


Am început în Noiembrie 2013 cu dorinţa de a oferi o masă 
caldă celor mai puţin norocoşi din jurul nostru. 

Treptat ne-am apropiat de ei şi ei de noi. Am povestit 
cu fiecare persoană în parte şi am înţeles că nu totul se 
rezumă la o masă caldă. 

Ne străduim să îi înţelegem, să îi ajutăm să vadă din nou 
licărirea unei speranţe care să le dea putere să continue, 
să lupte şi să descopere frumuseţea vieţii.

Astăzi ….
    peste 400 de personane beneficiază de o masă caldă    
   la Cantina Mulţumesc;
   peste 40 de persoane fără adăpost beneficiază de 
   facilităţile centrului de zi;

Împreună înmulțim bucuria!



Oamenii
străzii

Bătrâni singuri
și neputincioși

Familii
cu mulți copii

Orfani care nu s-au
integrat pe piața muncii

Beneficiarii 
Fundației
Bucuria
Darului

Copii şi tineri la şcoală

Invalizi şi bolnavi

Pensionari cu venit redus

Persoane fără venit (inclusiv 
persoane fără adăpost)

Alte persoane cu lipsuri

151
141
57
171
60

580



Principalele
activități ale 

Fundației
Bucuria
Darului

CANTINA MULȚUMESC

O masă caldă
în fiecare zi

CENTRUL DE ZI

Un loc de întâlnire,
 socializare, redescoperire

COLECTARE SI DISTRIBUIRE

Obiecte de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, rechizite, electrocasnice 

sau mobilier funcțional

GĂZDUIREA DE PARASTASE
*în vederea autosusținerii

O masă caldă pentru
cei în nevoie, în memoria

celor adormiți

540

580

40



Uşile sunt deschise zilnic pentru 
mai mult de 400 de persoane 
nevoiaşe unde primesc:
- o masă caldă;
- rechizite, dulciuri şi fructe  
   pentru copii, activităţi  
   educative pentru copii în 
   vederea susţinerii educaţiei;
- îmbrăcăminte;
- încălţăminte;
- alimente de bază.

cantina
mulțumesc







CeNTRUL De ZI
Singurătatea, arşiţa sau frigul de afară iau o 
pauză când “Centrul de zi” este deschis. 

Este un loc pentru 40 de persoane fără adăpost, 
dotat cu duşuri, maşina de spălat haine, 
bibliotecă, televizor – un loc unde tragediile se 
lasă deoparte pentru câteva ore şi oamenii se 
regăsesc - unii pe alţii sau îşi regăsesc gândurile 
demult blocate în unghere întunecate…

Am întocmit 30 de acte de identitate colaborănd 
cu instituţiile statului (direcţii sociale, poliţie) 
şi diverse ONG-uri.

Am întocmit 50 de cv-uri şi le-am trimis pentru 
integrarea în câmpul muncii.

30 de persoane angajate şi 40 în curs de 
angajare pe termen mediu.





COLeCTARe șI
DISTRIBUIRe
Distribuim rechizite pentru 151 
de copii în vederea evitării:
- abandonului şcolar            
- a intrării,  din copilărie, în 
   câmpul muncii
- comportamentelor delic-
   vente precum furt sau 
   prostituţie. 

Fie că este vorba de 
îmbrăcăminte, încălţăminte, 
mobilier, rechizite, etc 
– încercăm să înţelegem care 
sunt nevoile mai arzătoare şi 
să ajutăm atât cât putem cele 
400 de persoane înscrise la 
cantină.







SUSȚINEM EDUCAȚIA 
“TOAMNA, TOAMNA 
VREAU LA ȘCOALĂ!”
342 de copii au primit câte un 
ghiozdan, rechizite şi pantofi noi 
pentru a începe cu încredere anul 
şcolar.

