îmbunătățească performanțele și să se 
integreze social. Aceștia primesc ajutor în pregătirea temelor și pentru a 
progresa la școală, kit-uri educaționale și hrană și desfășoară activități de 
dezvoltare a abilităților de viață.

8 centre de tip școală după școală care desfășoară activități pentru copiii din 
comunitate sunt susținute să se dezvolte și să modernizeze educația în 
mediul rural. Un set de formări realizate de specialiști aduc centrelor 
instrumentele necesare pentru a fi sustenabile și eficiente în lupta cu 
abandonul școlar. Acestea vizează creșterea capacității de management, de 
comunicare, de atragere de resurse și instruirea personalului care 
interacționează cu copiii în metode de educație nonformală și de dezvoltare 
socio-emoțională.

Centre partenere
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Cum sprijinim copiii, seniorii și centrele sociale din comunități?
Pornind de la experiența de lucru cu voluntari seniori în sprijinul copiilor din medii defavorizate, Fundația a creat 
o metodologie intergenerațională, pentru a implementa această abordare în cât mai multe comunități din țară. 
Seniorii care doresc să aibă o viață activă se implică în activitățile zilnice ale centrelor de zi în calitate de 
voluntari. Din 2015, am implementat Metoda Generații în 17 centre din țară, cu un impact durabil și extins asupra 
întregii comunități.

Programul Generații înseamnă:
Activarea vârstnicilor din comunitate ca voluntari pentru copiii care frecventează centrele de zi, cu rolul de 
mentori, profesori, meșteri pentru atelierele de creație sau prieteni ai copiilor

Folosirea metodelor intergeneraționale de lucru în activitatea centrelor de zi pentru copii

Asistență socială și îndrumare școlară de foarte bună calitate oferită tuturor beneficiarilor 

Mobilizarea comunității în campanii sau evenimente de strângere de fonduri și implicarea unor parteneri locali 

Oferirea unui grant în valoare de 5.000 - 8.000 euro centrelor sociale de tip after-school pentru susținerea 
activităților intergeneraționale și mobilizarea de resurse

CENTRELE
GENERAȚII

Două probleme sociale care afectează astăzi România sunt abandonul școlar generat de sărăcie și 
îmbătrânirea accelarată a populației. Centrele de zi din țară, care asigură asistență socială și sprijin educațional 
copiilor din familii nevoiașe, se confruntă adesea cu resurse insuficiente. Pe de altă parte, mulți dintre vârstnici 
suferă din cauza pierderii rolului social și a sentimentului de inutilitate. Copii din familii modeste și seniori care 
vor să fie activi se întâlnesc în cadrul centrelor intergeneraționale, create prin programul Generații. Utilizarea 
vârstnicilor ca resursă pentru comunitate reprezintă o importantă schimbare de paradigmă, dar una absolut 
necesară pentru încurajarea îmbătrânirii active și adaptarea la situația demografică existentă. 

200 de fapte mici
HARTMANN România a dăruit 200 de tensiometre Veroval persoanelor vârstnice, încurajând astfel îmbătrânire activă și 
susținând seniorii care sunt dornici de a-și recâștiga rolul social implicându-se în comunitate.
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Activitățile voluntarilor seniori 

Îndrumarea copiilor în realizarea temelor și pregătire școlară individuală 

Cursuri educaționale: limbi străine, club de lectură, pictură

Cluburi vocaționale: dansuri, cor, șah, chitară, fotografie, obiecte decorative

Ateliere de creație și meșteșuguri tradiționale, precum cusut sau tricotat

Jocuri și socializare, aniversarea zilelor de naștere, activități sportive

Dezvoltare personală: excursii educative, cursuri practice de bune maniere

Centre intergeneraționale

1. Centrul Comunitar Generații –  sector 6, București

2. Fundația Bucuria Ajutorului –  Centrul de zi Sf. Stelian – Urlați, Prahova

3. Asociația Filantropia Ortodoxă  – Centrul de zi Sf. Nicolae – Alba Iulia

4. Fundația Creștină Diakonia – Centrul de zi pentru copii ce provin din familii 
defavorizate Valea Crișului, Covasna

5. Asociația Caritas – Centrul de zi pentru copii ce provin din familii aflate în 
dificultate Sf. Gheorghe, Covasna

6. Fundația Buckner – Centrul de zi pentru copii – Târnăveni, Mureș

7. Asociația Filantropia Ortodoxă Alba, Filiala Reghin – Centrul de zi Casa Maria II 
– Reghin, Mureș

8. Asociația Multifuncțională Filantropia – Centrul de zi Sf. Spiridon – Galați

9. Asociația Bunul Samaritean – Centrul de zi pentru copii – Nicorești, Galați

10. Asociația Ortodoxă Sf. Vasile Cel Mare – Centrul de zi Speranța – Galați

11. Fundația Cuvântul Întrupat – Centrul Comunitar „La vale” – Galați

12. Asociația Chance For Life – Centrul de zi pentru copii – București

13. Asociația Sf. Arhidiacon Ștefan – Centrul Comunitar Ghencea – București

14. Fundația pentru Sprijin Comunitar – Centrul de zi Mozaic – Bacău

15. Asociația Diaconia Ajutor Internațional  – Centrul de zi pentru copii – Brașov

16. Asociația Diaconia Ajutor Internațional  – Centrul de zi pentru copii – Vulcan, 
Brașov

17. Asociația Creștină Something New – Cluj Napoca
dintre beneficiari au 
promovat clasa

98.5%

și-au îmbunătățit 
performanțele 
școlare

64,17% 

de ore de 
voluntariat 
intergenerațional

23.000 

centre din țară au 
implementat metoda 
intergenerațională

17

Din 2015
până în prezent

În 2018

de copii frecventează 
centrele 
intergeneraționale din 
țară

437

de beneficiari 
indirecți (părinți, 
bunici, frați/surori)

2.185

noi centre 
intergeneraționale 

4

voluntari seniori 
lucrează zilnic cu 
copiii

119

Parteneri

Premii
În 2018, programul Generații a fost recunoscut ca Cel Mai Bun Program de Asistență 
Socială la Gala Societății Civile și Cel Mai Scalabil Proiect de Responsabilitate Socială 
la Romania Insider Awards.
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CAUZA
MEA

