
Rechizite 
Pentru Viitor
Educând o generație, schimbi viitorul țării!



MISIUNE.
VIZIUNE.
SCOP.

Campania de strângere de fonduri:
RECHIZITE PENTRU VIITOR se află deja la
cea de-a 4 ediție consecutivă.

Ne propunem să oferim ghiozdane complete
pentru copiii din medii defavorizate, înainte
de începerea anului școlar.



DESPRE CAMPANIE
Campania se desfășoară în 12 
județe ale țării, cu target de 
extindere la nivel național.

Scopul principal al campaniei 
este prevenirea și combaterea 
abandonului școlar din zone în 
care activăm și cu alte campanii 
de donații.

Misiunea noastră este susținerea 
educației și sprijinirea copiilor 
pentru a-și continua studiile.

Ne dorim o generație nouă 
educată, școlarizată, capabilă să 
se integreze pe piața muncii și să 
reușească profesional, social și de 
ce nu emoțional.



DE 14 ANI
FACEM VOLUNTARIAT
DIN PASIUNE

CONTEXT ȘI MOTIVAȚIE



Pentru noi, voluntariatul a devenit 
o pasiune în urmă cu 14 ani.
Din acel moment ne-am implicat, 
ca voluntari, în foarte multe 
campanii la nivel local, județean 
și național.

Mergând prin țară, prin diferite 
județe alături de voluntari și 
ducând produse și alimente, am 
găsit mulți copii care nu mergeau 
la școală, deoarece nu aveau cu 
ce ajunge acolo, nu aveau 
încălțări potrivite, nu aveau 
rechizite.

Ne-am dat seama că rechizitele sunt 
cel mai important cadou și ajutor 
pentru un copil.
Pentru viitorul său și o șansă la o 
viață mai bună!
În alte campanii sociale ale noastre 
(de Craciun, Ziua Copilului etc.) 
încurajăm donatorii să includă în 
pachetele pentru copii și rechizite,
pentru a pregăti anul școlar următor.

Așa s-a născut proiectul RECHIZITE 
PENTRU VIITOR. Dintr-o analiză a 
nevoilor imediate a copiilor, din 
dorința de a le oferi o șansă pe care
părinții lor poate nu au avut-o.



2018

1000
 de ghiozdane

2019

3000
 de ghiozdane

2020

1500
 de ghiozdane

În 2018 am dat startul 
campaniei și am reușit 
să strângem peste 
1000 de ghiozdane 
complet echipate.

În 2019 am strâns 
peste 3000 de 
ghiozdane complet 
pregătite pentru
noul an școlar.

În contextul pandemiei am reușit cu mari 
eforturi să distribuim 1500 de ghiozdane cu 
rechizite. În plus am distribuit tablete și 
pachete de rechizite care au ajuns la sute
de copii defavorizați.

RECHIZITE PENTRU VIITOR
În primele 3 ediții ale campaniei, am reușit să ajungem la 
aproximativ 6.000 de copiii.

ISTORIC CAMPANIE



Pentru 2021, obiectivul este să ajungem la peste 5000 de copii și
să îi pregătim pentru noul an școlar.

RECHIZITE PENTRU VIITOR 2021

5000  de ghiozdane
MISIUNE CAMPANIE



Educând o generație, schimbi viitorul țării!

RECHIZITE PENTRU VIITOR 2021

Pachete 
Sponsorizare



BRONZE

3000
APROXIMATIV 60 DE GHIOZDANE

euro

Menționarea companiei în campaniile de 
comunicare media pre și post eveniment

Menționarea companiei pe canalele de 
social-media ale Asociației

SILVER

5000
APROXIMATIV 100 DE GHIOZDANE

euro

Personalizarea ghiozdanului
cu logo-ul firmei

Menționarea companiei în campaniile de 
comunicare media pre și post eveniment

Menționarea companiei pe canalele de 
social-media ale Asociației

PLATINUM

10000
APROXIMATIV 200 DE GHIOZDANE

euro

Personalizarea ghiozdanului
cu logo-ul firmei

Inserarea unui pliant/broșură
a companiei în ghiozdan

Publicarea unui articol advertorial într-o 
revistă economică națională

Publicarea unui videoclip pe canalele 
social media ale Asociației

Menționarea companiei în campaniile de 
comunicare media pre și post eveniment

Menționarea companiei pe canalele de 
social-media ale Asociației

PLATINUM PLUS

25000
APROXIMATIV 500 DE GHIOZDANE

euro

Personalizarea ghiozdanului
cu logo-ul firmei

Inserarea unui pliant/broșură
a companiei în ghiozdan

Publicarea unui articol advertorial într-o 
revistă economică națională

Publicarea unui videoclip pe canalele 
social media ale Asociației

Menționarea companiei în campaniile de 
comunicare media pre și post eveniment

Menționarea companiei pe canalele de 
social-media ale Asociației*În cazul în care suma donată diferă de pachetele gândite de noi

vom face o ofertă personalizată
*Costul unui ghiozdan complet este de aproximativ 50 de euro

