
Raport de activitate 2022

Fundația Umanitară



Fundația Umanitară

Cuvânt înainte

Dragi donatori, voluntari și membri ai comunității locale,



Noi, cei de la Fundația Umanitară ASSIST, dorim să vă mulțumim din suflet 
fiecăruia dintre dumneavoastră pentru contribuțiile neprețuite, impactul și 
implicarea dumneavoastră din ultimul an.



Prin generozitatea, compasiunea și dedicarea dumneavoastră, suntem 
capabili să ne continuăm misiunea de a promova educația și inovarea în 
comunitatea noastră pentru îmbunătățirea societății de mâine. Ca organizație, 
ne bazăm pe valori precum pasiune și bunătate, și același spirit este cel pe care 
îl vedem în voluntarii noștri, care își oferă neobosit timpul și energia pentru a 
avea un impact de durată în comunitatea noastră.



Activitatea noastră ca fundație a început prin faptul că am fost martori la 
reacția comunității locale care a răspuns cu urgență și bunătate pentru a sprijini 
refugiații ucraineni, reușind să punem Suceava pe harta mondială a ajutorului 
umanitar. Ne simțim onorați să facem parte din acest efort.



Bunăvoința și solidaritatea au fost motoarele din spatele tuturor inițiativelor  
noastre, fie că este vorba despre sprijinirea excelenței în educație, promovarea 
tehnologiei în școli, susținerea evenimentelor culturale sau contribuția la 
furnizarea de servicii medicale mai bune pentru persoanele din comunitatea 
locală. Împreună, facem o diferență de durată în viețile atâtor oameni și totul se 
datorează dedicării și angajamentului donatorilor și voluntarilor noștri. Nu am fi 
putut face acest lucru fără voi!



Vă invit să privim înainte, în timp ce ne continuăm activitatea în anul care 
vine, unindu-ne forțele pentru a face o schimbare pozitivă în comunitatea 
noastră, pentru a aduce speranță în inimile oamenilor și pentru a pune un 
zâmbet pe fețele celor care au cea mai mare nevoie de el.

Andrei Cioban


Președinte Fundația Umanitară ASSIST
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Context

Viziune

Misiune

Fundația Umanitară ASSIST a fost înființată din dorința de a face bine 
comunității sucevene. Încă dinainte de a înființa această fundație, comunitatea 
ASSIST se străduiește să aducă speranță și bucurie în viețile celor mai puțin 
norocoși. În prezent, ne dedicăm să oferim sprijin în cazul nevoilor care apar 
frecvent în comunitatea noastră, atât pentru cele de bază (alimente, 
îmbrăcăminte sau îngrijiri medicale), cât și cele pe termen lung, în special în 
domeniile educaţiei şi culturii. Suntem mândri să fim un pilon de încredere pentru 
comunitatea suceveană, lucrând în strânsă colaborare cu alte organizații și 
fundații locale pentru a aduce o schimbare reală în viețile oamenilor și în 
dezvoltarea comunităților defavorizate din județul Suceava.



Prin fiecare campanie pe care o susținem, dorim să oferim cât mai multe 
beneficii comunității locale. Ne concentrăm eforturile în domenii precum 
educația, sănătatea și asistența socială, în scopul de a oferi oportunități și a 
îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Ne bazăm pe generozitatea donatorilor și 
voluntarilor noștri pentru a ne atinge obiectivele și ne angajăm să utilizăm toți 
banii donați cu responsabilitate și eficiență pentru a obține cele mai bune 
rezultate posibile.

Viziunea noastră este de a avea o comunitate locală unită în diversitate, cu 
acces la educaţie de calitate pentru toți membrii ei şi cu evenimente culturale 
periodice şi de impact.

Misiunea noastră este de a contribui la dezvoltarea echitabilă comunității 
sucevene prin acțiuni caritabile, prin sprijinul performanţei în educaţie şi prin 
susţinerea activităţilor culturale din comunitate.
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În acest sens, dorim să ne îndreptăm cât mai des atenția asupra celor care 
au nevoie de o mână de ajutor. Vrem să aducem un impact pozitiv în viețile 
oamenilor și să le oferim sprijinul de care au nevoie pentru un trai decent. Membri 
și voluntarii noștri sunt dedicați viziunii și misiunii noastre pe termen lung.         
Suntem încrezători că împreună putem construi o comunitate mai bună. 



