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Împreună înmulțim bucuria!
De 6 ani învățăm să luptăm cu foamea. Susținem zilnic peste 470 de persoane
vulnerabile cu alimente sau prânzuri calde (familii cu copii mulți, bătrâni bolnavi,
oameni ai străzii). Mulți locuiesc în condiții precare și nu-și pot asigura existența.
Astăzi peste 30 de persoane fără adăpost beneficiază de facilităţile centrului de
zi. În satele din jurul Brasovului pe care le vizităm cu regularitate, 600 de familii
primesc alimente în fiecare lună.

Oamenii
străzii

Bătrâni singuri
și neputincioși

Familii
cu mulți copii

Orfani care nu s-au
integrat pe piața muncii

Beneficiarii
Fundației
Bucuria
Darului
283
103
99
149
89

Copii şi tineri la şcoală
Invalizi şi bolnavi
Pensionari cu venit redus
Persoane fără venit (inclusiv
persoane fără adăpost)
Alte persoane cu lipsuri

723

Principalele
activități ale
Fundației
Bucuria
Darului

COLECTARE SI DISTRIBUIRE
Obiecte de îmbrăcăminte,
încălțăminte, rechizite, electrocasnice
sau mobilier funcțional

CANTINA MULȚUMESC

723

O masă caldă
în fiecare zi

GĂZDUIREA DE PARASTASE
*în vederea autosusținerii

O masă caldă pentru
cei în nevoie, în memoria
celor adormiți

30

CENTRUL DE ZI

Un loc de întâlnire,
socializare, redescoperire

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE

600

cantina
mulțumesc
La cantina cei în nevoie găsesc mai
mult decât o masă caldă. O oază
de umanitate unde dospesc toate
proiectele noastre, având nevoile
lor în prim plan: o masă caldă,
pachete cu alimente și dulciuri
pentru
copii,
îmbrăcăminte,
căldură, igienă.

CeNTRU De ZI
E locul unde oamenii fără adăpost vin să își
petreacă bună parte din zi. Fac duș și primesc
schimburi curate. Ore cu căldură, televizor, mic
dejun, ceai, prânz si o vorbă bună de la cine
le trece pragul. Aici își odihnesc picioarele de
atâta umblat de colo colo, ca ai nimănui.
În 2019 i-am ajutat să își facă 25 de acte de
identitate. Celor buni de muncă le-am făcut 40
CV-uri ca să se pună pe picioare, iar 30 sunt în
curs de angajare.

COLeCTARe șI
DISTRIBUIRe
Fie
că
este
vorba
de
îmbrăcăminte,
încălţăminte,
rechizite, mobilier sau mașini
de
spălat,
încercăm
să
înţelegem care sunt nevoile
arzătoare și să acoperim cât
mai multe din ele.

SUSȚINEM EDUCAȚIA
“TOAMNĂ, TOAMNĂ
VREAU LA ȘCOALĂ!”
Pe cei mici îi așteptăm să crească
mari. De asta ne preocupăm de
educația lor pe tot parcursul anului.
Vara îi trimitem în tabere să se
bucure de copilărie, toamna le
pregătim pregătim 600 de ghiozdane,
iarna îi echipăm cu îmbrăcăminte și
încălțăminte cât să țină piept frigului.
Echipele companiilor care i-au
încurajat și susținut să meargă la
școală au fost: Pepco, Delaco, Flanco,
Reinert, Autoliv, Sykes Continental,
Schaeffler, Waters, Siemens, Atos,
Accenture, KFC, Miele, Fundaţia
Hearts Across plus alte persoane
fizice care doresc să rămână
anonime.

“Felicitări,
aU câștigat”
DELACO
Campania “Felicitări! Au Câștigat!”
ajunsă la a doua ediție, a însemnat
pentru 100 de copii ghiozdane gata
echipate plus echipament sportiv
complet (încălțăminte și îmbrăcăminte).
Cătălina Ponor ne-a vizitat la cantina
unde le-a vorbit mult copiilor despre
curaj, muncă și visuri care se pot împlini
dacă muncești cât trebuie.
Ca spor de încurajare, am avut și echipa
Delaco alături de noi.
I-am văzut în acțiune, arătând lumii că e
chiar MARE BRÎNZĂ să faci BINE!
Delaco a fost lângă noi încă de la
început, astfel încât prânzurile celor
pe care noi îi ajutăm sunt completate
săptămânal de brânzeturi din belșug.
Cât despre produsele necesare la gătit,
au fost primii care au pus umărul ca
mâncarea să prindă un #MareGust.