În România, unul din doi copii este supus riscului sărăciei și excluderii sociale. Singura lor șansă de a scăpa din 
cercul vicios al sărăciei este școala. Însă, copiii care provin din familii sărace sau cu situații dificile de viață 
întâmpină multe dificultăți la școală: rămân în urmă cu învățarea, nu au sprijin la teme, adeseori sunt respinși de 
ceilalți, nu sunt îmbrăcați corespunzător cerințelor școlii, nu beneficiază de meditații sau educație alternativă. În 
timp, devin neperformanți, antisociali și chiar depresivi, acestea ducând de cele mai multe ori la abandonul 
școlar. De aceea, pentru a face față la școală, este nevoie de sprijinul comunității și al oamenilor care vor să 
ajute, oferit în baza unui anumit tip de intervenție și a experienței specialiștilor din domeniul social.

copii sprijiniți să nu 
abandoneze școala

17
ambasadori sociali au 
implementat 
metodologia propusă

11
participanți la ”Channel your passion” - 
primul workshop din România despre 
cum să te implici în comunitate și să 
implementezi un proiect caritabil

17În
2018

Ce înseamnă Cauza Mea? 
Cauza Mea propune un nou tip de intervenție socială, plecând de la ideea că fiecare persoană reprezintă o 
resursă importantă în comunitate. Proiectul vine în întâmpinarea celor care doresc să se implice în a sprijini 
educația unui copil aflat într-o situație dificilă, cu pași simpli, bazându-se pe o metodologie testată. Diferiți actori 
sociali își dezvoltă propriul proiect și rezolvă o problemă pe care o întâlnesc în comunitatea lor.

Cum ajutăm ambasadorii sociali

Ghiduri simple și ușor de înțeles despre cum să inițieze propriul proiect social

Asistență online sau telefonică la fiecare pas

Documente utile și metode prin care să acționeze și să mobilizeze resurse
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ȘCOALA 
GENERAȚII

Prevenirea abandonului școlar prin implicarea comunității
Proiect co-finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Proiectul „Școala Generații - Prevenirea abandonului școlar prin implicarea comunității" se desfășoară în perioada 
30.04.2018 - 29.04.2021 și are ca scop dezvoltarea sistemului educațional românesc prin măsuri destinate 
deopotrivă preșcolarilor, elevilor, părinților acestora, cât și personalului didactic.

Scop
Proiectul își propune prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii, precum și încurajarea înscrierii în sistemul 
de învățământ preuniversitar obligatoriu pentru copiii din zona de circumscripție a Școlii Gimnaziale nr.153, Școlii 
Gimnaziale nr.168 și Grădiniței Colț de Rai din București, Sector 6.

Cum ajutăm
activități realizate în cadrul programului „Școală după Școală”
educație pentru sănătate, igienă și nutriție 
evenimente periodice cu specific sportiv, artistic, intercultural sau de educație în aer liber
tabere școlare și excursii educaționale la obiective istorice sau turistice
îmbrăcăminte și încălțăminte, rechizite școlare, pachete de igienă personală
workshop-uri interdisciplinare
facilitarea tranziției elevilor către următorul ciclu educațional
educație parentală

cadre didactice și 
specialiști implicați în 
proiect

24
instituții de învățământ 
desfășoară activități 
extracurriculare

3
preșcolari din grupuri cu 
risc de părăsire timpurie a 
școlii

105
de elevi din grupuri cu 
risc de părăsire timpurie 
a școlii

264
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Cum ajutăm tinerii talentați din România? 
Programul Tinere Talente susține și promovează tineri artiști cu potențial, selectați din întreaga țară, care provin 
din familii modeste, pentru ca aceștia să aibă posibilitatea de a-și dezvolta potențialul și a-și exprima talentul. 

Burse individuale în valoare de până la 2000 euro
Bursele Tinere Talente au ca scop dezvoltarea artistică a tinerilor, în baza unui plan de obiective stabilit la 
început de an. Acestea se acordă pe perioada unui an calendaristic și permit tinerilor artiști să îşi achiziționeze 
materiale şi instrumente, să participe la concursuri, concerte, expoziţii şi cursuri de specializare în România şi 
în străinătate. Astfel, tinerii au oportunităţi de cunoaștere și explorare artistică.

Mentorat cu caracter intergenerațional
Acest element de unicitate al proiectului oferă tinerilor bursieri șansa de a interacționa cu artiști consacrați în 
domeniul artistic ales și cu personalități de cultură prin sesiuni de discuții și ateliere de creație desfășurate cu 
frecvență lunară. 

Promovarea operei și a talentului fiecăruia 
Promovăm talentul și lucrările fiecărui bursier prin intermediul evenimentelor organizate de Fundația Regală 
Margareta a României sau în colaborare cu partenerii și sponsorii programului Tinere Talente. 

Cine sunt bursierii?
Elevi și studenți de la liceele și universitățile de muzică și arte vizuale din țară, care provin din familii cu venituri 
reduse, cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani. În 2018, 30 de tineri artiști au devenit bursieri Tinere Talente, în 
urma unei selecții naționale realizate de un juriu format din prestigioși oameni de artă și cultură.

TINERE
TALENTE

Talentul nu este întotdeauna suficient pentru a avea succes în lumea artistică. Studiul, îndrumarea unor oameni 

de specialitate precum și sprijinul financiar sunt elemente necesare pentru dezvoltarea unui tânăr artist. Mulți 

tineri din familii modeste, deși urmează o instituție de învățământ cu profil artistic, nu își permit materiale de 

creație sau instrumente muzicale, nu au fonduri pentru a participa la cursuri de perfecționare, concursuri sau 

pentru o expoziție. Astfel, acești tineri nu au șanse reale de a-și dezvolta potențialul, iar România pierde anual 

talente care altfel ar fi putut fi ambasadorii săi culturali.
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Activități principale pentru tinerii artiști

PLANUL DE DEZVOLTARE ȘI PORTOFOLIUL ARTISTIC AL FIECĂRUI BURSIER
sunt realizate pentru a organiza și a prioritiza obiectivele tinerilor și pentru a-i 
învăța să se promoveze în fața publicului.