Avem speranța că acțiunile noastre vor aduce bucurie acolo unde e nevoie și 
vor inspira și alți oameni să facă bine.


Alături de numeroși voluntari și donatori am reușit să schimbăm vieți în 2022, 
iar viziunea noastră s-a consolidat pe baza a 4 principii fundamentale:

Educație și inovație
Considerăm cu tărie că educația reprezintă principalul motor de dezvoltare 

al unei comunități. Ne dorim o comunitate educată, cu acces la resursele 
necesare de învățare și tehnologie de ultimă generație în școlile din Suceava. 
Așadar, acțiunile noastre au ca scop contribuirea la echitatea sistemului de 
învăţământ, dar şi premierea performanţelor educaţionale.

Pasiune și compasiune
Fundația Umanitară ASSIST este suma valorilor noastre. Empatia, altruismul 

și grija față de cei din jur ne definesc comunitatea.

Casă și comunitate
Colaborarea cu alţi actori locali joacă un rol important în strategia 

organizaţiei noastre, întrucât ne dorim să creştem împreună calitatea vieţii din 
comunitate.

Bunătate și umanitate
Credem că fiecare persoană merită sprijin și oportunități egale, indiferent de 

circumstanțele materiale sau de orice altă natură. De aceea, ne dedicam timpul 
si resursele pentru a ajuta copii și părinți din comunități defavorizate, care se 
confruntă cu probleme medicale sau care nu au acces la o educație de calitate. 
Dorim sa le oferim acestora șansa de a-şi construi un viitor mai bun, de a avea 
acces la resurse educaționale de ultimă generație şi, la nevoie, de tratamente 
medicale la cele mai înalte standarde, fără a uita de nevoile de bază.
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Fundația Umanitară ASSIST a fost înființată la data de 28 februarie 2022 cu 
scopul de a continua campaniile caritabile inițiate de compania ASSIST Software.


În mai puțin de un an de activitate, am reușit să ne dezvoltăm armonios și să 
întărim legăturile cu membrii comunității locale, pentru a colabora în favoarea 
binelui. 


Încă din primele zile de înființare, ne-am oferit sprijinul în cazul crizei 

refugiaților din Ucraina. Membrii și voluntarii noștri au vizitat centrele de 

refugiați din împrejurimile Sucevei pentru a le aduce alimente și alte obiecte 
necesare, dar și o rază de speranță. Mai mult decât sprijin umanitar, Fundația 
Umanitară ASSIST a adus bucurie prin tehnologie în școlile din județ. 


Concomitent, am realizat campanii axate pe educație, sănătate, cultură și 
ajutor pentru cei nevoiași. În cele aproximativ 10 luni de activitate din anul 2022 
ne-am bucurat să adunăm peste 100 de membri și voluntari. Fiecare inițiativă a 
fost un pas în față pentru noi, ca echipă și ne-a ajutat să ne dezvoltăm în cadrul 
Fundației Umanitare ASSIST. 


Continuăm faptele bune și în 2023, cu forțe proaspete și speranțe mari pentru 
comunitatea locală. Fii alături de noi în drumul către bine!

Istoricul organizației

Consiliul director

Andrei Cioban
Președinte

Cătălina Micliuc
Vicepreședinte

Petru Cioată
Vicepreședinte

Adrian Onu
Membru asociat

Carmen Dumitriu
Membru asociat

Daniela Istrati
Membru asociat

Mihaela Chistol
Membru asociat
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Rezultate 2022

Total fonduri alocate campaniilor - 212.880 RON, dintre care:

Raport financiar – anul 2022 în cifre

Educație

Educație - 32.780 RON alocați (15%)

Sănătate - 43.080 RON alocați (20%)

Cultură - 112.650 RON alocați (53%)

Sprijin umanitar – 24.370 RON alocați (12%)

