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Anul 2020 a fost unul al provocărilor. Ne-am recalibrat 
forțele așa încât să nu închidem ușile nici măcar o zi 
pentru cei care aveau cea mai mare nevoie de ajutor. Așa 
am ajuns ca în vârf de pandemie să avem 610 mese calde 
sau pachete cu alimente distribuite zilnic. Am trecut 
împreună și prin criza aprovizionării ca să putem ajunge 
până în cele mai îndepărtate cotloane din cele 27 de sate 
în care mergem cu alimente de bază. Oamenii

străzii

Bătrâni singuri
și neputincioși

Familii
cu mulți copii

Orfani care nu s-au
integrat pe piața muncii

Beneficiarii 
Fundației
Bucuria
Darului

Împreună înmulțim bucuria!

Copii şi tineri la şcoală

Invalizi şi bolnavi

Pensionari cu venit redus

Persoane fără venit (inclusiv 
persoane fără adăpost)
Alte persoane cu lipsuri

Total
alte 120 de persoane ajutate pe 
parcursul pandemiei

300
194
74
125
44

737
+



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 și 
educație.

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

RECHIZITE ȘI SPRIJIN 
PENTRU ȘCOALĂ

cantina
mulțumesc

723 30

600





CeNTRU De ZI
Din fiecare ajutor pe care 
îl primeau ne-am străduit 
să păstrăm esențialul.  Din 
beneficiile centrului de zi, în 
această perioadă am păstrat 
accesul la duș pentru oamenii 
noștri fără adăpost. Iar în 
perioada în care izolarea ne-a 
ținut departe unii de alții, 
persoanelor fără adăpost le-a 
fost dusă mâncarea la centru. 
Ca să simtă că le suntem 
aproape.

COLeCTARe șI
DISTRIBUIRe
În perioada restricțiilor de 
igienă colectarea hainelor a 
fost lăsată  în așteptare. Am 
pus în schimb siguranța pe 
primul loc și am căutat soluții 
să continuăm să facem binele. 
Așa au primit “bilet de trecere” 
jucăriile de plastic, care puteau 
fi ușor igienizate hainele noi și 
încălțămintea nepurtată,  pe 
care le puteam dărui fără o 
igienizare prealabilă.



SUSȚINEM EDUCAȚIA 
“TOAMNĂ, TOAMNĂ 
VREAU LA ȘCOALĂ!”
Educația în pandemie a fost 
o piatra de încercare. Lipsa 
electricității, a tabletelor, lipsa unei 
banale conexiuni de internet sau 
nepriceperea în a stabili conectarea 
pe platformele de învățare, au 
adâncit și mai mult prăpastia între 
copiii de la sat  și restul lumii în 
materie de educație. 

Însă am mers în sate și am văzut că 
pe lângă tablete au nevoie de ancore 
fizice. De creioane, caiete și culori 
pentru notițe. Pentru că există și 
copii silitori pe care am reușit să îi 
susținem. Pentru care matematica, 
fizica sau chimia nu au rămas virtuale 
ci s-au coborât pe hârtie. 
Așa am colectat atât device- uri că să 
poată participa la școala online cât și 
rechizite pentru a-și însuși lecțiile. Pe 
copiii care locuiesc în apropiere i-am 
primit în cantină și am făcut lecțiile 
împreună. Zi de zi.



PEPCO SUSȚINE 
EDUCAȚIA
Proiectul “Trambulină pentru 
viață” este promisiunea echipei 
Pepco de a susține educația și 
dezvoltarea a încă 100 de copii pe 
care îi avem nu doar în grijă ci și în 
suflet. Cei mici au parcurs ateliere 
de igienă (corporală, nutrițională, 
mentală), de comunicare-bullying, 
poziționarea în situații de conflict. 

Împreună am făcut o paralelă 
între lecturile școlare -basmele 
și vrăjitoarele mediului 
online, dependențe cu care ne 
confruntăm mulți dintre noi. 
Kit-ul începătorului în ale igienei 
și jocurile educative pe care să 
le poată folosi alături de frați 
și prieteni au fost și ele parte 
importantă din proiect. 

Așa au făcut cunoștință cu un nou 
tip de educație. Practică. Utilă. 
Care să îi pregătească pentru viața 
de zi cu zi. În stare să le descopere 
celor mici bucuria ordinii și a 
timpului petrecut cu folos.



Miele - Prima 
întâlnire cu 
școala  
De când ne-am înființat,  prietenii de la 
Miele au stat an de an alături de cei mai 
mici dintre școlari, ca să le dea avânt și 
încredere în educație.. 

Un an rotund care a venit la pachet 
cu multe provocări. Tocmai de aceea 
printre încălțămintea și rechizitele 
celor mici au strecurat și un kit pentru 
sănătate. Din familia noastră mare, 
44 de copii au beneficiat de suportul 
echipei Miele.



Copii curaȚi Și 
protejaȚi
În ceea ce privește curățenia, anul 
2020 a fost un an de cotitură. Pentru 
că mai mult ca în oricare an, igiena a 
însemnat sănătate. Frici mai puține. 
Copii în siguranță.

În 2020, oameni buni și curajoși au 
susținut sute de familii din sate și 
Brașov care au avut  nevoie de noi.



ÎMPREUNĂ ÎNCĂLZIM 
SUFLETE
Iarna pentru noi înseamnă dăruire. 
Copleșitoare. În care generozitatea se 
măsoară în mii de cadouri. Pentru ca nici 
o copilărie să nu fie ocolită de bucurie. 

Încă din toamnă începem să ne pregătim 
de iarnă. Pentru că frigul e realitatea care 
le umple viața. Devine inamic și pericol.  

