FACEM BINE,
DIN SUFLET
365 ZILE PE AN

40.000+
CINE
SUNTEM

suflete ajutate

300+
voluntari

Asociația nonguvernamentală “Îngeri pentru Suflete”
s-a născut din dorința de ajuta copiii și bătrânii din
comunități defavorizate ale României, de a face bine,
de a aduce un zâmbet pe chipurile celor care n-au
mai zâmbit de mult.

5

Facem bine, din suflet, pe tot parcursul anului.
Ne implicăm în 12 județe ale țării și ne propunem
să ne extindem continuu.

6000+

proiecte permanente

donatori individuali

MISIUNEA NOASTRĂ
Ne propunem să combatem abandonul
școlar, să susținem copiii din medii rurale
subdezvoltate și să sprijinim bunicii din
azilurile și comunități defavorizate prin acțiuni
care să le redea speranța și zâmbetul în ultimii
ani de viață.

Dar cea mai importantă misiune a noastră
este de a reda speranța, de-a face să simtă că
nu sunt uitați, că nu sunt singuri pe lume!

PENTRU O
SCHIMBARE
REALĂ
În fiecare an, asociația desfășoară cinci campanii de amploare, iar
aproape zilnic avem acțiuni prin care ajutăm copiii, familiile și
bătrânii din medii defavorizate.
“Îngeri pentru Suflete” a fost fondată în anul 2019 de Alexandra Timar,
încurajată și sprijinită de tatăl ei; prin această asociație, ea și-a dorit să
aducă o schimbare reală în societate.

CAMPANII
CU REZULTATE
Deși practicau voluntariat încă din liceu, Alexandra Timar și echipa
de voluntari, peste 300 în țară și în străinătate, au activat fie în alte
asociații, fie implicarea în acțiuni a fost punctuală. Condiția cea
mai importantă pentru a deveni voluntar este să fii empatic.
Estimăm că de-a lungul timpului campaniile noastre au bucurat
peste 40 000 de suflete, toate aceste lucruri fiind posibile prin
rețeaua noastră de voluntari, sponsori și colaboratori.

FACEM VOLUNTARIAT
DIN PASIUNE

EMPATIA NE
DEFINESTE
“Noi considerăm că empatia se învață. De aceea, toți voluntarii noștri împart câte o
frântură din sufletul lor cu fiecare copil sau bătrân. Ne implicăm trup și suflet în
fiecare proiect și desfășurăm o activitate continuă de strângere de pachete și
distribuire pe tot parcursul anului. În momentul de față desfășurăm proiecte
umanitare în 12 județe din țară și avem planuri de a ne extinde. 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 experiență am reușit să ajutăm peste 40.000 de oameni.”
- Alexandra Timar.

PROIECTE
În fiecare an, asociația desfășoară cinci
campanii de amploare, iar aproape zilnic
avem acțiuni prin care ajutăm copiii,
familiile și bătrânii din medii defavorizate.

CAMPANIILE
NOASTRE:
Adoptă o scrisoare și Crăciun pentru bunici, pe care le desfășurăm înainte de Crăciun
Hrănește un suflet - înainte de Paște
1 Iunie, campanie în care pregătim dulciuri și fructe pentru mii de copilași
Rechizite pentru Viitor, cea mai complexă campanie a noastră, de strângere de fonduri
pentru achiziționarea de rechizite școlare, prin care ne propunem să prevenim abandonul
școlar al copiilor din medii defavorizate.
Și cea mai importantă, Laboratoare Rurale, căci fără educație nu am reuși să schimbăm
ceva, să avem un impact, doar le-am da de mâncare și atât

ADOPTĂ O SCRISOARE

Detaliile campaniei
În cadrul campaniei “Adoptă o scrisoare”, copilașii au

Au fost și scrisori care au devenim celebre în presă, ale unor

posibilitatea de a-i scrie lui Moș Crăciun ce își doresc cadou de

copii care cereau 2 portocale, 2 banane și 4 pachețele de

Crăciun, ca răsplată pentru că au fost cuminți și ascultători.

mentosane sau scrisoarea unui băiețel care îi cerea Moșului să îi

Împreună cu donatorii, voluntarii asociației încearcă să

aducă 3 pachete de biscuiți, unul pentru ei și celelalte pentru

îndeplinească aceste vise, creând astfel pachete care să conțină,

cele două surori mai mici pe care le are.