Made with SankeyMATIC

Capital social inițial: 25,925.03

Venituri: 287,293.52

Donații angajați ASSIST: 59,075.43

Donații ASSIST Software: 101,390.00

Donații parteneri: 78,810.14

Redirecționare impozit: 8,367.92

Alte donații: 13,725.00

Educație: 41,925.57

Evenimente culturale: 45,800.00

Cazuri medicale individuale: 31,875.00

Sănătate publică: 5,800.00

Cauze sociale colective: 16,203.53

Criza refugiaților: 26,769.03

Marketing & Materiale publicitare: 6,465.26

Taxe: 60.84

Comisioane: 829.61

Salarii: 0.01

Educația reprezintă una dintre direcțiile prioritare ale Fundației Umanitare 
ASSIST. Misiunea noastră este de a oferi elevilor din Suceava acces la resurse 
tehnologice de ultimă generație și dispozitive necesare pentru a beneficia de o 
educație de calitate. De asemenea, ne propunem să susținem eforturile 
profesorilor și ale învățătorilor cu scopul formării personale și profesionale a 
tinerilor din comunitatea noastră. Susținem importanța inițiativelor menite să 
aducă un plus în sistemul de învățământ local. Pentru a face acest lucru posibil, 
Fundația Umanitară ASSIST a alocat în anul 2022 nu mai puțin de 32.780 RON 
pentru campanii care vizează educația.

Campanii
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Am donat o tablă interactivă la Școala Jean Bart din Suceava. 

Infrastructura învechită reprezintă un real impediment în procesul de 

dezvoltare al tinerilor. În ultimii ani, tehnologia și-a demonstrat beneficiile pe care 
le aduce în sistemul educațional și în formarea tinerilor. Drept urmare, am decis 
să dotăm o sală de clasă de la Școala Jean Bart cu tablă interactivă, care vine în 
sprijinul profesorilor cu materiale de suport și funcționalități interesante pentru 
elevi.
Citește AICI mai multe despre această campanie.

Am dotat laboratorul de robotică de la Școala din Ipotești. 

Într-o comunitate rurală din împrejurimile orașului Suceava, copii de diferite 

vârste și-au găsit o pasiune comună - cea de a construi roboți. Dorința de a 
învăța mai multe și potențialul de a-și dezvolta o profesie în acest domeniu i-a 
determinat pe profesorii școlii din Ipotești să le ofere elevilor un spațiu destinat 
roboticii. Coordonatorul acestor activități, doamna Daniela Lungoci, s-a dedicat 
profund acestei inițiative de formare a tinerilor, însă lipsa resurselor tehnologice 
limita semnificativ accesul la informații și activități. Drept urmare, am răspuns 
apelului dumneaei de a dota acest laborator de robotică cu o tablă interactivă, 
22 de tablete și un laptop, în valoare de 19.500 RON.
Citește AICI mai multe despre această campanie.

https://fundatia-assist.ro/ro/activity/sala-de-clasa-de-la-scoala-jean-bart-din-suceava-dotata-cu-tabla-interactiva/
https://fundatia-assist.ro/ro/activity/fundatia-umanitara-assist-donat-un-complex-de-joaca-copiilor-de-la-centrul-help-autism/
https://fundatia-assist.ro/ro/activity/sala-de-clasa-de-la-scoala-jean-bart-din-suceava-dotata-cu-tabla-interactiva/
https://fundatia-assist.ro/ro/activity/am-dotat-laboratorul-de-robotica-de-la-scoala-gimnaziala-din-ipotesti/
https://fundatia-assist.ro/ro/activity/fundatia-umanitara-assist-donat-un-complex-de-joaca-copiilor-de-la-centrul-help-autism/
https://fundatia-assist.ro/ro/activity/am-dotat-laboratorul-de-robotica-de-la-scoala-gimnaziala-din-ipotesti/
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Am donat un complex de joacă pentru copiii de la HELP Autism Suceava.

Copiii cu nevoi speciale au nevoie de condiții speciale de învățare. Aceștia 

descoperă lumea prin joacă și prin activități interactive. Spațiul exterior de joacă 
de la Centrul HELP Autism Suceava dispunea de echipamente învechite, care nu 
mai puteau fi folosite din cauza riscurilor la care puteau fi supuși copiii. Astfel, am 
dorit să le aducem o bucurie atât copiilor, cât și coordonatorilor, oferindu-le un 
complex de joacă, în valoare de 3000 RON, unde copiii se pot distra, relaxa și 
învăță în siguranță.
Citește AICI mai multe despre această campanie.