S-au alăturat oameni cu suflet şi 
companii care au vibrat puternic la 
nevoia micuţilor: Flanco, Reinert, 
Continental, Waters, Fundatia eMAG, 
Atos, Delaco, Hutchinson, Miele, 
Fundaţia Hearts Across şi persoane 
fizice care doresc să rămână 
anonime.



CAMPANIE 
“Felicitări, 
ai câștigat ” 
Şi ei şi noi, am câştigat o zi alături 
de o campioană. Un om care ştie 
ce înseamnă sacrificiul şi care, pe 
lângă darurile aduse pentru toţi copii 
prezenţi, a dăruit multă căldură şi 
încurajare copiilor noştri. Un monument 
de dârzenie, determinare şi timiditate 
în acelaşi timp. 

Puţini sunt oamenii care ştiu să 
vorbească prin prezenţă. Cătălina Ponor 
însă, pe lângă poveste, a lăsat în urma 
ei determinarea de a ajunge campion. 
Pentru mulţi dintre ai nostri însă, a 
fi campion înseamnă puterea de a 
termina liceul. O zi câştigată pe deplin, 
cum ar veni.

Partener principal Delaco







CINĂ CU FOLOS
PRIMA EXCURSIE pentru 
copiii din Oituz
Sunt oameni care reușesc să vorbească 
despre binele în care cred prin faptele 
mâinilor lor. Prin timpul și pasiunea pe 
care sunt dispuși să le pună la bătaie ca să 
schimbe un colț de lume – practic, vacanța 
pentru 30 de copii din Oituz.

Mulțumim Chef Amedeo, Chef Elena Rus, 
Chef Vlad Alb – zis și al 8-lea ,Chef Răzvan 
Constantin, Chef Liviu Morarescu, Chef 
Ștefania Manea, Chef Cristina Pavel și 
ajutoarelor de nădejde!

Copiii fascinează întotdeauna. Prin 
prospețimea de a privi lucrurile, sinceritatea 
cu care își spun părerile, puterea de a-și 
construi un altfel de viitor dacă pot să viseze 
și delicatețea prin care știu să își reverse 
dragostea. Asta ne-au învățat copiii din Oitu. 
Pentru ei Brașovul a devenit orașul lor de 
poveste iar #Cinacufolos motorul care le-a 
oferit șansa de a-l vedea pentru prima dată.



șI ALTFeL De 
AJUTOR...
Vizite la domiciliu:
Prin mijlocul de transport propriu 
vizitam şi ajutăm periodic, pentru 
supravieţuire, 30 de persoane la 
dominiliu.
  
Integrarea în câmpul 
muncii:
Am reuşit să integrăm în câmpul 
muncii 30 de persoane, iar pentru 
50 de persoane s-au întocmit cv-
uri şi s-au căutat locuri de muncă 
în vederea integrării în câmpul 
forţei de muncă.

Întocmire documente 
pentru redarea identităţii:
Am oferit suport pentru 30 de 
persoane, redându-le identitatea, 
prin întocmirea actelor (unde 
acestea au fost pierdute), 
consultaţii medicale, consiliere şi 
implicarea în activităţile zilnice.







ÎMPREUNĂ 
ÎNCĂLZIM SUFLETE
Peste o iarnă grea se trece foarte 
greu sau nu se trece deloc. Se 
îngheață. Frigul este cea mai grea 
probă de trecut. Lemnele – greu 
de găsit și scumpe. Mult peste ce 
își pot ei permite. Cine sunt ei? 
Bătrânii neputincioși, abandonați 
și bolnavi, părinții cu copii mulți, 
orfanii - pe scurt, oamenii care 
se luptă să supraviețuiască. Din 
ianuarie 2018 am ales să îi vizităm 
cât mai des pentru a le oferi 
pachete cu alimente de bază, 
fructe și dulciuri.

Vizitându-i, am descoperit frigul. 
Aproape, la câțiva kilometrii de 
Brașov (Bratcu, Colonia 1 Mai, 
Holbav, Viscri, Araci, Haghig, 
Lisnau) frigul se trăiește, e viu. 
Devine o luptă sau o neputință.

