
De sarbatorile Craciunului, Asociația Arina își propune sa materializeze intr-un prim poriect unul
dintre scopurile sale prioritare, acela de a se implica si sprijini persoanele defavorizate.
Inca de la inceputul lunii decembrie prezentam cazul a 5copii, 4 fete si 1 băietel, copii aflati
momentan intr-un centru de plasament în regim de urgenta. Acești micuți au trăit episoade triste și
prea dureroase de abuz, neglijenta sau pur și simplu provin din familii care nu le pot asigura minimul
unei existente decente. Au deci mare nevoie de ajutor material si emotional pentru a traversa cu un 
cât mai mic impact un episod atât de dificil din viața lor.
Din motive de siguranță și pentru protecția dreptului la intimitate, nu am expus locatia sau numele
copiilor, ci am impartasit cu eventualii donator doar ceea ce am putut constata personal. 
Se identifica nevoia de rechizite, deoarece nu merg la școală pe timpul instituționalizarii, ci li se 
predau numai anumite noțiuni (în regim intern). Deasemenea, diverse jocuri sau instrumente utile 
in activitati ocupationale pentru a petrece timpul liber.

Desi curat, bine aerisit si ordonat, centrul s-ar putea bucura de mult mai multe dotări și "culoare" 
care să le inspire copiilor căldura unui cămin (fie el și temporar) în care sunt cu toții iubiți și îngrijiți. 

Timp de trei saptamani s-au strans urmatoarele fonduri din donatii:

• 5 rucsacuri, 5 plase haine, 2 plase jucarii, 2 plase dulciuri, 1 plasa produse produse igiena
corporala

Din fonduri proprii Asociatia Arina a angajat suma de 149.95 ron investiti in

• - copii foto planse bon nr 0002 din 24/12/2016 - SC IMAGING MIRAJE PRESTIGE SRL – in  valoare
de 10 ron

• - jocuri copii CF Bon nr 181 din 27/12/2016 – SC JUMBO EC.R SRL – in valoare de 139.95 ron

Actiune caritabila de Sarbatori - 2016



Actiunea ,,Hrana calda in centrele de adapost Pitesti,,
In perioada 08-14.01.2017 , cand temperaturile au coborat pana la -25 °, Asociatia Arina a mobilizat
oameni de bine si cateva restaurante din Pitesti pentru a asigura o cina calda oamenilor strazii adapostiti
in cele două Centre sociale cu gazduire de noapte din Pitești. Au fost hraniti cu un meniu complet 30 de 
barbati si femei fara adapost. Mulțumim pentru mancarea oferita de Vintage Pub, Eden Pub, Catering La 
Escu, Mansion Pub, Garden Pub si tuturor acelora care au donat pentru a completa meniul sau au 
participat la distribuirea hranei. 

In cadrul actiunii:
Fonduri alocate reprezentand donatie: 831,6 RON



Actiunea ,,Povestea viitorului visat,,

• In luna septembrie Asociatia Arina a publicat pe pagina de facebook povestea a doi copii proveniti
dintr-o familie aflata in dificultate, Andrei si Gabi Stan. Pe Andrei și pe Gabi i-am cunoscut acum doi ani
prin intermediul acțiunilor caritabile organizate in acea perioada. Doi băieți crescuți frumos de o mama 
singură ce se dedică în totalitate pentru a le putea oferi șansa unei vieți mai bune. Locuiesc toți trei
într-o garsoniera de aproape 25 m. Mama s-a angajat ca femeie de servici pe scara blocului și primește
100 RON /luna. Venitul lunar, adunând și alocațiile lor, este de aprox 500 RON. Mama face tot ce ii sta
în putință pentru a le colora copilăria cu pasiunile sportive ale fiecăruia. Pe Gabi, băiatul cel mare (13 
ani acum) l-a înscris la tenis de masa iar pe Andrei (10 ani acum) la karate. Foarte repede, pasiunea lor
a rodit și i-a răsplătit cu diplome și medalii. Sunt entuziaști și motivati de recunoașterea eforturilor lor. 
Aflam cu bucurie ca si la scoala au rezultate bune la invatatura. Ne dorim sa le asiguram pentru un an 
abonamentele la sport. Și cât de valoros ar fi pentru ei să își permită să meargă în taberele organizate
de cluburile la care sunt înscriși? Sau să nu mai ducă grija datoriilor la întreținere unde apar acum cu o 
restanță de 300 RON pentru că mama a avut de ales între asta și întreruperea cursurilor.

• S-a hotarat atragerea de fonduri provenite din sponsorizari in vederea denarii acestora pentru
achitarea abonamentelor copiilor, urmand a se detalia intr-o anexa ulterioara evolutia proiectului. 

• UPDATE: 

• In luna decembrie, in baza contractului de sponsorizare Nr 01/29.11.2017 a fost incasata suma de 
2640 ron, Asociatia Arina procedand ulterior la o donatie partial in suma de 1850 ron catre Asociatia
FDJ Pitesti, reprezentand contravaloarea abonamentului pe 1 an pentru Andrei Stan.  Se dovedeste in 
baza chitantei nr. 8401 /13.12.2017.