Am oferit premiul de Excelență în Educație domnului profesor Costan

 Costică. 

Pe 8 septembrie am avut onoarea de a-I oferi Premiul de Excelență în 

Educație domnului profesor de fizică de la Colegiul Național “Ștefan cel Mare” 
Suceava pentru rezultatele sale profesionale impresionante. Pe parcursul celor 50 
de ani la catedră, el a reușit să pregătească 65 de elevi pentru Olimpiada 
Națională de Fizică. Astfel, a obținut 9 premii I, 8 premii II și 9 premii III. 5 dintre 
elevii dumnealui au participat la Olimpiada Internațională de Fizică, unde au 
obținut medalii și premii. Suntem profund impresionați de realizările domnului 
profesor Costan Costică și îl felicităm pentru toată dedicarea și pasiunea de care 
a dat dovadă în calitatea sa de profesor.
Citește AICI mai multe despre această campanie.

https://fundatia-assist.ro/ro/activity/fundatia-umanitara-assist-donat-un-complex-de-joaca-copiilor-de-la-centrul-help-autism/
https://fundatia-assist.ro/ro/activity/premiu-de-excelenta-educatie-oferit-de-fundatia-umanitara-assist-pe-scena-simfoniilor-de/
https://fundatia-assist.ro/ro/activity/fundatia-umanitara-assist-donat-un-complex-de-joaca-copiilor-de-la-centrul-help-autism/
https://fundatia-assist.ro/ro/activity/premiu-de-excelenta-educatie-oferit-de-fundatia-umanitara-assist-pe-scena-simfoniilor-de/
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Am susținut Conferința de Educație Timpurie organizată de EduMax. 

La această ediție au luat parte educatori din învățământul preșcolar și 

primar din tot județul. 

Tema acestei ediții a fost ”Educația Vine din Inimă” și s-a concentrat pe 

importanța valorilor umane precum empatia, compasiunea, încrederea, 
curajul și umanitatea în procesul de învățare. 

Educația depășește aspectul cognitiv și trebuie să asigure o dezvoltare 
completă și holistică a copiilor, bazată pe conectivitatea dintre minte, trup și 
spirit.
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Am premiat 66 de elevi de la Colegiul Vasile Lovinescu din Fălticeni. 

Acești elevi s-au remarcat prin rezultate excepționale în activitățile 

curriculare și extracurriculare, precum olimpiade și concursuri. Eforturile lor au 
fost răsplătite cu premii și burse în valoare de 1700 RON, din partea Fundației 
Umanitare ASSIST. Sperăm că acești tineri sunt un exemplu pentru comunitate și 
vor inspira mai mulți tineri să se dedice educației.

Sănătate
Am donat sânge pentru Ucraina. 

Ne-am alăturat cu bucurie eforturilor umanitare demarate de Ministerul 

Sănătății din România. Donarea este esențială pentru a asigura nevoile de sânge 
în situații de urgență și contribuie la salvarea de vieți. Voluntarii noștri s-au 
mobilizat chiar din primele zile de a dona sânge pentru Ucraina.


Citește AICI mai multe despre această acțiune.

https://dev.fundatia-assist.ro/ro/activity/campanie-de-donare-de-sange-pentru-ucraina/
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Am susținut tratamentul lui Tudor, un copil bolnav de leucemie și Sindrom 
Down. 


La doar 6 ani, Tudor se confruntă cu probleme de sănătate greu de suportat 
chiar și pentru un om mare. Dar puterea sa de a continua lupta cu boala ne-a 
arătat că este un adevărat erou. Fundația Umanitară ASSIST a demarat o 
campanie de strângere de fonduri pentru a-i susține o parte din tratamentele 
costisitoare din Italia. Împreună am reușit să sprijinim tratamentul lui Tudor cu 
donații totale în valoare de 10780 RON.
Citește AICI mai multe despre această acțiune.

Am susținut terapia lui Fabian, un copil cu autism. 

