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SPERANȚA PENTRU VOI
“UN PROIECT DE SUFLET !”
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CUVÂNT ÎNAINTE
“Care este rostul vieții, dacă nu acela de a lupta pentru cauze nobile și pentru a face lumea asta
dificilă un loc mai bun pentru cei care vor trăi în ea după ce plecăm noi?”
Winston Churchill

Am demarat o campanie de strângere de fonduri pentru a finaliza proiectul de construcţie a
căminului şi asigura un fond pentru dotarea şi funcţionarea acestuia, oferind astfel speranță
seniorilor afectați de izolare socială și sărăcie.
Cu ajutorul oamenilor generoşi şi care înţeleg nevoia de solidaritate dorim să ducem la bun
sfârşit proiectul destinat persoanelor în vârstă fără familie.
Sper să vă alaturaţi campaniei noastre şi să fiţi alături de bătrânii care au nevoie de adăpost!
Susţineţi UN PROIECT DE SUFLET alături de noi!
Mulţumim.

Mesajul președintelui organizației “SPERANŢA PENTRU VOI”
Construirea Centrului rezidențial pentru persoanele vârstnice „Fecioara Maria” din Giroc,
reprezintă o prioritate pentru europarlamentarul Maria Grapini, care de altfel a și donat
terenul. Șantierul Centrului rezidențial pentru persoanele vârstnice „Fecioara Maria” din Giroc,
cămin dedicat vârstnicilor fără adăpost, a fost deschis la începutul anului 2021, cu ajutorul
donațiilor strânse din evenimentul caritabil „Balul Speranței”.
„Spațiul de aici este minunat pentru că ne aflăm alături de o mănăstire. Din păcate, în România,
avem încă mare nevoie de locuri pentru oamenii care ajung în faza în care nu mai au o familie.
Este un proiect de suflet pe care doresc să îl duc la bun sfârșit și care cuprinde două părți.
Este vorba, în primul rând, de un pavilion de dormit, unde persoanele pe care le vom lua în
îngrijire vor fi cazate și urmează pavilionul numărul doi, unde vor fi celelalte săli: sala de mese,
sala de recreere și chiar o sală de gimnastică pentru că, cu siguranță, bătrânii au și probleme de
sănătate și vor avea nevoi de mișcare”, a precizat europarlamentarul Maria Grapini.

Scurt istoric al organizației
Fundația SPERANTA PENTRU VOI având CIF 28012366, cu sediul social în localitatea Timișoara,
Str. Jiul nr.2 este înființată în anul 2011 și are ca obiect de activitate “Activitati ale căminelor de
bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure” și un
patromoniu social de 80.000 lei. Fundația este reprezentată de Dna Grapini Maria, in calitate de
președinte fondator.
Fundația SPERANTA PENTRU VOI este o organizație care are drept scop principal sprijinirea
persoanelor în vârstă, bolnave sau din familii cu venituri mici.
Cu o vechime de 10 ani, Fundaţia “SPERANŢĂ PENTRU VOI” a reuşit din strângerea de fonduri
prin intermediul unor campanii de donaţii si evenimente să aducă la bun sfârşit proiecte de
succes printre care enumerăm:
- repunerea în funcţiune a ascensorului și dotarea sălii de kinetoterapie de la Căminul de
bătrâni nr. 1 de pe strada Strada Inocenţiu Micu Klein 25, Timișoara,
- renovarea Sălii de aşteptare de la Policlinica de copii Timişoara,
- amenajarea secţiei de endocrinologie a Spitalului de copii “L. Ţurcanu”,
- renovarea Şcolii şi a Grădiniţei în localitatea Murani, comuna Pişchia.
- parteneri in Campania de donație pentru dotarea spitalului Oncohelp.
Din punct de vedere al campaniilor media, fundaţia are o vizibilitate foarte bună, fiind activă de
peste cinci ani, cu rezultate de la bune la foarte bune, majoritatea campaniilor bucurându-se de
încredere şi recunoastere.
Fundația figurează începând cu data de 19.11.2019 în Registrul entităților/unităților de cult.

Viziunea organizației
Visăm la o lume în care fiecare dintre noi contribuie la mai binele tuturor, în care fiecare
cetățean se implică în rezolvarea problemelor comunității din care face parte, în care fiecare
om se apleacă asupra nevoii celui de lângă el pentru a-l ajuta. Fiindcă atunci când tuturor ne
pasă, fiecare dintre noi va fi mai fericit.

Misiunea organizației
În prezent, scopul organizației este acela de a atrage fonduri pentru construcția, dotarea și
administrarea caminului de bătrâni FECIOARA MARIA.
Pentru realizarea acestui scop, fundația va desfășura următoarele activități:
-

Atragerea și utilizarea, în condiții legale, de surse de finanțare, resurse și bunuri
economice, sub forma de donații, contribuții, sponsorizări și în orice alte forme legale.
Asigurarea finanțării din fondurile proprii a obiectivelor de investiții necesare
desfășurării activității fundației, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a căminului
pentru bătrâni.

Împreună dorim să clădim un centru unde persoanele vârstnice să primească suportul necesar.
Căminul pentru persoanele vârstnice ”Fecioara Maria” dorește să vină cu speranță în sprijinul
seniorilor afectați de izolare socială și sărăcie.