în măsura în care este realizabil, conținutul scrisorii adresate
Moșului.

De asemenea, un aspect foarte important și adeseori ocolit de
multe persoane este despre copiii prea micuți pentru a-i putea

Din 2017 și până în prezent, am citit mii de scrisori cu lacrimi în

scrie Moșului, care și ei așteaptă și merită o bucurie, un cadou

ochi, am strâns cadouri și le-am îndeplinit dorințele celor mici,

de Crăciun. Sunt și copii care sunt pe liste și nu au scrisori,

pe cele realizabile, cele scrise către Moșul.

pentru că încă știu să scrie sau din alte motive.

Unele dorințe nu ar fi fost posibile; unii copii și-au cerut înapoi

Copilașii care au 2, 3, 4 ani au și ei visuri, și ei îl așteaptă pe

părinții decedați sau chiar au povestit în scrisoarea către Moșul

Moșul, făcând parte din aceeași categorie socială precum

cum au fost abuzați sexual.

ceilalți.

UN REAL
SUCCES
Campania „Adoptă o scrisoare” are un succes uriaș în presă, dar
și în social media, mai ales pe Facebook și presupune ca fiecare
român cu suflet mare să adopte una sau mai multe scrisori și să
îndeplinească dorințele unui copil.

CRĂCIUN PENTRU
BUNICI

Detaliile campaniei
Începând cu anul 2017, Îngeri pentru Suflete “Crăciun pentru

Campania se desfășoară în perioada noiembrie-decembrie a

bunici” urmărește să aducă un zâmbet pe buze unui număr cât

fiecărui an și își propune să ofere cadouri miilor de bunici din

mai mare de persoane în vârstă, distribuind pachete similare cu

“satele uitate de lume”, în 12 județe precum Vaslui, Arad, Neamț,

cele care sunt dăruite copiilor în aceeași perioadă, care conțin

Maramureș, Iași, Satu Mare și altele.

de obicei alimente neperisabile, ceva dulce, șosete groase sau o
pătură.

Campania are ca scop distribuirea de cadouri simbolice, dar și

Totodată, pentru cei mai mulți dintre bătrânii din medii

ceva alimente neperisabile, “care să genereze în mod

defavorizate care le primesc, acele alimente asigură realmente

obligatoriu un zâmbet cald şi certitudinea ca nu sunt chiar

masa de Sărbători.

singuri pe lume”, să le redea speranța și să îi facă să simtă că nu
sunt uitați.

În fiecare an se distribuie de asemenea fructe, mai ales
portocale. Acestea aduc mirosul Crăciunului în casa și în sufletul
fiecărui beneficiar.

HRĂNEȘTE UN SUFLET

Detaliile campaniei 2018, 2019
Acțiunile asociației „Îngeri pentru suflete” sunt de notorietate

Atunci am pornit cu gândul de a aduna 500 de pachete, însă

deja; voluntarii noștri încearcă pe tot parcursul anului să vină în

am reușit să ajungem la aproximativ 3000 de persoane, ceea

sprijinul familiilor defavorizate din mai multe județe ale țării.

ce ne-a bucurat și ne-a dat imboldul de a continua și a ne

Însă, în perioada Sărbătorilor, frecvența și amploarea acestor

extinde.

acțiuni crește.
De această dată, asociația noastră și-a propun să vină în sprijinul

Campania a continuat și în 2019, sub aceeași formă: înainte de

a mii de copii și bătrâni, înaintea Sărbătorilor de Paște.

Sărbătorile de Paște, adunăm atât pentru copii, cât și pentru

Evident, vorbim despre persoane provenite din medii

bunici produse de igienă, alimente și dulciuri, pentru a aduce

defavorizate și care se confruntă cu situații materiale precare.

un zâmbet, dar și pentru a-i ajuta cu niște produse de uz zilnic;
totodată, mai ales bunicilor din aziluri și mai ales din comunități

Campania „Hrănește un suflet” are menirea de a aduna pachete

defavorizate, vrem să le transmitem, prin gesturile noastre, că

cu alimente neperisabile, dulciuri și produse de igienă pentru

nu sunt singuri pe lume și cineva se gândește și la ei.

copii și bătrâni din medii defavorizate și a pornit în 2018.

