Adoptă o scrisoare
Crăciun pentru bunici
Campaniile noastre de suflet

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.
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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

MISIUNE.
VIZIUNE.
SCOP.

ADOPTĂ O SCRISOARE.
CRĂCIUN PENTRU BUNICI.
Al cincilea an consecutiv în care adunăm
fonduri pentru a îndeplini dorințele celor
mici, scrise către Moș Crăciun și încercăm să
aducem un zâmbet pe chipul bunicilor din
comunități defavorizate. Să știe că nu sunt
singuri pe lume, nici nu sunt uitați.

Despre campanii
Venirea Sărbătorilor de iarnă marchează începutul a două

De asemenea, în preajma Sărbătorilor, cel mai mult ne dorim

proiecte de suflet, menite să ajute copii și bătrânii din

să le redăm speranță celor aflați în dificultate, să îi facem să

mediile defavorizate.

simtă că nu sunt uitați, nu sunt singuri pe lume.

Începând cu anul 2017, “Îngeri pentru Suflete” desfășoară

Cele două campanii se desfășoară în 12 județe ale țării,

inițiativele “Adoptă o scrisoare” și “Crăciun pentru bunici”,
născute din dorința de a susține familiile nevoiașe și de a
împărți nu doar dragoste, ci și vise devenite realitate.

precum Vaslui, Arad, Neamț, Maramureș, Iași, Satu Mare și
altele și ne dorim ca, prin prijinul vostru, să ne extindem la
nivel național.

ADOPTĂ O SCRISOARE

În cadrul campaniei “Adoptă o scrisoare”, copilașii îi scriu lui Moș Crăciun
dorințele lor cele mai fierbinți. Noi încercăm să le îndeplinim aceste vise,
creând astfel pachete care să conțină, în măsura în care este realizabil,
conținutul scrisorii adresate Moșului.
Din 2017 și până în prezent am citit mii de scrisori cu lacrimi în ochi, am
strâns cadouri și am îndeplinit, pe cât posibil, dorințele celor mici. Unele
dorințe, desi importante pentru micuți, nu le putem noi rezolva: unii
copii și-au cerut înapoi părinții decedați sau chiar au povestit în
scrisoarea către Moșul cum au fost abuzați sexual.
Au fost și scrisori care au devenit celebre în presă, ale unor copii care
cereau 2 portocale, 2 banane și 4 pachețele de mentosane, sau
scrisoarea unui băiețel care îi cerea Moșului să îi aducă 3 pachete de
biscuiți, unul pentru el și celelalte pentru surorile sale.

Multe dintre scrisorile disponibile pentru a fi „adoptate”

Cum ar fi să ne imaginăm că în seara Ajunului de Crăciun,

aduc lacrimi în ochii celor care doresc să se implice în acest

la biserică, dintr-o mulțime de copii, 20 au scrisori și

proiect. Mulți dintre cei mici îi cer lui Moș Crăciun lucruri

primesc cadouri și alții 30 merg plângând acasă? De

mărunte, neînsemnate pentru noi: produse precum suc,

aceea, e nevoie și de cadouri pentru cei care încă n-au

pufuleți, bomboane, cornuri cu ciocolată sau mentosane.

învățat să scrie și pe care noi îi avem în minte de fiecare

Pentru ei sunt rarități la care doar visează, conștienți că nu

dată și insistăm să nu fie uitați.

le vor primi în viața de zi cu zi.
Se ține cont mai ales de vârstă atunci când se pregătesc
pachetele și e important de menționat este că acestea nu
includ alimente perisabile. Ne adresăm și copiilor prea
micuți pentru a-i putea scrie Moșului. Noi îi vom ajuta și pe
ei, pentru că fiecare copil, indiferent de vârstă, e important
pentru noi.

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

“Această campanie a fost concepută exclusiv în
memoria bunicii mele, care deși a plecat dintre noi
de mulți ani, ea încă face parte din sufletele și
inimile noastre și încă e alături de noi și ne
îndeamnă să facem bine”.
Alexandra Timar, fondatoarea și coordonatoarea “Îngeri pentru Suflete”

Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă suntem alături și de bătrânii din mediile
defavorizate. Începând cu anul 2017, campania “Crăciun pentru bunici”
urmărește să aducă un zâmbet pe buze unui număr cât mai mare de
persoane în vârstă, distribuind pachete care conțin de obicei alimente
neperisabile, ceva dulce, șosete groase sau o pătură.
Pentru cei mai mulți dintre bătrânii din medii defavorizate, acele
alimente asigură realmente masa de Sărbători. În fiecare an se distribuie
de asemenea fructe, mai ales portocale. Acestea le aduc adesea mirosul
Crăciunului în casă și în suflet.
Campania se desfășoară în perioada noiembrie-decembrie a fiecărui an
și își propune să ofere cadouri miilor de bunici din „satele uitate de lume”,
deocamdată în 12 județe din țară.
Campania are ca scop, pe lângă distribuirea de cadouri și alimente
neperisabile, să ofere obligatoriu un zâmbet cald şi certitudinea ca nu
sunt chiar singuri pe lume. Să le redea speranța și să îi facă să simtă că nu
sunt uitați.

CUM POȚI AJUTA?

IMPLICĂ-TE ȘI TU!
Poți adopta o scrisoare și îi poți îndeplini dorințele unui copilaș. Sau poți face și donații în bani,
pe care noi îi folosim pentru a achiziționa produsele pe care, mai apoi, le punem în pachetele
destinate copiilor și bunicilor.
Poți cumpăra haine, încălțăminte pentru copii și/sau bunici, alimente neperisabile, dulciuri,
rechizite și să le trimiți către noi.
Poți face o sponsorizare în bani sau o donație în produse neperisabile, în cantități mari. Sunt
multe moduri de a te implica! Trebuie doar să îți dorești să ajuți!

Cine suntem
Asociația nonguvernamentală “Îngeri pentru suflete” 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!

Alexandra Timar
Fondator

Contact
Alexandra Timar
Telefon: 0744683191

E-mail: alexandra20m@yahoo.com

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

CRĂCIUN FERICIT!