PEPCO SUSȚINE EDUCAȚIA
Educația pentru copiii din satele sărace
înseamnă șansa unui viitor mai bun.
Alături de Pepco România prin proiectul “
Toamnă, Toamnă vreau la școala!” 100 de
copii din mediul rural din județul Brașov
și împrejurimi au beneficiat de ateliere
tematice educative de igienă, comunicare
și matematică. Jocul a devenit o formă
de cunoaștere a realității iar școala s-a
transformat din Vrăjitoarea cea Rea în Zâna
Bună.
Participarea, curiozitatea, curajul și atenția
din cadrul atelierelor a fost răsplătită cu
ghiozdane gata echipate pentru începerea
anului școlar celor 100 copii.
Generozitatea echipei PEPCO România a
acoperit în anotimpul rece nevoia celor 100
de copii de a merge cu ghete și geci, “unelte”
cu care să facă față frigului. Deși la sute de
kilometri depărtare, le-au simțit greutățile și
au făcut tot ce le-a stat în putință ca niciun
copil să nu rămână fără dovada că și ei
contează în fața lumii.

Miele - Prima
întâlnire cu
școala
O întâlnire pentru care echipa Miele se
pregătește din timp, an de an.
Cu 23 dintre ei, clasa 0 și clasa întâi, s-au
văzut înaintea începerii anului scolar.
Întâlnire care a devenit deja tradiție. Leau povestit despre cât de important e să
îți faci școala prietenă la cataramă și să
o ții aproape. Despre efortul susținut și
răsplata care vine după ce ai pus toată
inima în lucrul pe care îl faci.

Brasov Heroes
La Brașov Heroes anul acesta am
ales să alergăm pentru copilăria de
care cei mici nu s-au putut bucura
niciodată. Prin proiectul “Trambulină
pentru viață” i-am trimis în prima
lor tabără în care să uite că sunt
părinții fraților mai mici și să se
bucure pentru câteva zile de jocuri,
voie bună și de educație. Cu ajutorul
Fundației Comunitare, a alergătorilor
și a donatorilor, 38 de copii s-au
bucurat de 4 zile în care au pus pauză
grijilor de zi cu zi.

Ziua copilului
Deja devenită tradiție, ziua copilului o
marcăm prin ieșiri în lume. Anul acesta
am mers la Dino Parc. Pentru ei o zi plină
de râsete, alergătura și curiozitate. O zi
a lor în care au putut simți copilăria din
plin.

Eroine NeȘtiute
Luna martie e luna lor. A
#eroinelorneștiute. Cele care
ies învingătoare în lupta cu
sărăcia în fiecare zi. Povești
care ne inspiră. Inimi care
răzbesc și duc greutăți prea
mari. Pe parcursul întregii luni
ne-am propus să le dăruim
acestor femei o floare, un
pachet cu produse de igienă
sau…o mașină de spălat. În
familiile cu mulți copii, igiena
corporală și curățenia, de
multe ori sunt inexistente
tocmai pentru că mijloacele de
întretinere sunt prea scumpe.

Cina cu folos
Unsprezece meșteri mari
în ale bucătăriei în frunte
cu Amedeo au pus la
cale #CinacuFolos Ediția
a II-a. Un eveniment în
cadrul căruia am reușit să
strângem în jurul meselor
mai mult de 500 de prieteni
pentru susținerea celor
470 de suflete sprijinite de
fundația noastră.

ÎMPREUNĂ ÎNCĂLZIM
SUFLETE
Sărăcia nu te lasă să faci economii iar
frigul nu face diferență. Asta au înțeles
inimile companiilor care s-au alăturat
pentru a le face iarna mai ușor de dus.
35 de sobe au fost dăruite în total în iarna
2019 dintre care 12 cu sprijinul Fundației
Comunitare Brașov prin proiectul Cercul
Donatorilor. Restul au fost acoperite de
inimile echipelor Accenture, Atos, Atos
Creation, Autoliv, Canam, Cerner, Fortech,
Sykes, Icco plus alte persoane fizice care
au dorit să rămână anonime.
3 camioane de lemne au fost împărțite
între 31 familii din Brașov și 23 de familii
din satele din jurul Brasovului.
800 de copii au fost îmbrăcați și încălțați
în prag de iarnă. Cifră atinsă cu ajutorul
celor care au înțeles că educația și
sănătatea sunt cadourile care pot schimba
viitorul lor: Herbagetica, Pepco, Ipsos,
Auchan, Coresi, Mega Image, Școala 19.