Detaliile campaniei 2020
În 2020 proiectul “Hrănește un suflet” s-a adaptat pandemiei și
stării de urgență și a ajutat cadrele medicale, s-a realizat o
colaborare cu Ioana, de la asociația Școala Mariei Junior și s-au
dus alimente oamenilor izolați la domiciliu din localități ale
județelor Arad, Timiș, Hunedoara și Maramureș.
Am “hrănit” alte suflete, adaptându-ne situației din acel
moment, iar în aceeași perioadă, voluntarii noștri au cusut măști
pe care le-am distribuit acolo unde a fost criză.

Detaliile campaniei 2021
2021 ne-a găsit, în primăvară, cu o nouă ediție a campaniei anuale “Hrănește un suflet”,
în care am ajuns, înainte de Paște, la peste 2.000 de copii și 3.000 de bătrâni din
județele Arad, Timiș, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Neamț, Vaslui și Iași.
Nu putem rămâne indiferenți tocmai înaintea Sărbătorilor de Paște, cele mai
importante din religia ortodoxă, așa că am pornit tocmai cu ideea de a ajuta, de a
reda speranță și a aduce bucurii.
Noi ne implicăm pe tot parcursul anului, însă unele ocazii merită marcate ca atare și
ne simțim extraordinar de câte ori reușim să ducem la capăt ceea ce ne propunem,
ba chiar să depășim planurile inițiale. Iar ca de fiecare dată, copiii și bunicii au locul
cel mai special în inimile noastre.

1 IUNIE

Detaliile campaniei
“1 Iunie” este o activitate mai nouă, avem doar 2 ani de când

Ideea campaniei a venit spontan, natural, deoarece în preajma

este implementată, dar ne bucurăm de un real succes și de

Zilei Copilului, în 2020, am primit multe donații de dulciuri și

implicarea deopotrivă a voluntarilor, donatorilor, dar și a

atunci am zis, alături de voluntari, că ar fi bine să facem

companiilor care decid să ne sponsorizeze, fie cu bani, fie cu

pachete și să le distribuim copiilor, pentru a le face o bucurie.

alimente, dulciuri și fructe.

Ne-am organizat și am reușit să dăruim zâmbete și veselie
copiilor din mai multe județe din Transilvania, Maramureș și

Evident, copiii sunt cei mai fericiți când primesc dulciuri și

Moldova.

fructe de ziua lor, Ziua Internațională a copiilor. Iar reacțiile lor

Campania a continuat și în 2021, organizată de la începutul

sincere, din suflet, bucuria pe care le-o dăruim și fericirea pe ei

lunii mai, pentru a strânge cât mai multe donații și a pregăti

o transmit ne-au făcut să denumim această campanie

pachete pentru copiii din medii defavorizate, cărora am vrut,

“Zâmbete dulci de la puiuți”.

să le facem o bucurie și să marcăm această zi atât de specială.

RECHIZITE PENTRU
VIITOR

Detaliile campaniei
Campania de strângere de fonduri “Rechizite pentru Viitor” se

Scopul principal al campaniei este prevenirea și combaterea

află deja la cea de-a patra ediție consecutivă și își propune să

abandonului școlar din zone în care activăm și cu alte campanii

ofere ghiozdane complet echipate pentru copiii din mediile

de donații. Misiunea noastră este susținerea educației și

defavorizate și care se află în prag de abandon scolar, care nu

sprijinirea copiilor pentru a-și continua studiile.

dispun de posibilitățile materiale necesare.
Ne dorim o generație nouă educată, școlarizată, capabilă să se
În urma experienței pe teren, voluntarii asociației Îngeri pentru

integreze pe piața muncii și să reușească profesional, social și

suflete au ajuns la concluzia că mulți copii sunt nevoiți să

de ce nu emoțional.

renunțe la școală din cauza dificultăților materiale.
Proiectul se desfășoară în 12 județe din țară, însă se dorește
extinderea la nivel național.

PENTRU
VIITOR
Primele trei ediții au strâns aproximativ 6000 de copii care au
primit în dar un ghiozdan complet echipat, pregătit pentru
începerea unui nou an școlar. Pentru anul 2021 ne dorim să
ajutăm 5000 de copii să meargă la școală.

