Despre FARA
Fundaţia FARA oferă servicii copiilor şi
tinerilor care sunt “fără” lucrurile de care au
nevoie pentru a-şi atinge pe deplin
potenţialul. Adică fără familie, fără dragoste,
fără un viitor, fără speranţă.

Cum poţi ajuta?
Generozitatea ta poate face o mare diferenţă în viaţa
copiilor şi tinerilor susţinuţi de Fundaţia FARA.
Contribuţia ta este cel mai uşor şi mai ecient mod de a
investi în comunitate. Împreună vom avea un impact mult mai
mare decât ecare în parte.

Patronii Fundatiei:
Alteţa Sa Regală Prinţul de Wales,
Prinţesa Marina Sturdza
Soprana Felicia Filip

Proiectele
noastre:

LOCUINŢE PROTEJATE
pentru tineri cu dizabilităţi

CENTRE DE PREGĂTIRE
pentru viaţa independentă a
tinerilor, tip Foyer

CENTRE DE RECUPERARE
pentru copii cu nevoi
speciale

asigură produse de igienă
personală pentru un tânăr,
timp de o lună

100 lei

300 lei

acoperă hrana
unui tânăr
pentru 12 zile

asigură materialul necesar lunar
pentru activităţi de terapie
ocupaţională pentru toţi tinerii

Cum poti sprijini?
PERSOANĂ FIZICĂ

PERSOANĂ JURIDICĂ

SUSŢINE FUNDAŢIA FARA
cu 2% din impozitul pe
venitul anual completând
formularul 230 disponibil
pe www.faracharity.ro

DIRECŢIONEAZĂ 20%
din impozitul pe prot, sumă
deductibilă prin legea
sponsorizării (în limita a 0.3%
din cifra de afaceri).

DONEAZĂ
materiale pentru terapia
ocupa ţ ională ş i produse
pentru ingiena
personală

PREGĂTEŞTE
UN EVENIMENT
de strângere de fonduri în
beneciul FARA

POŢI DONA ŞI PRIN ONLINE BANKING:
INTRĂ ÎN CONTUL TĂU DE ONLINE BANKING.

PROGRAM DE PREVENIRE
a abandonului şcolar
adresat atât elevilor, cât
şi familiilor lor

CASE DE TIP FAMILIAL
pentru copii lipsiţi temporar
sau permanent de grija
familiei biologice

SETEAZĂ PLATĂ
RECURENTĂ
ONLINE

ORDIN DE PLATĂ SAU
TRANSFER PROGRAMAT

INTRODU SUMA
PERIOADA ( DE EXEMPLU 12 LUNI )
FRECVENŢA ( LUNAR ).

Fundaţia FARA
Str. Anton Pann nr. 6A, Popeşti Leordeni, Judeţul Ilfov

pentru tineri cu
dizabilităţi

50 lei

25 lei
acoperă transportul lunar
al unui tânăr pentru
socializare în oraş

LOCUINŢE PROTEJATE

NUME BENEFICIAR:
Fundaţia FARA
IBAN:
RO02RNCB0090142826750001
COD FISCAL: 33553562
BCR Filiala Lipscani

Tel: 021 242 0555 / E-mail: ofce@faracharity.ro
www.faracharity.ro / www.facebook.com/fundatiafara

www.faracharity.ro

Proiecte FARA

În acest moment, în România este în creştere
numărul tinerilor marginalizaţi social, care
provin din centre de plasament sau din familii
dezorganizate. O parte dintre tinerii cu vârste
peste 18 ani, care au fost instituţionalizaţi, au
dizabilităţi intelectuale sau probleme de
sănătate mintală, şi din această cauză nu sunt
integraţi în societate.

Nouăsprezece tineri de peste
18 ani cu dizabilităţi
intelectuale

1

1

Casa Elisabeta

1

Cacica, judeţul Suceava
Casa Elisabeta a fost deschisă în 2016 şi găzduieşte
şase tineri cu dizabilităţi, ce provin din centrele de
plasament de stat. Tinerii participă la ceremoniile şi
evenimentele religioase din Cacica, precum şi la
activităţi gospodăreşti la alţi membri ai comunităţii.

ÎN ACESTE LOCUINŢE
PROTEJATE ACORDĂM
TINERILOR CU DIZABILITĂŢI:

SERVICIILE DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ACORDATE:

Ajutorul şi îngrijirea
adecvate pentru
realizarea activităţilor de
bază ale vieţii,

Găzduire/rezidenţă
permanentă pe perioadă
nedeterminată pentru tinerii
beneciari;

Asistenţă pentru
sănătate, respectiv
supraveghere şi
tratament, în baza
prescripţiilor medicale,
într-un mediu sigur.

Diagnoză socială;
elaborare plan de
intervenţie, de asistenţă şi
îngrijire, consiliere
psihologică, asistenţă
medicală, supraveghere etc.

Casele Sf. Iosif, Sf. Maria şi Elisabeta:

Casa Elisabeta este casa lor şi sunt foarte încântaţi să
locuiască într-un loc curat, nou şi foarte primitor.

2 Casele Sf. Maria si Sf. Iosif
Fantana Mare, judeţul Suceava

Tinerii cu dizabilităţi care au nevoie de sprijin
permanent, pe termen lung, se mută în case mai mici, în
cadrul comunităţii, unde duc o viaţă normală ind ajutaţi
în permanenţă de personal calicat.
Casa “Sf. Iosif” găzduieşte cinci tineri, iar Casa “Sf.
Maria” găzduieşte opt tineri care se autogospodăresc,
îngrijesc de grădină şi de animale.

Provin dintr-o structură
instituţionalizată şi nu dintr-o
familie/ să nu aibă
aparţinători care să
îndeplinească condiţii de a-i
îngriji conform datelor şi
cerinţelor din ancheta socială
Fără handicap locomotor/
zic, întrucât structura
locuinţelor protejate şi felul
programului nu le-ar asigura
protecţia şi îngrijirea
adecvate
Necăsătoriţi, întrucât felul
programului nu le-ar asigura
condiţiile, protecţia şi
îngrijirea unei familii.