Împreună
pentru sate
Lună de lună ajungem în 20 de
sate din jurul Brasovului unde
vizităm peste 600 de familii
cu copii și bătrâni singuri și
neputincioși. Comunități fără
infrastructură și fără locuri de
muncă. O sărăcie care curmă
copilării și perspective de viitor.

11.454
16.850

de pachete cu
alimente
de pachete cu
dulciuri

Conferința
anuală
Ca semn de recunoștință
pentru susținerea de
care suntem înconjuati
în Brașov, în fiecare an
am organizat o întâlnire
de suflet. Ocazie de
creștere împreună.
Pentru părintele Ciprian
Negreanu suferința a fost
o temă centrală a vieții și
sursă a multor zbuciumări
interioare. L-am chemat
la Brașov pentru un
dialog viu care să lege
comunitatea oamenilor
de bine. O întâlnire între
părinte și mai bine de 300
de suflete.

Voluntarii &
voluntariat
Voluntarii adaugă timpului nostru
ritm și îl fac să vibreze. Îi dau forța
să se pună în mișcare. Să treacă la
acțiune și să facă minuni. Fie că e
vorba de curățat legume, porționat
pâine, pregătirea pachetelor, team
buildinguri, festivaluri sau târguri.

100

Voluntari implicați

A venit vremea să le fim recunoscători
că au devenit parte din povestea
Bucuriei Darului și le-am organizat
o seară a lor. Să se cunoască unii
cu ceilalți, să depănăm amintiri și
să punem la cale proiecte noi. Ce
veți vedea în imaginile de atunci
este doar o mică parte din familie.
Ei ne sunt cu mult mai mulți. Fără ei
și fără toate inimile care ne susțin
toți acești ani ar fi rămas doar un vis
frumos.

Mulțumim tuturor
din inimă!

parteneri și sponsori
ALEX FOTOHUNTING SRL

DIVERCO P.M. SRL

MIDAS DEVELOPMENT SRL

ALPHAVILLE ARENA
PATRU SA

Dr Oetker RO SRL

MRT CONT SRL

AML FINANCIAR

DREXAND EMIN SRL

OSMIUM MANAGEMENT SRL

DREXP CONSULTANTS SRL

OVI&PAN GRUP SRL

DUANT SERVICII SRL

PAROHIA ORTODOXA NOUA II

DUO EXPERT SRL

PROTEUS DIONA SRL

EGAS SRL

ROMNIAL COM SRL

ELIX SOFTWARE SRL

SDA SERVICII DE DEPOZITARE
SI ARHIVARE SRL

BIOFARM
CONSULTING SRL
ANA GLASS - romglass SRL
Asociatia Internationala a
Femeilor crestine
B ART RESTAURANT SRL
BABERA SERV SRL
BATA CORNELIA Birou
Expert Contabil
BIT LINE SRL
CAMCOM ARA DESIGN SRL
CASA DE COMERT
BASARABIANUL

ABP-AGROM SRL
AGENTIA THE PHARMACY SRL
AGROPROD CARTOF
AHEAD WEB SERVICES SRL

EXPRESS INSURANCE
BROKER SRL
GAAN CORPORATE SRL
GABRIELLE DESIGN SRL
Gurdani Com SRL
HAPPYMIX CONSULTING SRL
HILL FASHION SRL
HLK TRADE SRL

CMVI-FATANU OVIDIU IOAN

I. I. GEANGALA GHEORGHE

COBCO LABORATOR SRL

ICCO AG SRL

CONSTRUCTII ORDAG SL

IMAGIX CONT EXPERT

CONTA LIA SRL

KREBSBACH AGROM SRL

CONTABIL EXPRES TBM SRL

LUCI EXPRES SRL

DIDACTIC FEM SRL

MARIDAVISAN SRL

DIVATZ IT AND C SRL

MES AMIS ETIQETTE SRL

SECA DISTRIBUTION SRL
SERVICII CONTABILE MIREA
VIORICA SRL
SEVA STUDIO SRL
SONOR DISTRIBUTION SRL
STERNS EXPERT
ACCOUNTING SRL
TRACIA FOOD IMPEX SRL
TRICOM SRL
TRIO AUDIT SRL
UNIQUE DENTAL SRL
US FOOD NETWORK SA
UTI EXPRES SRL
XOY PLAN SRL

Împreună înmulţim bucuria!
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