*Ghiozdanul cuprinde: 10-20 caiete de română, 10-20 caiete de matematică , 

Vocabular, Penar cu instrumente , Creioane colorate, acuarela, Caiete speciale, 

alimente: ceva dulce sau conserve.

*Acolo unde bugetul permite, adăugăm plastilină, trusă mecanică etc.



https://www.facebook.com/ingeripentrusuflete/videos/3517990844947987

https://www.facebook.com/102151447882783/videos/587411031927579

https://www.facebook.com/ingeripentrusuflete/photos/a.121594695938458/535404254557498/

https://www.facebook.com/ingeripentrusuflete/posts/504206357677288

https://www.facebook.com/watch/live/?v=463021137656951&ref=watch_permalink

https://www.aradon.ro/aradon-stirile-judetului-arad/ingeri-pentru-suflete-trimite-copiii-defavorizati-lascoala-1275020/

https://www.ziardearad.ro/alexandra-timar-strange-rechizite-pentru-mii-de-elevi-nevoiasi-mai-sunt-trei-zilecare-cei-care-doresc-pot-ajuta

https://www.livearad.ro/nu-vrei-sa-ajuti-si-tu-un-copil-sa-mearga-la-scoala-alexandra-timar-strangerechizite-pentru-3-000-de-copii-cu-risc-de-abandon-scolar/

https://www.ziardearad.ro/alexandra-timar-strange-rechizite-pentru-mii-de-elevi-nevoiasi-mai-sunttrei-zile-care-cei-care-doresc-pot-ajuta

https://radiocolor.ro/ingeri-pentru-suflete-un-vis-devenit-realitate/

https://adevarul.ro/locale/vaslui/cum-ajuns-tanaradin-banat-zana-copiilor-sarmani-moldova-multi-nau-curent-electric-1_5aa23738df52022f755c6021/index.html

https://www.aradon.ro/aradon-stirile-judetului-arad/ingeri-pentru-suflete-trimite-copiii-defavorizati-lascoala-1275020/

https://psnews.ro/exemplu-de-civism-al-unei-tinere-din-arad-ajuta-copiii-sarmani-cu-ghiozdane-sirechizite-229027/

https://stiripentrucopii.com/tag/ingeri-pentru-suflete/

O parte din aparițiile
în media:

RECHIZITE PENTRU VIITOR PARTENER MEDIA

Ingeri pentru suflete
FACEBOOK

Ingeri pentru suflete
INSTAGRAM



Asociația nonguvernamentală “ÎngeripentruSuflete” s-a născut din dorința 

de ajuta copiii și bătrânii din mediile defavorizate ale României. Născuți și 
crescuți cu un puternic simț al empatiei față de cei din jur, ne dorim să 

contribuim cu orice putem oferi pentru a ușura viața celor care nu au fost 

la fel de norocoși ca noi. ONG-ul “ÎngeripentruSuflete” a fost fondat de 

Alexandra Timar și de câțiva tineri care și-au dorit să aducă o schimbare 

reală în societate. Deși practicau voluntariat încă din liceu, Alexandra și 
voluntarii și-au dorit să nu se limiteze doar la un județ sau o zonă 

restrânsă, ci să acopere cât mai multe regiuni ale țării. În momentul de 

față asociația desfășoară proiecte umanitare în 12 județe din țară. Avem 

aproximativ 300 de voluntari care dăruiesc o fărâmă din timpul lor pentru 

a-i ajuta pe cei din jur. Pe parcursul celor 4 ani de existență am reușit să 

ajutăm peste 40.000 de oameni. Vă invităm în echipa noastră, cu orice 

sprijin puteți să oferiți celor care nu au avut șansa și oportunitățile unei 

vieți decente. Fiți și voi Îngeri pentru suflete!

Cine suntem

Alexandra Timar
Fondator



Contact
Alexandra Timar

Telefon: 0744683191     E-mail: alexandra20m@yahoo.com

Asociația Îngeri pentru suflete
cont lei: RO74BTRLRONCRT0521432301

cont euro: RO24BTRLEURCRT0521432301


