
 

 

 

Asociația Speranța pentru Romania  

 

 
Asociația Speranța pentru Romania este o asociație umanitară care are misiunea de a strânge fonduri 

pentru cazurile sociale și de boli grave din România. Speranța pentru Romania are o tradiție de 15 

ani, prima acțiune caritabilă fiind realizată în anul 2006 de către președintele și fondatorul asociației, 

Samuel Negoiescu, prin oferirea unei mese calde unui bătrâne. De atunci asociația s-a dezvoltat 

continuu, iar în prezent are o platformă modernă prin intermediul căreia își informează donatorii și 

prezintă cazurile sociale și de boli grave pe care le întâlnește. 

 

Asociația Speranța pentru Romania a reușit să strângă până în prezent pentru oamenii nevoiași și 

bolnavi 9 milioane euro, iar generozitatea românilor a fost deosebită și în anii pandemiei coronavirus 

și ulterior ei, în aceste momente deosebit de dificile din punct de vedere economic peste tot pe 

mapamond. În anul 2021 donațiile românilor au depășit suma de 2,6 milioane de euro, iar cea mai 

mare donație realizată a fost de peste 47.000 de euro. 

 

Asociația Speranța pentru Romania a manageriat până acum peste 8000 de persoane și a obținut 

donații de la peste 430.000 de persoane, având de asemenea peste 400 de voluntari implicați în diferite 

activități în numele îndeplinirii misiunii asociației. 

 

Activitatea fecundă a Asociației Speranța pentru Romania a căpătat o anvergură națională în ultimul 

deceniu și a fost remarcată și distinsă în anul 2021 cu renumitul Premiu Capital care a fost decernat 

președintelui și fondatorului său, Samuel Negoiescu, la premierea anuală de la București. Distincția 

obținută este o dovadă a profesionalismului și devotamentului asociației în atingerea misiunii sale. 

 

Asociația noastră are și un fond de urgență creat la inițiativa președintelui său prin care pot fi realizate 

plăți imediate pentru cazurile urgente înainte ca o campanie să fie deschisă și ca prima donație să fie 

deja realizată. 

 

De asemenea, Asociația Speranța pentru Romania este prezentă și în plan internațional, iar 

internaționalizarea activității noastre este o prioritate a acestei perioade. Donatorii noștri beneficiază 

de cele mai moderne metode pentru realizarea donației pe care și-o permit și sunt asigurați că donațiile 

lor ajung în timpul cel mai scurt cauzei pentru care au fost trimise. Împreună salvăm vieți și schimbăm 

în bine destine ! 

 

 


