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Povestea noastră a început acum 30 de ani, iar de
atunci, sprijinul oferit persoanelor vulnerabile a
căpătat noi semnificații. Dincolo de sprijinul
material, dorim să oferim copiilor, tinerilor și
adulților cu dizabilități, o familie adevărată,
susținere în momentele dificile și iubire
necondiționată, iar anul acesta, dorim să le oferim
un Decembrie de Poveste, un Crăciun adevărat, ba
chiar magic, în care Moș Crăciun nu uită de ei.

Ne străduim să creștem copii și tineri rezilienți și
responsabili, să construim familii solide și
funcționale și comunități implicate. Ne concentrăm
efortul și demonstrăm prin acțiune că iubim, slujim
și investim în cei care au cea mai mare nevoie de
sprijin, să contribuim la atenuarea traumelor în
rândul copiilor, tinerilor și adulților marginalizați,
să dăruim speranță pentru împlinirea visurilor, să-I
ajutăm să găsească răspunsuri și resurse pentru
construirea viitorului. Iar iarna aceasta, ne dorim
să le oferim sărbători de poveste, cu ajutorul tău!

Știm că îți dorești să ajuți, de aceea am creat acest
ghid în care îți vom prezenta cele mai simple
moduri de a împlini un vis de sărbători.



Ghetuțele vesele
În fiecare an, sute de ghetuțe sunt așezate de
către copiii noștri, la pervazul geamului sau la
pragul centrului, în așteptare lui Moș Nicolae.
Anul acesta, dă tu startul Sărbătorilor de
Crăciun, îmbrăcând mantia lui Moș Gerilă!

Pune într-un săculeț sau o pungă, dulciuri, fructe
și/sau accesorii, iar noi ne vom asigura că
acestea vor umple ghetuțele lustruite! Iar dacă
vrei să serbezi în stil, dăruiește chiar ghetuțele,
pantofii sau cizmulițele menite să îl aștepte pe
Bătrânul Nicolae!

Contactează-ne oricând pe email 
la alexpapa@faracharity.ro sau la 
telefon 0784 171 279 pentru a afla 
detaliile necesare împlinirii unui 
Decembrie de Poveste

mailto:alexpapa@faracharity.ro


Daruri de Crăciun într-o 
cutie de pantofi

Transformă o cutie veche de pantofi, sau de
oricare altă mărime, într-un dar de excepție. Pune
înăuntru lucruri noi, alese cu drag și o scrisoare
de încurajare. Împacheteaz-o frumos și trimite-o la
sediul nostru. Vei știi mereu că printr-un gest
simplu ai schimbat Crăciunul unui copil.

Iată câteva idei de obiecte pe care le poți integra
în darul tău special:

Dulciuri ambalate
Articole vestimentare noi
Accesorii – căciulă, fular, mănuși
Jocuri educative
Cărți de citit și/sau colorat
Un prieten de pluș

Noi îți vom sta mereu la dispoziție
pentru orice detaliu sau informație
care te poate ajuta în găsirea darului
perfect pentru copiii noștri dragi.
Contactează-ne oricând
pe Facebook, email sau
la telefon și inițiază o
discuție despre sărbători.



Scrisoare pentru 
Moș Crăciun

În fiecare an, copiii mai mici sau mai mari îi scriu
scrisori lui Moș Crăciun. Noi îți putem redirecționa
scrisorile care se pot încadra în profilul preferințelor
tale, iar tu poți să pregătești unul sau mai multe
cadouri. Copiii noștri sunt modești în dorințe și orice
cadou făcut din suflet le va aduce zâmbetul pe buze.

Te poți bucura de toată fericirea pe care un copil o
poate descrie în cuvinte de mulțumire!