PROMOVAREA TINERILOR
prin evenimente cu scopul de a-i prezenta publicului și de a le pune în valoare 
calitățile și performanțele. În 2018, bursierii au avut ocazia să își expună 
creațiile în cadrul a 28 de evenimente, recitaluri și expoziții, pentru un public de 
aproximativ 3000 de persoane.

MENTORATUL INTERGENERAȚIONAL
oferă bursierilor șansa de a fi îndrumați și consiliați de personalități consacrate 
ale vieții artistice și culturale, care au cunoscut succesul. În 2018 au susținut 
mentorate: Tiberiu Soare – dirijor, Verona Maier – pianist, Teodor Ilincăi – tenor, 
Rafael Butaru – violinist, Virgil Scripcariu – sculptor, Ileana Dana Marinescu- 
artist vizual, Adina Ionescu – director de comunicare Groupe Renault România, 
Anna Țifu – violinist, Costin Grigore – dirijor, Gabriela Tofan – sculptor.

MASTERCLASS-URILE
oferă şansa tinerilor muzicieni talentaţi de a beneficia, în România, în mod 
gratuit, de experienţa şi valoarea artiştilor consacraţi la nivel internațional. În 
2018, bursierii au participat la un Masterclass de muzică de cameră susținut de 
pianista Verona Maier, care s-a încheiat cu un concert la Ateneul Român.

TABĂRA DE CREAȚIE INTERDISCIPLINARĂ
reunește anual bursierii din toată țara și cei mai valoroși alumni ai programului. 
Ei realizează proiecte artistice individuale și de grup, fac schițe pentru 
următoarele creații, socializează și leagă prietenii, realizându-se astfel o 
fuziune impresionantă între muzicieni și artiștii plastici. 

GALA TINERE TALENTE
s-a desfășurat la Teatrul Național București și a fost un eveniment de 
prezentare a muncii bursierilor de pe parcursul anului 2018 și de recunoaștere 
prin diplomele acordate de Alteța Sa Regală Principesa Maria.  

Parteneri

În 2018

Până în prezent

de bursieri, 15 artiști 
vizuali și 15 muzicieni

30

burse acordate 
artiștilor români aflați 
la început de drum

310

instrumente muzicale 
achiziționate și diverse 
materiale de lucru

7

de premii câștigate, 
dintre care 16 premii I 
și 9 premii speciale

29

participări la 
masterclass-uri 
naționale și 
internaționale

14

de prezențe la 
concursuri 
naționale și 
internaționale

32

de evenimente de 
promovare, expoziții și 
recitaluri

28

Premii
Programul Tinere Talente este recunoscut ca Cel mai bun program de Artă și 
Cultură din România, laureat la Gala Societății Civile în 2013, 2015 și 2017. 

milioane euro investiți 
în viitorul cultural al 
României

1,4
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Cum funcționează Telefonul Vârstnicului? 
Telefonul Vârstnicului este prima linie telefonică gratuită și confidențială, accesibilă la nivel național, dedicată 
persoanelor vârstnice. Proiectul are ca scop creșterea calității vieții și a participării sociale în rândul persoanelor 
vârstnice și vine ca răspuns la problemele cu care se confruntă acestea, fiind singurul serviciu funcțional de 
acest tip. Consilierii sociali răspund cu suflet și oferă informații și îndrumare, iar voluntarii implicați construiesc 
relații de prietenie cu vârstnicii singuri.

Telefonului Vârstnicului înseamnă:
Un call-center național cu număr gratuit de apelare

O rețea de instituții, servicii și informații de interes pentru vârstnici

O echipă specializată de consilieri sociali și voluntari pregătiți 

Rapoarte, analize și studii privind problematica vârstnicilor din România

Campanii de informare și conștientizare referitoare la persoanele vârstnice

Cine sunt beneficiarii programului?
Linia telefonică este dedicată persoanelor din România cu vârsta peste 65 de ani, din mediul urban și rural. De 
la lansare, s-au înregistrat peste 30.000 de interacțiuni telefonice și peste 6.000 de vârstnici au fost beneficiari 
unici ai serviciilor de informare, consiliere sau socializare.

TELEFONUL 
VÂRSTNICULUI

Conform INSSE, peste 3.5 milioane de persoane au vârsta peste 65 de ani, iar îmbătrânirea accelerată a 

populației este un fenomen la nivel mondial. Ritmul îmbătrânirii populației este alarmant, plasând România pe 

locul 2 în topul țărilor europene.  În România, 1 din 2 vârstnici este afectat de singurătate, sentiment ce conduce 

la efecte dezastruoase asupra sănătății fizice, psihice și a calității vieții acestora.

Telefonul Vârstnicului este un proiect dezvoltat în sprijinul vârstnicilor din întreaga țară, ca răspuns la problema 

îmbătrânirii populației, lansat prin programul „Connecting for Good”.

14



Cum ajutăm vârstnicii din România?

INFORMAȚII UTILE ȘI DE INTERES GENERAL
pentru vârstnicii care nu știu la cine să apeleze și căror instituții să se 
adreseze pentru problemele lor. Aceștia găsesc răspuns imediat, rapid și 
gratuit la Telefonul Vârstnicului.

ÎNDRUMARE ȘI CONSILIERE SOCIALĂ 
oferite persoanelor vârstnice care au nevoie de servicii specializate sau 
soluții practice, dar și familiilor celor care au nevoie de îngrijire la 
domiciliu sau sprijin de diverse feluri.  Aceștia sunt îndrumați și conectați 
cu instituțiile abilitate din comunitatea lor.

SPRIJIN EMOȚIONAL ȘI ALINAREA SINGURĂTĂȚII 
pentru acei vârstnici care resimt izolarea fizică sau emoțională și au 
nevoie de conversație și ascultare. Cei care solicită acest serviciu sunt 
apelați regulat de către operatorii specializați și voluntarii pregătiți să le 
vină în ajutor.