Imagini care spun mai mult decât cuvintele. Evoluția proiectului

Membrii Consiliului Director
Fundația SPERANȚA PENTRU VOI este persoană juridică română, fără scop lucrativ, apolitică,
non-guvernamentală și non-profit, înființată în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.
Consiliul Director asigură realizarea scopului și obiectivelor fundației, exercitând urmatoarele
atribuții:
-

Stabilirea strategiei generale și a programelor fundației
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situatiilor financiare anuale
Alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori
Inființarea de filiale
Incheierea de acte juridice, în numele și pe seama fundației
Executarea bugetului de venituri și cheltuieli
Aprobarea organigramei și a strategiei de personal a fundației
Modificarea statutului fundației
Indeplinirea oricaror alte atribuții prevăzute de lege sau în statut.

Fundația are un număr de 8 membrii fondatori, din care doar 5 figurează ca membrii în Consiliul
Director, după cum urmează:
1. Maria Grapini – membru fondator și președinte al Consiliului Director
2. Rodica Mariana Suba – membru fondator și vicepreședinte al Consiliului Director
3. Elena Maier – membru fondator și secretar al Consiliului Director
4. Mariana Bublea – membru fondator și membru în Consiliul Director
5. Daniela Holzheimer – membru în Consiliul Director.

Programele organizației.
Implicarea în diverse proiecte similare precum dotarea cu aparatură sau finanţarea unor lucrări
de reparaţii la alte case de bătrâni, spitale sau şcoli, aduc un plus de experienţă fundaţiei
“SPERANŢĂ PENTRU VOI”.

Fă bine împreună cu noi!
A. Implementează programe de responsabilitate socială cu impact multiplicat pentru
compania ta, alături de noi
B. Redirecționează
-3,5% din impozitul pe venit prin completarea formularului D230, în calitate de persoană fizică
- 20 % din impozitul pe profit sau pe impozitul pe venit, în calitate de persoană juridică.
C. Donează/ sponsorizează
Banca : First Bank, Sucursala Marasti Timişoara,
Cont : RO07 PIRB 3701 7294 1700 1000
Titular cont: Fundația SPERANȚA PENTRU VOI

reprezentată prin doamna Maria Grapini – Preşedinte, denumită în continuare BENEFICIAR

Informații despre proiectele /activitățile desfașurate

Fundaţia “SPERANŢA PENTRU VOI” derulează în prezent un proiect care are ca obiect
Construirea Centrului rezidențial pentru persoanele vârstnice „Fecioara Maria”, un cămin
dedicat vârstnicilor fără adăpost şi fără posibilităţi sociale, situat in localitatea Giroc, judeţ
Timis, Romania.
Șantierul Centrului rezidențial pentru persoanele vârstnice „Fecioara Maria” a fost deschis la
începutul anului 2021, cu ajutorul fondurilor strânse prin derularea unor campanii de donaţii şi
evenimente, precum evenimentul caritabil „Balul Speranței”.
Odată finalizat, căminul va fi compus din două pavilioane: un pavilion de dormit, unde
persoanele pe care le vom lua în îngrijire vor fi cazate și pavilionul numărul doi, cu o sală de
mese, sală de recreere și o sală de gimnastică.
Activitati de strangere de fonduri online si prin contact de tip call center. Activitati de
relationare cu furnizorii, obtinere de avize. Anul 2020 fiind unul pandemic ne-a impiedicat sa
organizam evenimente de strangere de fonduri. Proiectele si activitatiile din anul 2020 s-au
orientat mai mult pe activitatile legate de constructia caminului. Etape anterioare execuției
construcției: obținerea certificatului de urbanism, elaborare proiect, obținere avize solicitate de
Primarie, elaborare documentatie tehnica pentru autorizația de construire, obținerea
autorizației de construire.

Prezența în media
•

Televiziune - aparitii in cadrul emisiunilor (stiri, dezbateri, culturale, etc)

•
Presa scrisa - aparitii in articole (advertoriale), inserturi publicitare, cupoane, spatiu
publicitar
•

Radio (spoturi publicitare, emisiuni sponsorizate, invitati in emisiuni, stiri)

•
Direct mail (scrisori expediate personal sau distributie de pliante publicitare, database email)
•

Search Engine Optimization

•

Online content management (publicitate nativa)

•

Social networks (Facebook, Instagram, etc)

•

Video advertising (Youtube)

•

Conferinte si prezentari

•

Promovare prin intermediul evenimentelor culturale.

Date financiare: venituri/cheltuieli
Situația rezultatului exercițiului financiar la data de 31.12.2020 se prezintă astfel:
I. Venituri totale: 208.868 lei, din care
- Sponsorizări = 183.929 lei
- Donații = 24.219 lei
- Dobanzi = 720 lei

II. Cheltuieli totale: 4242 lei, din care:
- Alte cheltuieli = 3600 lei
- Servicii executate de terti = 642 lei
III. Excedent: 204.626 lei.
Plăți către furnizori in anul 2020 = 619.017 lei

Balanța de verificare la 31.12.2020 reflectă fidel situația patrimonială a fundației și este în
conformitate cu registrele contabile ale fundației.