J F furnir ne este alături cu lemne 
de foc, echipe de oameni frumoși 
din companii și oameni cu suflet 
ne-au ajutat să oferim pentru 17 
familii căldura unei sobe.



PAȘI SPRE 
NORMALITATE 
Redarea identității pentru 
persoanele fară adăpost 
presupune mai mult decât 
înmânarea unui act de identitate. 
Acceptarea lor în comunitatea și 
o viață în condiții normale sunt 
definitorii pentru reintegrarea 
lor. Tocmai de accea proiectul a 
urmărit retrăirea unor momente 
dintr-o viață normală pe care 
au avut-o la un moment dat. O 
excursie și un picnic, voie bună și 
o pauză de la viața de pe stradă. 

Proiect susținut la Brașov Heroes







Bucuria În 
lumea realĂ
„Bucuria în lumea reală” reprezintă 
lărgirea inimii fundaţiei către familiile 
şi şcolile sărace din împrejurimile 
Braşovului. Şansa unei lumi neştiute 
- satele sărace - de a fi redescoperită 
şi ajutată. Mergând pe teren, am găsit 
o zonă uitată, cu copii care renunţă la 
şcoală din cauza sărăciei, îngropată 
în lipsuri - hrană, îmbrăcăminte, 
încălţăminte, apă curentă, încălzire, 
condiţii de igienă precare - cu oameni 
îmbătrâniţi, bolnavi şi singuri (emigrarea 
forţei de muncă) fără oportunităţi de 
angajare. Vizitându-i acasă şi oferindu-
le pachete alimentare şi dulciuri ne-am 
propus încurajarea prezenţei la cursuri 
pentru mai bine de 1000 de elevi din 20 
de zone (sate) vulnerabile, împărţind 
25000 de pachete cu fructe şi dulciuri 
şi peste 4800 de pahete cu alimente de 
bază celor 800 de familii în nevoie.



MULțUMIM 
VOLUNTARILOR 
CARe Ne SUNT 
ALăTURI!
Impreună cu voluntarii 
reuşim să participăm la 
diverse activităţi urmărind 
comunicarea proiectelor şi a 
campaniilor pentru strângerea 
de fonduri sau pentru 
informarea comunităţii cu 
privire la nevoile benficiarilor.

Echipele din companii se 
alătură şi ne dau o mână de 
ajutor la gătit, la borcănit şi 
oriunde este nevoie!

Poţi viziona link:
https://www.facebook.com/FundatiaBucuriaDarului/videos/1422423784541783/

Voluntari înscriși260







parteneri și sponsori
Ogrean Construct SRL
PM & SU SERVGRUP SRL Timisoara
PFA Craciun Mihai Virgil
Fralvil SA Ramnicu Valcea
Manos Agros
Ril Electric SRL
Grewe SRL
Multicoral SRL
Penitenciarul Codlea
Brasal Distribution SRL Brasov
Ados Fresh SRL Bucuresti
S.C. N.M. 2KIF S.R.L.
S.C. COMPLEX TURISTIC TRANSFAGARASAN S.R.L.
S.C. Mihadi Com S.R.L.
CMI Neurologie Dr. Pintilie Mariana Claudia
HINDA CAMELIA
LANGA FLORIN VIRGIL INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA
Dempra Consulting SRL
Centru de Voluntariat Brasov
BIG Brother International SRL Codlea



MULȚUMIM!

Fundaţia Bucuria Darului 
Strada Gospodarilor, nr. 5, Braşov (în cartierul Bartlomeu)
Persoană contact: Florica Bercaru, Tel. 0368 465 348

Email: florica.bercaru@bucuriadarului.ro; fundatia@bucuriadarului.ro; 
www.bucuriadarului.ro; www.facebook.com/bucuriadarului; 

Cont: RO34RZBR0000060016138641 deschis la Raiffeisen Bank Braşov

Împreună înmulţim bucuria!