TELECLUBUL SENIORILOR 
un serviciu complementar serviciului de reapelare periodică. Teleclubul 
Seniorilor reprezintă o soluție pentru alinarea singurătății vârstnicilor care 
nu au posibilitatea să participe la un club de seniori, fie pentru că acesta 
nu există, fie pentru că vârstnicii nu se pot deplasa. Prin intermediul 
Teleclubului Seniorilor, vârstnicii au ocazia să socializeze și să discute cu 
alți vârstnici pe teme de interes comun. Grupul devine astfel o punte 
emoțională și un sprijin moral, sporind sentimentul de încredere și 
apartenență. 

PROMOVAREA PARTICIPĂRII SOCIALE 
pentru seniorii încă activi, care își exprimă dorința să se implice în acțiuni 
de voluntariat. Aceștia sunt îndrumați către resursele din comunitatea lor.

SEMNALAREA ABUZURILOR
la care sunt supuse persoanele de vârsta a III-a către autoritățile 
competente. 

Parteneri

de beneficiari unici au 
primit servicii de 
asistență, informare și 
suport emoțional prin 
telefon 

2.633

de relații de prietenie 
au fost create și 
menținute prin 
apelare săptămânală 

600

noi interacțiuni 
telefonice 

11.679

ore de voluntariat și 
50 de voluntari de 
diferite vârste au 
interacționat cu 
seniorii

1.400

de ore de asistență 
socială și 
socializare 

2.200

apeluri înregistrate 

30.000 

de meniuri oferite vârstnicilor care au ieșit la masă cu diverse ocazii prin 
campania „Fii îngerul unui bătrân”, desfășurată în rețeaua restaurantelor City Grill

Peste 1.000 

am marcat Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice prin Conferința Națională 
„Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă” și lansarea broșurii cu recomandări din 
partea specialiștilor pentru persoanele de vârsta a III-a.

1 octombrie 2018 

Din 2015
până în prezent

În 2018
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EVENIMENTE
ȘI CAMPANII

ÎN 2018

Seara Fundației la Palatul Elisabeta, martie
Seara Fundației a fost sărbătorită cu un dineu oficial la Palatul Elisabeta. 
Majestatea Sa Margareta, alături de Altețele Lor Regale Principele Radu și 
Principesa Maria, au întâlnit lideri ai companiilor care au o valoroasă 
implicare socială în comunitățile din România și parteneri care au sprijinit 
cu fidelitate Fundația de-a lungul anilor.

Atelier de Ziua Albinei la Muzeul Satului, mai
Pentru a marca recunoașterea Zilei Internaționale a Albinelor de către 
ONU, Ambasada Sloveniei a invitat copiii de la Centrul Generații la un 
atelier de pictură pe stupi - una dintre cele mai cunoscute tradiții slovene. 
Copiii au aflat mai multe despre „universul” albinelor și au avut ocazia să 
deguste produse din miere. Lucrările lor au fost ulterior obiectul unei 
expoziții la sediul Asociației Crescătorilor de Albine.

Ziua Copilului la Palatul Elisabeta, iunie
Copiii sprijiniți prin proiectele sociale ale Fundației au sărbătorit Ziua 
Internațională a Copilului la Palatul Elisabeta, în prezența Majestății Sale 
Margareta. În tradiția ultimilor ani, Fundația a pregătit micilor invitați 
surprize și momente speciale. Copiii au luat parte la întreceri sportive, 
ateliere de desen și pictură pe tricouri. În plus, ei au avut ocazia să 
cunoască istoria Palatului Elisabeta, într-un tur ghidat prin spațiile pline de 
semnificații și istorie.

Campania „Back to school”, august-septembrie
Desfășurată de angajații First Bank și magazinele Ecco Shoes, campania 
și-a propus să aibă un impact pozitiv în viețile copiilor cu posibilități 
financiare reduse. Au fost colectate rechizite școlare pentru a ajuta peste 
750 de copii cu situații dificile să nu abandoneze școala. Donațiile au fost 
oferite către copiii defavorizați din programul Fondul Special pentru Copii, 
care au avut progrese școlare. 
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Campania SMS „Fericiți la adânci bătrâneți”
Campania a fost inițiată în parteneriat cu Asociația Niciodată Singur și are ca 
scop strângerea de fonduri pentru bătrânii care nu mai au pe nimeni. 
Donațiile lunare prin SMS la 8844 sunt alocate proiectelor care combat 
efectele izolării sociale și a sentimentului de singurătate al vârstnicilor. 
Printr-o puternică promovare în media, campania a pus pe agenda publică 
situația vârstnicilor din România și problemele cu care aceștia se confruntă.

„Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă”, octombrie
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, conferința națională 
a reunit peste 250 de vârstnici. Participanții au aflat de la specialiști din 
domeniul senectuții cele mai inovatoare și eficiente soluții pentru 
problemele cu care se confruntă și modalități prin care își pot crește 
calitatea vieții. În cadrul conferinței a fost lansat „Topul nevoilor vârstnicilor 
din România” și broșura „Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă”. 

Gala Tinere Talente, noiembrie
Cei 30 de bursieri ai programului național Tinere Talente au prezentat 
într-un spectacol-eveniment un concert de muzică clasică, precum și o 
expoziție de arte vizuale, rezultat al colaborării interdisciplinare de pe 
parcursul întregului an de bursă. Alteța Sa Regală Principesa Maria a 
înmânat tinerilor diplomele pentru performanța artistică în domeniul artelor 
vizuale și al muzicii clasice. Gala a etalat publicului proiectele lor artistice, 
precum și progresele pe care le-au făcut pe parcursul anului 2018.