Pentru a stabili cel mai simplu mod în care pot ajunge
produsele de la tine la copiii și tinerii Fundației FARA,
te rugăm să ne scrii la alexpapa@faracharity.ro
pentru a intra în posesia unei, sau mai multor scrisori
din cele 500+ scrise anual.

mailto:alexpapa@faracharity.ro


Ajutoarele Moșului
Bucuria sărbătorilor nu dispare doar pentru că ai crescut mare,
iar dovadă sunt adulții cu dizabilități din cele două locuințe
protejate din Suceava. Pentru ei, Spiritul Crăciunului se așterne
devreme, în cadrul atelierelor de terapie ocupațională, acolo
unde dragi noștri se lasă inspirați de sezon și creează cele mai
frumoase decorațiuni de sărbători! Însă, an de an, cu
entuziasmul copiilor, și ei abia așteaptă sosirea Moșului.

Iată câteva exemple de daruri care i-ar face pe tinerii cu
dizabilități să țopăie de fericire:

Arts & crafts (vopsea, pensule, lipici, sclipici, carton
colorat, lut, ustensile de modelare, etc.)
Produse de igienă personală (periuțe de dinți, pastă
de dinți, gel de duș, șampon, săpun, prosop, cremă
de mâini, loțiune de corp, etc.)
Accesorii (căciulă, fular, mănuși, șosete)
Orice cadou din inimă
O felicitare de sărbători la care tinerii să trimită un
răspuns și de ce nu, să creeze o prietenie.

Un alt cadou minunat pentru tinerii cu dizabilități l-ar constitui
achiziția unui obiect hand-made, făcut cu suflet, pasiune și
doar gânduri bune, în unul dintre atelierele FARA, chiar de către
aceștia.



Decembrie de Poveste și 
fără de bătrânețe

Dacă e prea mare aglomerație la raionul de jucării, te 
invităm să surprinzi plăcut unul dintre tinerii noștri din 
programul de Sprijin pentru Viață independentă. Ajută-ne să 
le oferim Crăciunul pe care poate că nu l-au avut în copilărie, 
printr-un gest sincer și din inimă. Iată câteva exemple:

Invită tinerii în oraș - mergi cu gașa noastră tânără la 
admirat de luminițe, la un ceai cald sau chiar la film
Donează-le gadgeturile tale vechi, dar încă funcționale
Produse de igienă personală
Accesorii noi ( fular, căciulă, mănuși, rucsac, poșetă, șosete, 
etc.)
Articole vestimentare noi (pulover, hanorac, pantaloni, 
fustă, rochie, geacă, ghete, etc.)
O masă de Crăciun ( cozonac, dulciuri, alimente amabalate)



Cum ne mai poți ajuta?
Recomandă Fundația FARA în compania unde
lucrezi și încurajează-i pe colegi să se implice.

Poți împărtăși direct experiența ta sau poți
scrie pe paginile de socializare sau pe canalele
de comunicare internă. Te asigurăm că vom
răspunde în cel mai scurt timp la mesajele
primite pe adresa de email
alexpapa@faracharity.ro de la colegii și
prietenii tăi. Pe aceeași adresă ne poți spune
și despre ceea ce am putea face mai bine.

mailto:alexpapa@faracharity.ro


Sania lui Moș Crăciun

Bucuria lor și povestea
celui mai magic Decembrie,
le vom posta pe site-ul
nostru www.faracharity.ro
și pe canalele noastre de
socializare, cu mulțumirile
de rigoare!

Darurile ambalate frumos, pot fi aduse la Sediul
Fundației FARA din Anton Pann 6A, Popești
Leordeni, Ilfov, sau, dacă tolba Moșului e prea
grea, contactează-ne și le vom ridica noi.

După data de 10 Decembrie, ne ocupăm de
Sania lui Moș Crăciun, reni și combustibil magic
și ne pornim la drum, livrând toate darurile la
copiii noștri cuminți, din Ilfov, Suceava și Satu
Mare.

http://www.faracharity.ro/


Contact:
Alex Papa

Manager Comunicare & PR
Email : alexpapa@faracharity.ro

Telefon: 0784.171.279
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