
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fundația Regală Margareta a României a fost înființată de către Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, 

împreună cu tatăl său, Regele Mihai I. De-a lungul anilor de activitate, Fundația a dezvoltat numeroase proiecte în 

domeniul educației, dezvoltării comunității, societății civile, sănătății și culturii. Fundația Regală Margareta a României 

este astăzi o organizație neguvernamentală de elită, care sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, 

bazate pe schimbul de experiență și valori între generații. Fundaţia urmăreşte de asemenea să stimuleze voluntariatul 

și să inspire spiritul comunitar în comunităţile în care se implică. Specificul proiectelor este dat de caracterul lor 

intergenerațional: copiii, tinerii și vârtsnicii sunt încurajaţi să participe împreună la activităţi educative, recreative, 

culturale într-un cadru comunitar. 
 
 
 

Programe dedicate sprijinului copiilor în lupta cu abandonul școlar 

În România, 1 din 5 copii abandonează școala din cauza sărăciei și a condițiilor precare de trai. Sunt copii care se 

confruntă cu lipsuri majore, cu instabilitatea familiei, lipsa unui cămin sau cu discriminarea. Prin programe dedicate 

precum Fondul Special pentru Copii, Centrele Generații le oferim sprijin individualizat, îi ajutăm să nu abandoneze 

școala și le oferim șansa unei vieți mai bune. 
 

Programe dedicate sprijinului persoanelor vârstnice 

Desfășurăm programe menite să combată izolarea, singurătatea și să ajute la creșterea calității vieții persoanelor 

vârstnice. Prin programe dedicate precum Telefonul Vârstnicului, Fondul pentru Vârstnici oferim ajutor persoanelor 

vârstnice aflate în situații dificile de viață. Printre soluțiile de sprijin oferite se numără: facilitarea accesului la servicii de 

suport precum îngrijire sau sprijin la domiciliu; consiliere psihologică și sprijin emoțional; alinarea singurătății; ajutor 

material, prin produse sau tichete sociale. 
 

Tinere Talente: program dedicat sprijinului tinerilor talentați 

Pentru tinerii care provin din familii cu venituri modeste a continua studiul în domeniul artistic poate să fie de multe ori 

imposibil, resursa financiară insuficientă îi împiedică să își achiziționeze materiale de creație sau instrumente muzicale 

necesare, să acceseze cursuri de specialitate, să participe la concursuri, expoziții sau evenimente de profil. Programul 

Tinere Talente creează oportunități egale pentru tinerii artiști și contribuie la dezvoltarea și valorificarea acestora, prin 

sprijinul complex oferit, constând în burse, mentorat intergenerațional și oportunități de promovare. 
 

     CUM VĂ PUTEȚI IMPLICA 

Donator Lunar – Susține cauza în care crezi cu o donație lunară, pentru a oferi astfel un ajutor constant și sustenabil 

celor vulnerabili.  

SMS – Trimite SINGUR prin SMS la 8844 si donează 2 euro lunar pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. 

Formularul 3,5% – Până pe 25 mai, direcționează până la 3,5% din impozitul pe venit prin semnarea formularului 

230 sau a declarației unice.  

20% din impozitul pe profit sau venit – Sponsorizați programul în care credeți folosind cu suflet până la 20% din 

impozitul pe profit sau pe venit și 0,75% din cifra de afaceri, în baza unui contract de sponsorizare. Calculați suma 

deductibilă și completați contractul de sponsorizare pe website-ul nostru. 

Partener CSR – Deveniți partener al unui proiect social, educațional sau artistic pentru a avea un impact măsurabil 

și sustenabil în comunitate. 

Voluntariat – Oferă timpul și experiența ta în beneficiul copiilor, tinerilor sau vârstnicilor. 

 


