
ANDREI OȘANU
Instructor Zumba

9 iunie de la ora 10:00

Parcul Herastrau 

Eveniment de strangere de fonduri in beneficiul Centrelor Educationale ale 

Fundatiei Inovatii Sociale Regina Maria (Baneasa si Clinceni)



Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria este o organizatie de caritate neguvernamentala dedicata 

asistentei medicale integrate pentru persoanele fara venit si fara asigurare medicala si pentru 

persoanele cu venituri mici din Bucuresti, prin intermediul Policlinicilor Sociale. Ajutam si ingrijim 

persoanele aflate in nevoie prin proiecte sustenabile si durabile in domeniile sanatatii si educatiei.

Plata a 10 cadre didactice

O masa calda si sanatoasa pe zi pentru 95 de copii

Plata a 5 mentori pentru ateliere de origami, teatru, dans, 

engleza, pictura

CE NE PROPUNEM?

Strangerea a minim 40.000 € pentru sustinerea a 5 luni de 

activitate a celor doua centre (Baneasa si Clinceni): 

Un psiholog si un nutritionist pentru sprijinirea sanatatii 

psiho-emotionale 



BENEFICIARII
ei au nevoie de voi

Cristi are 9 ani si vine dintr-o

familie cu 3 copii, parintii nu

lucreaza, sunt asistati social.

Este o familie cu probleme

grave, tatal fiind alcoolic.

El vine la Hero Afterschool

din 2 motive: pentru ca ii

place mancarea, in mod

special piureul cu pui si

pentru ca ii place sa se

joace cu toti colegii lui.

Alexandra este fiica surorii ei

mai mari. A fost copilul unei

minore, care ar fi putut fi

abandonata, dar a fost

salvata de bunica ce si-a

asumat ca o va creste ca o

mama. Si asta face.

Bunica ii este mama, iar

mama adevarata ii este

sora, iar ea nestiind nimic,

dezvoltandu-se astfel in

mod normal.

Cristi are 12 ani si are

Sindromul Down. A fost

integrat la Hero Afterschool

la 9 ani, avand intelectul

unui copil de cresa: nu stia

culorile, sa scrie sau sa

citeasca.

Dupa o munca de 4 luni cu

invatatoarea noastra, Nuti,

acesta a reusit sa scrie

numele persoanei pe care o

iubeste, sa socoteasca si sa

picteze, ca toti ceilalti copii.



BENEFICIARII
ei au nevoie de voi

In total sunt 200 de copii ce au acces zilnic la educatie in cele 2 centre ale 

Fundatiei din Baneasa si Clinceni, copii ce provin din familii vulnerabile: 

lasati acasa cu bunicii, abandonati, care o au doar pe mama alaturi, care 

au parinti cu trecut infractional, boli incurabile sau aflati in alte situatii ce 

afecteaza echilibrul familial.



MISIUNEA 
centrelor educationale Baneasa si Clinceni

❖ Prevenirea abandonului scolar si dezvoltarea motivatiei pentru invatare prin

derularea unor programe educative nonformale.

❖ Dezvoltare morala, spirituala si incurajarea implicarii in dezvoltarea

comunitatii.

❖ Integrarea copiilor din medii sociale defavorizate, incurajand in acelasi timp

implicarea parintilor si imbunatatirea comunicarii si cooperarii intre familie si

scoala.

❖ Oferirea dreptului egal la educatie tuturor copiilor, prin oferirea de burse

gratuite complete copiilor din mediile vulnerabile.

❖ Schimbarea obiceiurilor alimentare nesanatoase promovate in familie.

❖ Oferirea de sprijin psiho-emotional prin grupuri de terapie pentru copiii

defavorizati.



#MareaTzopaiala in cifre

de 
participanti

de 
voluntari

de 
companii 
implicate

stransi de beneficiari 

ai analizelor si 

investigatiilor 

medicale

Un eveniment 

pentru 

intreaga 

familie

de 
participanti

de 

voluntari

de 
companii 
implicate

de copii 
ajutati

Sute de mese 

oferite 

copiilor

Zeci de 

workshopuri 

sustinute

stransi

Un eveniment 

pentru 

intreaga 

familie

200

2017 2018

50 25

11,500 € 260

300 50 39 21,500 €

170



Ce inseamna viata sanatoasa pentru noi?

SPORT NUTRITIE EDUCATIE
Jocurile copilariei

Kangoo jumps
Concursuri- stafeta

Kick Box
Pilates

Functional Training
Zumba

Mini-fotbal

Atelier de origami pentru 
copii

Atelier de teatru pentru copii
Atelier de pictura pentru 

adulti si copii
Atelier educativ pentru copii

Atelier de wellbeing 

Atelier de nutritie 
cu nutritionist 
Mihaela Bilic



Concursuri sportive #MareaTzopaiala 2019

Fa echipa cu inca 5 colegi, 

joaca alaturi de un fotbalist 

profesionist trimis de FRF si 

castiga Trofeul 

#MareaTzopaiala pentru

compania ta.