Pictură murală la Uzina Dacia Renault, noiembrie
Arta și industria și-au dat întâlnire la uzina Dacia Renault de la Mioveni. 
Cinci tineri artiști români, bursiei ai programului Tinere Talente, au realizat o 
pictură murală pe una dintre clădirile uzinei. Lucrarea reprezintă un 
omagiu adus unora dintre semnatarii de renume mondial ai Colecției de 
Artă Contemporană Renault. Acest demers este parte din campania 
creativă „Uzina inspiră pasiune”, inițiată de Groupe Renault România.
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EVENIMENTE
ȘI CAMPANII

ÎN 2018
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Concertul Regal caritabil la
Ateneul Român, 25 octombrie

Aflat la a 11-a ediție, Concertul Regal este unul dintre 
cele mai longevive și de succes evenimente de 
strângere de fonduri din România. Fondurile strânse 
în urma Concertului Caritabil sprijină programul 
Tinere Talente, prin care Fundația oferă burse de 
studiu celor mai talentați tineri artiști români, aflați în 
situații materiale dificile. Concertul Regal a adus pe 
scena Ateneului Român trei muzicieni de valoare din 
noua generație, care au cunoscut succesul pe marile 
scene ale lumii: violonista Anna Țifu și pianistul Mihai 
Diaconescu, acompaniați de Camerata Regală, 
dirijată de Constantin Adrian Grigore. 
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Pentru doamna Marica a fi profesor nu a fost doar o meserie, a fost o misiune de viață, la care nu poate să 
renunțe nici la 86 de ani. A fost mereu înconjurată de copii, dar niciodată ai ei. Iar atunci când a cunoscut-o pe 
Mădălina, eleva cu care lucrează de aproximativ doi ani la Centrul social, s-a atașat foarte repede de ea.

Îi amintește de copilăria grea pe care a avut-o și ea în anii dintre războaiele mondiale, nevoită să-și poarte singură 
de grijă. Și tocmai copilăria ei teribilă, toate greutățile prin care a trecut, o motivează să se implice în continuare 
în a ajuta copiii. De 30 de ani, nu poate accepta resemnarea și izolarea socială, așa cum se întâmplă cu mulți 
cetățeni ai României, odată cu pensionarea. A găsit un rol care îi dă șansa de a primi afecțiune, de a fi valorizată, 
îi dă puterea să iasă din casă în fiecare zi. Atâta timp cât starea fizică îi va permite, doamna Marica e hotărâtă să 
lucreze cu Mădălina și să ofere copiilor de la Centru toată experința ei de viață și de profesoară. Ca voluntar.

Mădălina vine la Centrul social zilnic, pentru masă, ajutor la teme și alte lucruri pe care familia nu i le poate oferi. 
În urmă cu doi ani era corigentă la limba română. Pierduse ritmul cu școala, avea nevoie de meditații și la alte 
materii. Mădălina s-a atașat de doamna Marica, pentru că a fost primul om care i-a explicat răbdător totul, de 
câte ori a fost nevoie. Acum, repetă împreună, o iau de la capăt, cu sârguință, energie și voință. Astăzi, Mădălina 
a ajuns să aibă și note de 8 la română, știe să compună un eseu, să folosească intonația și participă la cursul de 
teatru. Doamna Marica îi este mentor și bunică, îi împărtășește inclusiv noțiuni de bune maniere sau de îngrijire 
personală, atât de necesare pentru o adolescentă. În câteva luni, fata va trece în clasa a VIII-a, fără emoții!

Activitățile pe care le desfășoară seniorii ca voluntari la centrele sociale sunt un balsam pentru sufletul lor, iar 
pentru copii reprezintă un real ajutor pentru a merge bine cu școala și a se dezvolta învățând din experiența de 
viață a celor mai în vârstă.

POVEȘTI DE PRIETENIE
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ÎNTRE GENERAȚII
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La 77 de ani, doamna Gioglovan este veselă și optimistă, însă își poartă în suflet povara singurătății. În cele mai grele 
momente, vorbește cu florile și se roagă. La biserică ajunge mai rar, pentru că picioarele nu o mai ajută să urce 
dealul, și nici în grădina ei nu mai poate munci. 

Ca profesoară de biologie, a fost înconjurată de copii toată viața. A organizat multe drumeții și iubea să 
împărtășească elevilor tainele naturii. După ce s-a pensionat, a rămas singură. Momentele care îi mai îndulcesc zilele 
sunt cele în care foștii elevi o sună sau o vizitează.

În casa ei centenară a strâns amintiri de preț moștenite din familie și din perioada în care a fost dascăl. Cele mai dragi 
îi sunt cele cu Regele Mihai, pe care l-a cunoscut personal, și povestește cu mândrie despre Noul Testament ce a fost 
dăruit mamei sale de către Principesa Ileana, ca semn de mulțumire pentru că l-a îngrijit pe Regele Ferdinand. 

Ioana răspunde cu suflet la Telefonul Vârstnicului, în fiecare zi. De-a lungul timpului, a cunoscut numeroși vârstnici, 
le-a ascultat poveștile, i-a îndrumat și le-a oferit sprijin emoțional, din toată inima.  Pe doamna Gioglovan a 
cunoscut-o în urmă cu doi ani și a simțit încă de la început în glasul ei pofta de viață, dar și singurătatea. 

Doamna Gioglovan este înscrisă în programul de reapelare săptămânală al proiectului Telefonul Vârstnicului. De 
fiecare dată, o întâmpină pe Ioana cu aceeași căldură, bucuroasă că poate să îi povestească despre viața ei, despre 
dureri, dar și despre micile bucurii pe care le are. Între cele două s-a creat o legătură specială. Discută subiecte 
diverse, împart sfaturi, iar doamna Gioglovan îi recită Ioanei poezii scrise de ea. După fiecare conversație telefonică, 
Ioana este fericită că a putut oferi un strop de alinare, iar doamna Gioglovan se bucură că are o prietenă de încredere.

