Din 2005 până în prezent, prin campaniile de amploare și proiectele derulate la nivel național,
Fundația Mereu Aproape a susținut dezvoltarea societății cu peste 20 de milioane de euro. Împreună cu
partenerii noștri, donatori, companii, jurnaliști și persoane publice, contribuim la dezvoltarea sănătății,
educației, culturii și ajutăm în situațiile de dezastre. Misiunea Fundaţiei Mereu Aproape este de a sprijini,
prin tot ceea ce face, copiii, tinerii, comunitățile din România și de a îmbunătăți viața oamenilor.

Investim pentru sănătatea românilor
Susținem sistemul sanitar românesc prin proiecte precum „Născut pentru a trăi” destinat salvării vieții
cât mai multor copii din România. Am dotat și continuăm să dotăm cu echipamente și dispozitive medicale
moderne Maternitățile, secțiile de Terapie Intensivă Neonatologie și pe cele de Pediatrie ale spitalelor
din țară. Echipamentele permit diagnosticarea rapidă și nedureroasă, precum și stabilirea și administrarea
celui mai potrivit tratament pentru micii pacienți.
Continuăm aceste proiecte majore de investiție în sistemul de sănătate, în beneficiul românilor din
toată țara. Am creat primul Centru complet de recuperare post-Covid la Runcu, în județul Gorj, la Spitalul
de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” care funcționează, încă de la deschidere, la capacitate
maximă.

Susținem educația copiilor și contribuim la reducerea abandonului școlar
Credem în investiția în educație, în minți și suflete. Ajutăm copiii din familii modeste, dar cu rezultate
foarte bune la învățătură, să poată merge în continuare la școală. Desfășurăm proiecte prin care îi sprijinim
să își continue studiile și să își dezvolte pasiunile, dotăm laboratoarele multidisciplinare din cadrul
unităților de învățământ din mediul rural.
Continuăm să dezvoltăm proiecte prin care să ajutăm cât mai mulți copii să aibă acces la educație în
condiții civilizate prin: refacerea spațiilor școlare, utilare și dotare, amenajarea de grupuri sanitare în
interior, realizarea de laboratoare IT și de laboratoare multidisciplinare moderne și echipate.

Alături de generoși, salvăm și schimbăm vieți de peste 11 ani
Prin campania socio-medicală „Vreau să ajut”, le întindem o mână de ajutor copiilor cu vârste de la 0
la 18 ani, dar și adulților, care au nevoie de consultații, investigații medicale, operații, transplant,
recuperare contra cost în clinici din țară și din străinătate, făcând tot posibilul să fie mâna salvatoare
pentru fiecare dintre ei. Venim în sprijinul copiilor care merg la școală cu dorința de a învăța și de a-și clădi
viitorul, în ciuda greutăților cu care se confruntă familiile lor, prin campania socială „Schimbă o viață”.
www.fundatiamereuaproape.ro