Pentru a acoperi tratamentele și nevoile copilului său, mama lui Fabian 

pregătește cu multă dragoste pachețele de biscuiți pe care mai apoi le vinde 
online. Pentru a sprijini această cauză, în primăvară am achiziționat 600 de 
pachețele de biscuiți, în valoare de 7000 de lei. Acestea au fost împărțite ulterior 
angajaților ASSIST Software și familiilor acestora.

Citește AICI mai multe despre această acțiune.

https://dev.fundatia-assist.ro/ro/activity/povestea-unui-supererou-cu-leucemie/
https://fundatia-assist.ro/ro/activity/600-de-pachetele-de-biscuiti-pentru-terapia-lui-fabian/
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Am donat sânge de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. 

27 de voluntari din cadrul Fundației Umanitare ASSIST s-au alăturat celei de a 

patra ediții a campaniei “Donează sânge. Fii #MândruDonator”. Această 
campanie s-a desfășurat în perioada 10-15 iunie și a avut ca rezultat 81 de vieți 
salvate.

Citește AICI mai multe despre această acțiune.

https://fundatia-assist.ro/ro/activity/patra-editie-campaniei-doneaza-sange-fii-mandrudonator-de-ziua-mondiala-donatorului-de/
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Am oferit 20 de consultații senologice și 20 de ecografii mamare gratuite 
pentru femeile din Suceava. 


Ne-am alăturat luptei împotriva cancerului la sân printr-o donație de 5800 
de lei, demarată de artista Sabrina Seserman și Clinica Hereditas. Campania a 
fost demarată printr-un vernisaj, în cadrul căruia fiecare donator a primit câte un 
tablou în schimbul donației sale. A fost o mare bucurie să susținem această 
cauză și să venim în sprijinul femeilor din comunitatea suceveană, ale căror 
lipsuri materiale le împiedică să beneficieze de servicii medicale de bază.

Citește AICI mai multe despre această acțiune.

https://fundatia-assist.ro/ro/activity/600-de-pachetele-de-biscuiti-pentru-terapia-lui-fabian/
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Am susținut operația Dianei, o elevă cu scolioză malformativă și diabet. 

Diana este o elevă din Suceava, care în ciuda problemelor grave de sănătate, 

are rezultate școlare extraordinare. Din păcate, una dintre coaste risca să îi 
perforeze plămânul, motiv pentru care a necesitat o intervenție chirurgicală de 
urgență. Donatorii noștri s-au mobilizat rapid pentru a strânge cât mai multe 
fonduri. Astfel, am reușit să susținem operația dianei cu 19.500 RON.

Citește AICI mai multe despre această acțiune.

Am dotat Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean Sfântul Ioan cel Nou 
Suceava. 


Prin donaţiile strânse în cadrul Concertului Caritabil de Crăciun, am reuşit să 
sprijinim tratamentele copiilor din spital. 


Fiecare donație a contribuit semnificativ la îndeplinirea visului de a avea o 
secție de pediatrie dotată cu tehnologie modernă și echipamente esențiale 
suficiente. La începutul anului 2023 s-au achiziționat dispozitive medicale în 
valoare de 75.988,72 lei, printre care pulsoximetre, aparate de aerosoli, 
aspiratoare de secreții, minifrigidere pentru medicamente, robot de bucătarie și 
cărți de povești pentru saloane, toate fiind necesare în cadrul Spitalului Județean 
din Suceava.

https://fundatia-assist.ro/ro/activity/strangere-de-fonduri-pentru-o-eleva-de-12-ani-cu-scolioza-malformativa/
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Cultură
Am susținut un spectacol de teatru pentru refugiații din Ucraina.

Alături de Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava am adus un zâmbet 

pe chipul copiilor și părinților fugiți din calea războiului din Ucraina. Special 
pentru ei, am organizat un spectacol de teatru, pus în scenă de Teatrul Muzical 
Dramatic „Olga Kobileanska” din Cernăuți. Spectacolul intitulat ”Omul de zăpadă 
care voia să întâlnească soarele” a fost adresat atât celor mici, cât și celor mari. 

Deși perspectiva poate fi diferită, emoția s-a dovedit a fi la fel de puternică, şi 
zeci de copii ne-au luminat ziua cu zâmbetele lor molipsitoare.


