
Magia Crăciunului
stă în mâinile tale!

Ghid de 
Crăciun



A dărui, e magie pură! Din aceeași magie s-a născut și
FARA, acum 31 de ani, atunci când iubirea
necondiționată a fost dăruită celor ce credeau că nici n-o
merită.

La FARA suntem cu toții sub vraja piticilor noștri de la
care învățăm zilnic, a adulților cu dizabilități ce ne inspiră
constant și a familiilor care deși nu au multe în ogradă,
au un infinit în suflete. Ne dorim ca de sărbători, să le
dăm înapoi măcar un gram din magia pe care ei o
presară în viețile noastre, de aceea, anul acesta, te
invităm să fii alături de noi, să insufli magia în inimile
celor mici și mari, prin campania noastră de Crăciun!



An de 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
uneia sau mai multor scrisori din cele 700+ scrise
anual.

Scrisoare pentru Moș Crăciun

mailto:alexpapa@faracharity.ro


Împarte Magia Crăciunului
Zurgălăii Moșului deja se aud în depărtare. Timpul e
scurt până la Crăciun, și chiar dacă n-ai timp de mers la
shopping, dar vrei să iei parte la Magia Crăciunului, o
poți face din confortul casei tale.

Donează 50 lei către FARA iar noi ne vom 
asigura să răspundem, în numele tău, la una 
dintre scrisorile piticilor noștri!

Donează aici sau intră pe site-ul nostru la 
www.faracharity.ro

Polul Nord

https://faracharity.ro/doneaza-online-prin-euplatesc-ro/
http://www.faracharity.ro/
https://faracharity.ro/implica-te/doneaza-produse/


Masa de Crăciun
Masa de Crăciun este, la fel ca și bradul împodobit și
darurile de sub el, o componentă esențială a
sărbătorilor de iarnă. Magia Crăciunului ia forma
sarmalelor făcute de mama, a cozonacului aromat pe
care îl împletește bunica și a tuturor preparatelor
tradiționale pe care le savurăm împreună. Din
nefericire, nu toate mesele de Crăciun sunt bogate și
înmiresmate. Contribuie la masa de Crăciun a familiilor
dezavantajate prin donarea alimentelor de bază! E loc
suficient în sania Moșului pentru un gest atât de
mărinimos.

42 de 
familii 



Sărbători fericite și un

Crăciun 
Magic!

Contact:
Alexandra Papa, Director Comunicare
alexpapa@faracharity.ro
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