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Campanii şi evenimente sub egida "OM cu OM se adună
şi fac o lume mai bună!"
Un eveniment important pentru ASA - care a marcat prcursul nostru
din toţi aceşti ultimi ani - a avut loc chiar la începutul anului, când am
reuşit să deschidem primul centru socio – educaţional al Asociaţiei. Astfel, in
data de 8 februarie 2016 a fost inuguat Centrul Socio – Educaţional din
Aldeşti, jud Arad, destinat tinerilor şi copilor din zonă.

Chiar dacă puţin dupa Paşti, cei 31 de copii de la Şcoala primară din
satul Fageut (PH) s-au bucurat de o surpriză minunată. Un grup de oameni
extraordinari – angajaţii de la DB Schenker – au organizat o campanie
umanitară pentru a putea oferi copiilor un strop de bucurie.
Pe lângă cadourile oferite, ei s-au alăturat şi au fost partenerii
Campaniei „Cărţi pentru bibliotecile copiilor de la sate” oferindu-ne o
mulţime de cărţi minunate pe care copiii şi le doreau atât de mult.
”Biblioteca noastră nu a mai primit cărţi noi de ani şi ani, iar ce avem aici
au fost deja citite şi răscitite de copii” ne spunea dna. bibliotecară înainte
de a iniţia campania. Imediat după, biblioteca a fost “asaltată” de copii,
care nu mai ştiau ce să aleagă, fiind încântaţi de fiecare carte in parte!!!
Campania a continuat şi în lunile următoare, când cu ajutorul
partenerior noştri de la Asociaţia Fluens am reuşit să dotăm şi celelalte
biblioteci din comuna Gura Vitioarei cu cel puţin 300 de cărţi.

În
lunile
septembrie
şi
octombrie am realizat împreună cu
partenerii ASA, în Bucureşti şi
Timişoara, cea mai ampla campanie a
Asociaţiei Social Activ – „DONEAZĂ
CE NU FOLOSEŞTI!”, în cadrul căreia
am strâns aproximativ 7 tone de
bunuri care au fost distribuite către
peste 2500 de oameni din judeţele
Arad, Prahova, Dâmboviţa, Constanţa,
Ilfov, dar şi către beneficiarii unor
centre rezidenţiale din Bucureşti.
Toate acestea le-am realizat
datorită vouă susţinători, donatori şi
voluntari ASA.
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