În calitate de sponsori, am asigurat reprezentația și transportul actorilor de la 
Cernăuți la Suceava și înapoi. În plus, toți ucrainenii au beneficiat de acces 
gratuit în sala de spectacolul ce a avut loc în data de 27 mai 2022. Pentru a le 
restitui măcar o fărâmă din arta și din viața pe care o duceau înainte de război, 
piesa a fost jucată în limba ucraineană. Pentru a se simți cu toții bineveniți, 
publicul român a beneficiat de subtitrări în limba română.
Citește AICI mai multe despre această acțiune.

Am adus copii din medii defavorizate la Festivalul de Joacă  “Tărâmul Copiilor”. 


Împreună cu partenerii noștri, EduMax și Institutul Bucovina , am avut prilejul 
de a celebra Ziua Copilului la Festivalul de Joacă ”Tărâmul Copiilor”, din satul de 
vacanță ”Comoara Bucovinei”! Ne-am dorit să le oferim copiilor o zi deosebită, 
plină de veselie și activități inedite. La festival au fost prezenți peste 500 de 
invitați, traineri, organizatori și voluntari, care au asigurat buna desfășurare a 
lucrurilor. Copiii au putut participa la ateliere de creație, jocuri de echipă, iar la 
standul Fundației Umanitare ASSIST au experimentat gratuit realitatea virtuală, 
prin intermediul jocurilor.
Citește AICI mai multe despre această acțiune.

https://fundatia-assist.ro/ro/activity/premiera-suceava-spectacol-de-teatru-pentru-refugiatii-din-ucraina/
https://fundatia-assist.ro/ro/activity/de-1-iunie-la-festivalul-de-joaca-taramul-copiilor/


Fundația Umanitară



Fundația Umanitară

Am susținut momentul din deschiderea concertului “Simfonii de toamnă”.

În calitate de partener oficial în povestea celei de a IX-a ediții a 

evenimentului cultural Simfonii de Toamnă, organizat de clubul Rotary Suceava - 
Bucovina, am asigurat un moment special în deschiderea concertului, susținut de 
soprana Ana Cebotari și Orchestra Mundicolor. Pe 8 septembrie, am fost martorii 
unui spectacol de excepție, pe note armonioase de muzică clasică, jocuri de 
lumini și focuri de artificii. Mult așteptatul eveniment a adunat pe esplanada 
Casei de Cultură din centrul Sucevei peste 7000 de participanți.
Citește AICI mai multe despre această acțiune.

https://fundatia-assist.ro/ro/activity/premiu-de-excelenta-educatie-oferit-de-fundatia-umanitara-assist-pe-scena-simfoniilor-de/
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Am susținut un concert Caritabil de Crăciun pentru dotarea secției de 
pediatrie de la Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.


Bucuria sărbătorilor de iarnă ne determină să fim mai buni, mai darnici și 
mai atenți la nevoile celor din jurul nostru. Fundația Umanitară ASSIST și-a 
propus ca de Crăciun să răspândească magie în comunitatea locală, printr-un 
Concert Caritabil de Colinde. Peste 250 de suceveni au fost alături de noi în seara 
de 16 decembrie, la Biserica Romano-Catolică „Sfântul Ioan Nepomuk”. Scopul 
evenimentului a fost strângerea de fonduri pentru dotarea secției de pediatrie de 
la Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, iar împreună am 
reușit să adunăm impresionanta sumă de 74.000 de lei, dintre care 2.500 EUR au 
fost donați de către compania Novaoptic.
Citește AICI mai multe despre această acțiune.

Sprijin umanitar
Am oferit sprijin umanitar centrelor de refugiați din Ucraina.

Voluntarii noștri au fost alături de refugiații din Ucraina, oferindu-le suport 

încă de la graniță. Ne-am alăturat eforturilor masive ale comunității, mergând în 
Vama Siret, precum și la sala de sport din Milișăuți, acolo unde s-au refugiat sute 
de studenți indieni care urmau cursurile în Ucraina. Voluntarii au mai fost prezenţi 
de-a lungul lunilor de activitate şi în Centrele de refugiați din Cândești, 
Mănăstirea Humorului, Ilişeşti şi zona Zamca, aprovizionând constant cu toate 
cele declarate ca fiind necesare.