Aceasta este doar una din multele povești de prietenie intergeneraționale create prin proiectul Telefonul Vârstnicului.  
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Mihaela Bădoiu
Psiholog

Ioana Bejan
Asistent social

Marius Ciobotă
Coordonator IT

Echipa Executivă

ECHIPA
FUNDAȚIEI



RAPORT 
FINANCIAR

2018

Venituri 3.609.332 RON
Sponsorizări companii 

Donatori individuali 

Subvenție DGASPC  

Fonduri Europene POCU 

2.894,280

244.410

266.429

204.213

Cheltuieli 3.465.247 RON
Implementare programe

Salarii și beneficii, incl. taxe

Campanii și evenimente

Costuri administrative

 

2.201.611

760.868

386.176

116.592

80,1%

6,8%

7,4%
5,7%

64%

22%

11%

3%

Anul financiar 2018 este auditat de către auditorul independent PricewaterhouseCoopers Audit SRL
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4

SPONSORI,
PARTENERI,

PRIETENI

AB TAX PAYROLL OUTSOURCING SRL
ADALCO GRUP SRL
ADELA SRL
AFFINITY TRANSPORT SOLUTIONS SRL
AGOTERM 93 SRL
AGREWEST SRL
AGRIDOR SRL
AGRIMAT MATCA SA 
AGRIMEX 2000 SRL
AIN FOR YOU
AIR BP SALES ROMANIA SRL
ALCHIMEX SA
ALL4VENTILATION SRL
ALTIUS SRL
ALUMNI SRL
ALUTI AGRO SRL
AMBAFIN SRL
AMBIOS SRL
AMPLAST 2000 SRL 
ARA GRUP SRL
AREON IMPEX SRL
ARHIIGRAF
ATLAS INVESTMENTS GROUP
ATT SE EUROPE SRL
AUTO COS SERVICE
AUTOMOBILE DACIA 
AVIA MOTORS SRL
B&B COLECTIONS SRL
BACOMI SERV SRL
BADER CONSULTING SRL
BERNASOUND SRL
BDR ASSOCIATES
BIADRIN IMPEX SRL
BIOACQUA SERVICE SRL 
BIROU NOTAR PUBLIC NAGY MANUELA
BLUE MATRIX SRL 
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
BRIAL NAV CONSTRUCT SRL
BULROM PETROLEUM SRL
CARREFOUR ROMANIA SA
CASA DE MODA EXTAZ
CASA MEDITERANA SRL 
CCR RO WASTE MANAGEMENT SRL
CEC BANK SA
CEREAL CONSTANTIN SRL
CHEMCO TRADE SRL
CIKA SRL
COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE
COMPAS GROUP SRL 
COMPLEX TUDOR ALIMENT SRL
COMPTOIR DES PAINS SRL 
COMPUTING APPROACH SRL
CONCEPT CONSULT SRL
CORINT LOGISTICS SRL
CRIOMEC SRL
DARIMEX INTERNATIONAL SRL 
DENTOTAL PROTECT SRL
DENTOTAL SRL 
DEUTEK SA
DOMAROM SRL
ECCO SHOES
ELPRO SRL 
ELYELA SRL
ENEDUM COM SRL 
ENERGOCONSTRUCT SRL
ERTEX INTERNATIONAL SRL
ESM EXPERT CONSULTING SRL
EXIMTUR SRL

EXPOTRADE ABRASIVE SRL
FANTASTIC TOURS 
FARMACIA ARDEALUL SRL
FIRST BANK
FLORANCE TECH SRL 
FRONT SPIRITS IMPEX SRL
FUNDATIA VODAFONE ROMANIA 
FUNDAȚIA MINERVAL
GALENUS SRL 
GEDIS BEVERAGES SRL
GEOCYCLE ROMANIA SRL
GEREEN CARE COSMETICS SRL
GEROCOSSEN SRL
GINO POSSI PRODUCTION SRL 
GOLDTIM SA 
GRANO AGRO SRL
GROSBI IMPEX SRL
HARTMANN SRL
HENKEL ROMANIA SRL
HI-TECH CLIMA SA 
HOSUS TURISM SRL
HOTEL SIQUA
HYDRO X SRL
IMAGE QUALITY CONTROL DIVISION SRL
IMPERBIT SRL
IMPEX APOLO 20 SRL
INEJ COM SRL
INTERMEDICAS
ITALIANA EDILIZIA SRL
JOHNSON WAX SRL
KAMRD ADVERTISING SRL
KAUFLAND ROMANIA SA 
KLAUSSENBURG RECYCLING GMBH SRL
KOMAROM TRADE INVEST SRL
LAMPART TRADE SRL
LAVMI PERLA SRL
LEGAM AGRO SRL
LG PHARM SRL
LIBRARIE NET SRL
LIXLAND SRL
LUDOTERM SRL
MACRI STUDIO SRL 
MALEO SRL
MATEI CONF GROUP SRL
MC OFFICES SRL
MC-OFFICE 13 SRL
MD GENERAL TRADING SRL
MEBANT PERLA 
MECRO SYSTEMS SRL
MEDICLIM SRL
MEGA IMAGE
MEMENTO BUS
METROPOLITAN LIFE SAFPAP SA
MIHAIL IMPEX SRL
MOBVIS SRL
MULTI GAME SRL
NEGRO 2000 SRL
NNDKP SCA
NOTAR PUBLIC VERES ELENA
NOVA COMPANY GROUP SRL
NOVA CONT CONSULTING SRL
NS COPIERS SRL
OLIMPIC SRL BERBESTI 
ORION SRL
ORKLA FOODS ROMANIA 
PACO INVEST SRL 
PAFLORA SRL
PAUL HARTMANN SRL