Prin “Împreună încălzim suflete” celor mici 
le oferim geci și încălțăminte de iarnă, iar 
cuiburile le încălzim cu lemne și sobe din 
teracotă care să înlocuiască improvizațiile 
și butoaiele de tablă.

Ne-au fost alături multe persoane fizice și 
companii.



Împreună 
pentru sate
Necazurile au altă greutate la sat. 
Pentru că viața lor e marcată de 
neajunsuri. Apa trebuie cărată de 
departe, locurile de muncă stabile 
sunt rare, pământul împotrivitor și 
puțin, educația părinților nu mai 
departe de 5 clase. 

Din toate astea se plămădesc 
copilării. Familii cu copii mulți 
în care se cresc unii pe alții 
cu bucurie și sacrificiu. Primii 
sacrificați fiind copiii cei mari care 
nici ei nu apucă să temine 8 clase. 

La ei ajungem în fiecare lună cu 
alimente de  bază, iar în fiecare 
anotimp încercăm să le ușurăm 
poverile, fie prin produse de 
igienă, sobe, lemne, încălțăminte 
sau geci pentru copii. 

de pachete cu 
alimente10.000



7 ani de 
bucurie
Bucuria de a marca 
împreună fiecare an în 
care am putut face mai 
mult pentru cei care nu 
se pot ajuta singuri, s-a 
transformat în broșura de 
“7 ani de Bucurie”. O suită 
de povești adevărate 
cu eroi care au dat 
pelerinele în schimbul 
greutăților pe care le duc 
în fiecare zi. 

Au răzbit și au mulțumit 
cerului pentru fiecare 
mână de ajutor venită 
la bună vreme. Le-am 
adunat la un loc ca 
destinele schimbate de 
ajutorul comunității să 
fie cunoscute. Să iasă 
din anonimat și să aibă o 
voce unitară. Să iasă din 
satele lor prin poveștile 
pe care le trăiesc zi de zi. 



Voluntarii & 
voluntariat 
Voluntarii sunt inima noastră. Lor 
li s-a simțit lipsa pe deplin. Însă 
restricțiile de mișcare cât și condițiile 
de igienă impuse ne-au obligat pe 
toți să limităm interacțiunea cu ei în 
perioada critică. 

Suportul lor s-a mutat însă în mediul 
online, dând mai departe vestea 
despre binele pe care îl facem zi de 
zi. Iar când au găsit o “portiță de 
relaxare” au fost mereu pe baricade, 
dispuși să ne ajute. 

Mulțumim tuturor 
din inimă!

Voluntari implicați100



amintiri cu 
bucurie
Dintre toate, cel mai mult ne-au lipsit 
interacțiunile și întâlnirile împreună. 
Evenimentele ca Brașov Heroes sau 
Cina cu folos au deschis poarta către 
excursii și lărgirea orizontului pentru 
copiii satelor. 

Ne-au permis să ne cunoaștem și să ne 
recunoaștem în dorința de a face bine. 
Prin ele s-au legat prietenii, am câștigat 
voluntari și oameni care s-au alăturat 
nouă pe termen lung.

O adevărată călătorie împreună de care 
vrem să ne bucurăm cât mai curând.



prima casă a
bucuriei
O casă se ridică cu multă trudă. 
Cu drămuiri din puținul din care 
se străduiesc să și-l agonisească. 

Ianoșii sunt oameni cumsecade 
și muncitori, care au vrut curtea 
lor. Casa lor. Gradina lor. Copiii 
lor fericiți. Cu încăpățânare. La 
început au stat într-un container 
neîncăpător. Patru copii, doi 
adulți și temele care erau de 
făcut. Pentru că Maria, fiica cea 
mare, este sclipitoare. Cu 10 pe 
linie, nimic nu poate sta între ea 
și școală. 

Fiecare umăr pus la ridicarea 
căminului lor a înseamnat o 
piatră în minus luată de pe inimă. 
Mai puțină teamă, mai multă 
bucurie. Casa familiei Ianoși este 
primul proiect de casă începută 
și finalizată de Fundația noastră. 

Un efort în care au fost implicați 
mulți oameni de bine, din Brașov, 
cărora le mulțumim!





parteneri și sponsori
ALEX FOTOHUNTING SRL

ALPHAVILLE ARENA 
PATRU SA

AML FINANCIAR 

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

CMVI-FATANU OVIDIU IOAN

COBCO LABORATOR SRL

CONSTRUCTII ORDAG SL

CONTA LIA SRL

CONTABIL EXPRES TBM SRL

DIDACTIC FEM SRL

DIVATZ IT AND C SRL

ABP-AGROM SRL

AGENTIA THE PHARMACY SRL

AGROPROD CARTOF

AHEAD WEB SERVICES SRL

DIVERCO P.M. SRL

Dr Oetker RO SRL

DREXAND EMIN SRL

DREXP CONSULTANTS SRL

DUANT SERVICII SRL

DUO EXPERT SRL

EGAS SRL

ELIX SOFTWARE SRL

EXPRESS INSURANCE 
BROKER SRL

GAAN CORPORATE SRL

GABRIELLE DESIGN SRL

Gurdani Com SRL

HAPPYMIX CONSULTING SRL

HILL FASHION SRL

HLK TRADE SRL

I. I. GEANGALA GHEORGHE

ICCO AG SRL

IMAGIX CONT EXPERT 

KREBSBACH AGROM SRL

LUCI EXPRES SRL

MARIDAVISAN SRL

MES AMIS ETIQETTE SRL

MIDAS DEVELOPMENT SRL

MRT CONT SRL

OSMIUM MANAGEMENT SRL

OVI&PAN GRUP SRL

PAROHIA ORTODOXA NOUA II

PROTEUS DIONA SRL

ROMNIAL COM SRL

SDA SERVICII DE DEPOZITARE 
SI ARHIVARE 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



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!