Campionat 

de mini-fotbal
Maraton 

de Kangoo Jumps
Cat rezisti pe ghete? Nu uita 

ca totul este pentru copii!

Hai la cele 2 ore de Kangoo 

Jumps si testeaza-ti 

rezistenta!

Concurs 

Stafeta
Alergare printre jaloane (cu 

sau fara greutate/minge) -

Flotari - Trecerea prin Tunel -

Genuflexiuni - Sarituri peste 

gard - Scarite motricitate 

(training for speed).



Pachete de sponsorizare

2000€
Cu aceast suma ne vei ajuta sa sustinem, spre exemplu, masa a 95 copii timp de o 

luna sau un psiholog si un nutritionist pentru 1 an de zile pentru toti copiii. 

Ce primesti tu:

▪ 40 de participanti din partea companiei tale
▪ Logo pe materialele de promovare a evenimentului
▪ O postare pe pagina de Facebook a fundatiei in care vor fi mentionati 

toti sponsorii
▪ Logo pe website cu toti sponsorii
▪ Multumiri in articolul de presa ulterior evenimentului
▪ Logo pe spider-ul evenimentului
▪ Mentiunea numelui companiei in newsletter-ul anterior evenimentului 



Pachete de sponsorizare

4000€
Cu aceasta suma ne vei ajuta sa sustinem atelierele de origami, dans, pictura, teatru si engleza 
pe o perioada de 6 luni pentru toti cei 200 de copii ai centrelor sau 2 luni de masa pentru 95 de 
copii sau salariul a 10 invatatoare pentru o luna.

Ce primesti tu:

▪ 80 de participanti din partea companiei tale
▪ Venim la sediul companiei si facem sport si masaj de relaxare tie si colegilor tai
▪ Logo pe materialele de promovare ale evenimentului, pe spider-ul 

evenimentului, inclusiv pe website-ul fundatiei
▪ O postare pe pagina de Facebook a fundatiei in care vor fi mentionati toti 

sponsorii, dar si o postare dedicata companiei
▪ Generare de trafic reciproc prin includerea link-ului partenerului in postarile pe 

retelele de socializare
▪ Multumiri in articolele de presa anterioare/ulterioare evenimentului
▪ Mentiunea numelui companiei in newsletterul anterior/posterior evnimentului
▪ Activari de brand specifice activitatilor outdoor



Pachete de sponsorizare

6000€
Cu aceasta suma ne vei ajuta sa sustinem 3 luni de masa sanatoasa pentru 95 de copii sau 
sau 2 invatatoare pentru 1 an de zile (30 de copii educati) sau salariile a 8 invatatoare pentru 2 luni.

Ce primesti tu:

▪ 100 de participanti din partea companiei tale
▪ Venim la sediul companiei si facem sport si masaj de relaxare tie si colegilor tai

▪ Logo pe materialele de promovare ale evenimentului, pe spider-ul 

evenimentului, pe site-ul fundatiei

▪ O postare pe pagina de Facebook a fundatiei in care vor fi mentionati toti 

sponsorii, 1 postare pe pagina Fundatiei si 1 postare in evenimentul 

#MareaTzopaiala

▪ Multumiri in articolele de presa anterioare/ulterioare evenimentului

▪ Mentiunea numelui companiei in newletterul anterior/posterior evenimentului
▪ Activari de brand specifice activitatilor outdoor - cort propriu la eveniment
▪ Generare de trafic reciproc prin includerea link-ului partenerului in postarile pe 

retelele de socializare
▪ Tricouri branduite pentru echipa ta 



Pachete de sponsorizare

10000€
Cu aceasta suma ne vei ajuta sa sustinem activitatea centrului educational Clinceni pe o 
perioada de 1.5 luni (168 de copii).

Ce primesti tu:

▪ Numar nelimitat de participanti din partea companiei tale
▪ Venim la sediul companiei si facem sport si masaj de relaxare tie si colegilor tai

▪ Logo pe materialele de promovare ale evenimentului, pe spider-ul 

evenimentului, pe site-ul fundatiei

▪ O postare pe pagina de Facebook a fundatiei in care vor fi mentionati toti 

sponsorii, 1 postare pe pagina Fundatiei si 1 postare in evenimentul 

#MareaTzopaiala

▪ Multumiri in articolele de presa anterioare/ulterioare evenimentului

▪ Mentiunea numelui companiei in newletterul anterior/posterior evenimentului
▪ Activari de brand specifice activitatilor outdoor - cort propriu la eveniment
▪ Generare de trafic reciproc prin includerea link-ului partenerului in postarile pe 

retelele de socializare
▪ Tricouri branduite pentru echipa ta 
▪ Video dedicat companiei tale, speech pe scena, interviu luat de Ionela 

Nastase, jurnalist



Daca ai intrebari despre pachetele

de sponsorizare si despre eveniment,

te rog sa ma contactezi.

Iti raspund atat la mail, cat si la telefon.

CRISTINA Nedelcu
0723 666 962

cristina.nedelcu@fundatiareginamaria.ro

www.fundatiareginamaria.ro

mailto:cristina.nedelcu@fundatiareginamaria.ro