POLICROM SRL
POLO GAS SRL
POLTERGEIST SRL
PRIMATEHNIC SERVICE SRL
PRIMO SRL
PRO REFRIGERATION TEAM SRL 
PRODIMA SRL
PROSANA MEDICAL CENTER 
PROSANA PLUS MEDICAL SRL
PYRAMID AGREGATE COMPANY SRL
QUATRO GRUP SRL 
QZINE CATERING
R.A. OCOLUL SILVIC VALEA
R:P. OCOLUL SILVIC PADURILE FAGARASULUI
RAIFFEISEN BANK SA
RAIFFEISEN LEASING IFN SA 
REGENCY COMPANY SRL
RESIDENCE HOTELS
RINAPACK SRL 
RO DESIGN SRL
RODASIM SRL 
ROEL SRL
ROMPRIX EXIM SRL 
ROMSEH TOOLS SRL
ROPECO BUCURESTI SRL
ROTIL PREST SRL
SARTOROM IMPEX SRL
SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL
SEACAVE SRL
SELCAR INTERNATIONAL SRL
SIMULTAN ARAD SRL
SINDEX COMPANY SRL
SKF ROMANIA SRL
SMART IMPEX SRL
SMI SERVICII MANAGEMENT IMOBIL 
SOFMEDICA SRL
STAR STORAGE SRL
STE SO SAMAC SRL
STEYDAN COM SRL 
STIL AURA SRL 
TECHNOCONSULT SRL
TEHNOFRIG IONESCU SRL
TEMPO PAM SRL
TOTAL CONSTRUCT GRUP SRL 
TOTAL CONTROL SRL 
TRANS NOVA IMPEX SRL
TRANSAVIA SA
TRANSFER INTERNATIONAL SPEDITIONS SRL 
TRIBAL WORLDWIDE ROMANIA
TROTTER PRIM SRL
TRUCK PARTS SRL
TRYAMM TRADING SRL
TUDIA SRL
TURCK AUTOMATION ROMANIA SRL
UNIVERSAL SOLUTIONS SRL
URG LOGISTICS SRL
VEXAL SRL 
VIADA SRL
VITAFOAM ROMANIA SRL
WALLRITE SRL
WOODEN DOORS INTERNATIONAL SA 
ZARIS AUTOCOM SRL
ZENITH MEDIA
ZMART INTERNET SRL
ZONA D SRL

Sponsori
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E.S. Dl. Mihael Zupančič
Dna. Adina Ionescu
Dna. Ana Neagoe
Dna. Anna Țifu
Dna. Camelia Csiki
Dna. Carmen Apetrei
Dna. Cristina Deleanu
Dna. Cristina Iordănescu
Dna. Gabriela Tofan
Dna. Ileana Dana Marinescu
Dna. Irina Margareta Nistor

Dna. Raisa Beicu
Dna. Simona Maier
Dna. Unda Popp
Dna. Veronica Soare
Dr. Theodora Șerban
Dna. Oana Hurdubelea
Dl. Alin Comșa
Dl. Aurel Vlad
Dl. Aurelian Gheondea Eladi 
Dl. Costin Adrian Grigore
Dl. Doru Buzducea

Dl. Eugen Cristea
Dl. Eugen Gustea 
Dl. Florin Pane
Dl. Iulian Ochescu 
Dl. Mihai Diaconescu
Dl. Rafael Butaru
Dl. Sebastian Androne
Dl. Teodor Ilincăi
Dl. Tiberiu Soare
Dl. Virgil Scripcariu
Dl. Warga Enayati

Prieteni speciali

Revista Kaufland
Active Soft
Radio România Cultural
Radio România Muzical
Societatea Română de Televiziune
Radio Romania Actualități
TVR1 Emisiunea Ora Regelui 
Absolut TV Pitesti
Magic FM
Cariere
HR Manager
Revista Biz
Nine O''Clock
Business Review
Farmacia Ta
Revista Alphega
Practic în Bucătărie

Parteneri Media
arielu.ro
www.siluk.ro
pandutzu.com
leapsadesanatate.ro 
finesociety.ro
simonatache.ro
andressa.ro
funparenting.ro
Chic-Elite.ro 
buticuldeinspiratie.ro
danielatudor.ro

Bloggeri
Daniel Angelescu
Mihai Gheorghe
Ioana Alexandra Tătar
Lucian Mitra Alexandru
Sorin Marinescu
Melinda Mandici

Foto Credit

Ambasada Republicii Slovenia
Armata Salvării București
Asociația A.S. 2001 Alba Iulia
Asociația Alternative Alzheimer 
Asociația Caritas Maramureș
Asociația Caritas Metropolitan Greco Catolic Blaj
Asociația CARP
Asociația Chance For Life 
Asociația Comunitară Totul pentru Viață
Asociația Ovidenia Bacău 2005
Asociația Creștină Something New, Cluj Napoca
Asociația de Binefacere Pro-Vitam 
Asociația de recuperare FitoMED
Asociația Delta Brașov
Asociația Diaconia Ajutor Internațional
Asociația Din Inimă pentru Sălaj 
Asociația E.D.I.T.
Asociația EcoAssist
Asociația Există o Șansa
Asociația Familie și Educație pentru copii Vaideiu, Mureș
Asociația Filantropia Oradea
Asociația Filantropică Medical-Creștina Christiana
Asociația Filantropică Olivia - AFO Sibiu
Asociația Filantropică Sfantul Ierarh Iosif Mărturisitorul 
Asociația Fluens
Asociatiei Fofeldea Lebt Sibiu
Asociația H.A.P.P.Y.
Asociația Habilitas - CRFP
Asociația Hercules, Costești, Argeș
Asociația Hifa - România
Asociația Îngrijire Acasă
Asociația Mansio, jud. Maramureș
Asociația Matias, Ilfov
Asociația Medical Creștină Lukas Spital 
Asociația Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor
Asociația Oastea Domnului Gherla
Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare
Asociația Părinților Florian Cristescu, jud. Teleorman
Asociația pentru Dezvoltare Comunitară, jud. Constanța
Asociația pentru Relații Comunitare
Asociația pentru persoane vârstnice și copii în 
dificultate Familia 2004, Blaj
Asociația Samarineni în Comunitate, jud.Ialomița
Asociația Samaritenii Orăștieni 
Asociația Sf. Arhidiacon Ștefan
Asociația Triada, jud. Ilfov
Asociația Umanitară ProEden
Asociația Umanitară Iulia Andreea Movila, Constanța
Asociația Un strop de fericire
Asociația Vasiliada
Asociația Vârste 
Asociația  "Sf. Voievod Stefan cel Mare- Harja"