LABORATOARE RURALE
PROIECT SPECIAL

Detaliile campaniei
Laboratoare Rurale este un proiect prin care sunt dotate

Proiectul are menirea de a duce digitalizare acolo unde nu

laboratoarele de informatică din mediile defavorizate.

există, adică în școlile de la sat unde copiii nu au access la
calculatoare. Un studiu a arătat că peste 60% dintre școlile din
mediul rural din România nu dețin un laborator informatic.

În contextul în care școala s-a mutat online, am dezvoltat un
proiect prin care ne-am dorește să venim în sprijinul
autorităților și să suplinească lipsa de tehnologie din școli,
renovând și dotând o sală de clasă nefolosită, pentru a o
transforma într-un laborator de informatică performant.

Ne propunem prin acest proiect să micșorăm discrepanța
dintre copiii din mediul rural și cei din mediul urban.
Și în acest proiect, fiecare laborator este dotat cu un dulap cu
rechizite pt copiii cu posibilități reduse din acea școală.

EXEMPLU

LABORATOARE RURALE

FACEBOOK

INSTAGRAM

Ingeri pentru suflete

Ingeri pentru suflete

O parte din aparițiile
în media:
https://insemnarinecenzurate.ro/2020/08/11/tu-pe-cine-ai-ajutat-astazi-da-aripi-unui-copil-si-ajuta-l-sa-mearga-la-scoala/
https://www.beautynailhairsalons.com/RO/Arad/343157779220829/MaMi-Shop-Arad
https://www.stirilekanald.ro/trei-copii-din-vaslui-asteapta-o-minune-de-sarbatori-ti-se-rupe-sufletul-cand-vezi-ce-si-doresc-de-la-mos-craciun-20000641
https://criticarad.ro/hraneste-si-tu-un-suflet-vino-alaturi-de-asociatia-ingeri-pentru-suflete-si-fa-ca-unul-dintre-miile-de-copii-si-batrani-din-medii-defavorizate-sa-aiba-sarbatori-mai-frumoase/
https://www.antena3.ro/life/cei-ii-scriu-copiii-romani-sarmani-lui-mos-craciun-ti-se-rupe-sufletul-te-rog-daca-poti-sa-imi-495871.html
https://www.unica.ro/divertisment/sute-de-copii-sarmani-au-scris-scrisori-catre-mos-craciun-mesajele-lor-sunt-impresionante-258844
https://www.revistateo.ro/lifeinedit/ce-ii-scriu-copiii-sarmani-din-romania-lui-mos-craciun-202338/
https://frumusetesisuflet.ro/2018/11/13/scrisoare-emotionanta-a-unui-copil-pentru-mos-craciun-un-suc-cu-pai-o-punga-cu-pufuleti-si-un-pachet-cu-biscuiti/
https://www.banatulazi.ro/mentosane-suc-cu-pai-pufuleti-scrisorile-copiilor-sarmani-catre-mos-craciun-pot-fi-adoptate-de-suflete-mari/
https://ro.sputnik.md/society/20171208/16038178/copii-scrisori-mos-craciun-ajutor-initiativa.html
https://www.glasulcetatii.ro/articol/296/copiii-de-azi-pentru-romania-de-maine-povestea-ralucai-din-nermis-voluntar-la-doar-11-ani
https://www.ziardearad.ro/alexandra-timar-strange-rechizite-pentru-mii-de-elevi-nevoiasi-mai-sunt-trei-zile-care-cei-care-doresc-pot-ajuta
https://www.glsa.ro/alexandra-timar-o-tanara-care-ii-ajuta-pe-altii/
https://adevarul.ro/locale/vaslui/cum-ajuns-tanaradin-banat-zana-copiilor-sarmani-moldova-multi-n-au-curent-electric-1_5aa23738df52022f755c6021/index.html
https://www.livearad.ro/aradeanca-alexandra-timar-si-fabrica-de-zambete-pentru-craciun-a-inceput-campania-adopta-o-scrisoare-si-craciun-pentru-bunici/
https://viitorulromaniei.ro/tag/alexandra-timar/
https://www.satmareanul.net/2019/11/13/daruieste-fericire-de-craciun-fii-mos-craciun-pentru-un-bunic-sau-un-copil/

Contact

Alexandra
Timar
Telefon: 0744683191

E-mail: alexandra20m@yahoo.com

Asociația Îngeri pentru suflete
cont lei: RO74BTRLRONCRT0521432301
cont euro: RO24BTRLEURCRT0521432301