Am oferit în dar gândurile noastre de încurajare, dar și produse alimentare și 
de igienă, apă, pături și saci de dormit, transport pe teritoriul României pentru 
familii cu copii și cazare. 

https://fundatia-assist.ro/ro/activity/premiu-de-excelenta-educatie-oferit-de-fundatia-umanitara-assist-pe-scena-simfoniilor-de/
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De asemenea, datorită temperaturilor scăzute din județul Suceava, Fundația 
Umanitară ASSIST a livrat 5 încălzitoare la Siret, pentru a echipa corturile 
neîncălzite de la Vama Siret, şi am oferit peste 20 de pachete de haine, lenjerii de 
pat, produse sanitare și dulciuri către magazinul pentru refugiați deschis la 
Planetariul și Observatorul Astronomic din Suceava
Citește AICI mai multe despre această acțiune.

https://fundatia-assist.ro/ro/activity/sprijin-umanitar-pentru-refugiatii-din-ucraina/
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Am donat ghiozdane cu rechizite pentru copii din comunități defavorizate.

Pe 17 septembrie, voluntarii Fundației Umanitare ASSIST au avut parte de o 

mulțime de zâmbete și activități interactive la evenimentul “Ritm și Improvizație 
pentru o Viață Sănătoasă”. Alături de Edu Max și Generația TehnoWorld, am adus 
bucurie celor 122 de copii prezenți la Centrul Cultural Multifuncțional “Arta” Ițcani. 
Timp de trei ore, copiii, părinții și voluntarii au luat parte la ateliere de creație, 
activități de ritm, improvizație și percuție. Gazda și moderatorul evenimentului a 
fost cunoscutul actor Orlando Petriceanu, care a asigurat totodată distracția și 
amuzamentul.
Citește AICI mai multe despre această acțiune.

https://fundatia-assist.ro/ro/activity/122-de-ghiozdane-donate-la-evenimentul-ritm-si-improvizatie-pentru-o-viata-sanatoasa/
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Am oferit cadouri familiilor nevoiașe de Crăciun. 

La începutul lunii decembrie, am demarat o campanie de strângere de            

fonduri pentru a achiziționa lucruri necesare tuturor membrilor acestor familii. 
Voluntarii noștri s-au dovedit a fi ajutoarele de nădejde ale lui Moș Crăciun, pe 22 
decembrie colindând orașul și împrejurimile pentru a împărți cadourile pregătite 
cu mare grijă. Datorită celor care și-au arătat empatia și au donat pentru 
această cauză, 74 de părinți și copii din județul Suceava au avut parte de 
sărbători mai liniștite și mai frumoase. Suntem profund recunoscători celor care 
au ales să împartă bucuria Crăciunului cu cei mai puțin norocoși, valoarea totală 
a donațiilor fiind de 16.000 de lei.

Citește AICI mai multe despre această acțiune.

https://fundatia-assist.ro/ro/activity/cadouri-si-bucurie-oferite-de-fundatia-umanitara-assist-familiilor-nevoiase-preajma/
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Puterea lui #împreună
Încă de la început am plecat cu premisa că numai prin colaborarea cu 

ceilalți putem aduce schimbarea în bine pe care ne-o dorim pentru comunitatea 
locală. De-a lungul timpului ni s-au alăturat misiunii noastre sponsori, care au 
sprijinit financiar proiectele fundaţiei, parteneri strategici, alături de care am 
implementat iniţiativele, şi partenerii, pe e care i-am sprijinit să-şi continue 
misiunea de a lăsa amprente pozitive în comunitate.
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Donează: https://fundatia-assist.ro/ro/doneaza

Garanti Bank SA

IBAN RON: RO30UGBI0000332027395RON

IBAN EUR: RO23UGBI0000332027396EUR

IBAN USD: RO20UGBI0000332027397USD

SWIFT CODE: UGBIROBU

Conturi

Beneficiar:

Fundația Umanitară ASSIST

Sprijină comunitatea

alături de noi!

https://fundatia-assist.ro/ro/doneaza
https://fundatia-assist.ro/ro/doneaza
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Mulțumim!

Fundația Umanitară

https://www.facebook.com/fundatia.assist
https://fundatia-assist.ro/
https://www.linkedin.com/company/fundatia-umanitara-assist/
https://www.youtube.com/@fundatia-assist