ASSOC
Azil Constanța Delfinariu
Biblioteca Ion Heliade Rădulescu
Cămin Sf. Spiridon
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
Caritas Cluj
Caritas Timișoara
CARP - Clubul AMA
CARP Omenia București
CARP Timișoara
Casa Providenței
Centrul de seniori al Mun. București
Centrul Diecezan Caritas
Centrul Medico-Social Agenția Alternativă
Centrul pentru Seniori al Mun. București
Club seniori Biblioteca Jud. Panait Istrati
Colegiul UCECOM Spiru Haret
Concordia Romana
Crucea Roșie - Filiala Neamț
Crucea Roșie - Filiala Sibiu
Crucea Roșie - Filiala Hunedoara
Crucea Roșie - Filiala Tulcea
D.A.S Botoșani
D.A.S Vaslui
D.A.S. Alba Iulia
D.A.S. Argeș 
D.A.S. Baia Mare
D.A.S. Bistrița 
D.A.S. Brașov 
D.A.S. Cluj
D.A.S. Comunitară a Mun. Timișoara
D.A.S. Zalău
D.G.A.S. Mun. București
D.G.A.S.P.C. Alba 
D.G.A.S.P.C. Arad
D.G.A.S.P.C. Argeș
D.G.A.S.P.C. Bacău
D.G.A.S.P.C. Bihor
D.G.A.S.P.C. Buzău
D.G.A.S.P.C. Caraș-Severin
D.G.A.S.P.C. Cluj 
D.G.A.S.P.C. Constanța 
D.G.A.S.P.C. Dâmbovița
D.G.A.S.P.C. Dolj
D.G.A.S.P.C. Giurgiu
D.G.A.S.P.C. Hunedoara
D.G.A.S.P.C. Mureș
D.G.A.S.P.C. Prahova
D.G.A.S.P.C. Sector 1
D.G.A.S.P.C. Sector 2
D.G.A.S.P.C. Sector 2
D.G.A.S.P.C. Sector 3

D.G.A.S.P.C. Sector 4
D.G.A.S.P.C. Sector 5
D.G.A.S.P.C. Sector 6
D.G.A.S.P.C. Timișoara
D.G.A.S.P.C. Tulcea
D.G.A.S.P.C. Vaslui
D.G.A.S.P.C. Vâlcea
DAPS Tulcea
Elite Art Gallery
Filarmonica George Enescu București
Fundația Acasă Zalău
Fundația Buckner
Fundația Calea Victoriei
Fundația Catedrala Eroilor
Fundația Creștină de caritate Betesda
Fundația Creștină Diakonia, Tg. Mureș
Fundația Crucea Alb - Galbenă România
Fundația de Caritate Herald
Fundația de Îngrijiri Comunitare
Fundația de Sprijin a Vârstnicilor 
Fundația de Sprijin Comunitar
Fundația Dreptul la Educație
Fundația Filantropică Omenia, jud. Neamț
Fundația Heaven Speranța
Fundația Inocenți, jud. Bistrița
Fundația Păpădia
Fundația People to People, Bihor
Fundația pentru copii "Sfântul Sava"
Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale
Fundația pentru Îngrijrea Vârstnicului
Fundația pentru Sprijin Comunitar 
Fundația Sfânta Ana
Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Iași
Fundația Star Hope
Fundația Veritas Sighișoara 
Grădinița Colț de Rai
Muzeul Național al Literaturii Române 
Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”
Muzeul Național de Artă al României
Opera Comică pentru Copii
Opera Națională București
Primăria Municipiului București
Regia Autonomă de Transport București
SPAS Sibiu
Școala de la Piscu
Școala Gimnazială 153
Școala Gimnazială 168
Teatrul Național București
UAT Popricani
Universitatea Națională de Arte București
Universitatea Națională de Muzică București

Instituții partenere



Cum poate compania să susțină programele Fundației?

20% din impozitul pe profit sau pe venit
Sponsorizează programul în care crezi direcționând până la 20% din impozitul pe profit sau pe venit și 0,5% din 
cifra de afaceri, în baza unui contract de sponsorizare. Scrie-ne pe prieten@principesa.ro.
 

Parteneriat CSR
Compania poate deveni Partener al unui proiect social sau educațional, pentru a avea un impact în 
comunitate, măsurabil și pe termen lung.
  

Voluntariat 
Participați la acțiuni de voluntariat alături de colegi și sprijiniți de companie. Puteți organiza mici evenimente 
interne de strângere de fonduri sau puteți mobiliza colegii pentru o acțiune dedicată copiilor sau vârstnicilor.

Unele lucruri nu țin de noi. Altele însă da, sau măcar o mică parte a lor. Pentru mii de copii din medii 

defavorizate, tineri talentați și vârstnici afectați de singurătate, diferența dintre un destin în derivă și 

un trai mai bun începe cu gesturi mici și cu ajutorul oamenilor.

IMPLICĂ-TE!

Cum poți susține personal programele Fundației?

Donator lunar, online sau prin SMS
Fii un susținător constant al Fundației.
Donează o sumă fixă lunar pe www.fpmr.ro/donationline pentru cauza în care crezi.
Trimite SMS cu textul „SINGUR” la 8844 pentru o donație lunară de 2 euro pentru bătrânii care nu mai au pe nimeni. 

Voluntar
Oferă timpul și experiența ta beneficiarilor copii, tineri sau vârstnici, ori participă la organizarea evenimentelor 
Fundației.

Formularul 230
Până pe 31 iulie, direcționează până la 3,5% din impozitul pe venit prin semnarea formularului 230. Găsești 
detalii aici:  www.fpmr.ro/campania-2.

Dăruiește ziua ta 
Înscrie-te ca fundraiser pe www.galantom.ro și dăruiește ziua ta de naștere copiilor care nu o pot sărbători pe 
a lor, mobilizând prietenii și rețeaua socială să doneze.

Inițiază propriul proiect social 
Înscrie-te în comunitatea CauzaMea și descoperă un mecanism simplu de implicare în viața copiilor săraci, 
care riscă să abandoneze școala. Detalii pe www.cauzamea.ro.

26



Parteneri



București, Sector 1 - CP 327 - OP 12

Tel +4031 40 55 554 | Email: prieten@principesa.ro | www.fpmr.ro

RO77 BACX 0000 0001 2931 2250 RON

RO30 BACX 0000 0001 2931 2320 EUR

Cod fiscal: 10981730