In luna decembrie 2017 Asociatia Arina s-a mobilizat pentru doua fetite cu afectiuni genetice
incurabile cu afectare majora in sfera dermatologica.

• Alis Stanisor – 13 ani, comuna Budeasa Mare, Jud Arges. Diagnosticata cu Eritrokeratodermie
ichtioziforma superinfectata. 

• Alexia Petrache – 9 ani, Mun. Pitesti. Diagnosticata cu Epidermoliza buloasa. 

Scopul a fost acela de a asigura consumul zilnic de crème dermatocosmetice pe timp de cel
putin un an, sa achizitionam o peruca din par natural pentru Alis Stanisor si sa le putem oferi
inclusiv amandoura cadouri de Craciun. 

Pentru a implica direct si in mod activ cat mai multe persoane in acest demers, am conceput un 
proiect a carei descriere si desfasurare o relatam mai jos.

Proiectul Atelierele lui Mos Craciun



Va invitam pentru cateva ore la un ceai cald si o patiserie gustoasa, timp in care povestim, socializam si cream! 
Cum va propunem sa se desfasoare acest atelier?
Pe parcursul a trei zile vesele de decembrie, mai exact vineri pe 1 si sambata pe 2 decembrie in Pitesti si pe 10 decembrie in Bucuresti ne adunam cu 
mic cu mare pentru a mesteri decoruri de Craciun, asa numitele “Do it yourself Holiday decorations”. Cu modelele venim noi, si tot noi vom oferi
suportul logistic si indrumarea pasilor in procesul creatiei. Vom atasa o lista cu necesarul de materie prima si ce se poate sustine de catre voluntari va fi 
binevenit. De restul, asociatia va pune la dispozitie. Ceea ce rezulta din jocul nostru creativ vom expune spre licitatie cu donatie, pe site-ul asociatiei si
pe pagina noastra de facebook. Fondurile stranse vor sustine tratamentul si imbracamintea celor despre care va voi povesti mai jos.
Am cunoscut de curand doua comori ascunse in trupul firav a doua fetite incredibil de curajoase. 
Daca imi permiteti, le voi numi dupa personajele lor preferate (Elsa si Luna) deoarece ne dorim sa ramanem discreti si sa expunem atat cat este
necesar pentru voi, cei care ne ajutati, sa intelegeti dificultatea calatoriei de viata pe care o au aceste copile. 
ELSA are acum 9 ani si a fost diagnosticata la nastere cu epidermoliza buloasa – copiii cu aceasta patologie fiind numiti si copiii-fluture. Denumirea isi
are desigur explicatia ei, deoarece aceasta afectiune genetica, necontagioasa si incurabila face ca pielea sa fie la fel de fragila ca aripile unui fluture. 
Chiar si cele mai mici atingeri/actiuni pot provoca rani majore. Indeletnicirile cotidiene devin o lupta continua si o provocare zilnica. Sunt necesare
zilnic bandaje speciale si foarte costisitoare precum si crème dermatocosmetice pentru a impiedica ranile sa se extinda. Sunt afectate nu doar pielea ci 
si organele interne si articulatiile, provocand deformarea degetelor prin contractare si autolipire. 
LUNA este o adolescesta de 13 ani cu o minte sclipitoare si o personalitate absolut adorabila. Diagnosticul ei este complex si atat de sofisticat! 
Eritrokeratodermie ichtioforma suprainfectata. La acesta se adauga afectari de vedere, afectare hepatica dar si nutritionala. In traducere libera, 
suferinta pe care o infrunta Luna zilnic este aceea a unei epiderme extrem de sensibile, in permanent proces de descuamare, cu leziuni cutanate
accentuate, evident insotite de durere si de limitarea semnificativa a activitatilor de zi cu zi. Se impune emolierea zilnica , iar consumul de crème 
dermatocosmetice este urias, fiind exclusa intreruperea acestora, deoarece reprezinta singura interventie posibila, nefiind dezvoltata deocamdata o 
interventie medicala majora care sa poata vindeca aceasta afectiune.
Pentru ele avem nevoie de cantitati foarte mari de crème/sampoane dermatocosmetice dar si hainute cu o textura cat mai non agresiva cu pielea ( ex: 
bumbac 100% ) si incaltaminte foarte lejera ( ex: ghetute UGG).
Aici se poate gasii lista de materiale rugam pe toti cei interesati sa o completeze cu materialele ce le pot aduce si sa o trimita pe adresa de mail 
asociatiaarina@gmail.com 
https://drive.google.com/file/d/1LwuAfIg6kmZd9C_D7anUZsa4ZjRs_uu8/view?usp=sharing
Aici se pot gasi cateva poze cu cele doua fetite va avertizam ca imaginile sunt destul de dure datorita specificitatii afectiunilor acestora
https://drive.google.com/file/d/1rDmQhjITWPGETqC4gtAK_ZFJ9pCYovok/view?usp=sharing

Proiectul Atelierele lui Mos Craciun

https://l.facebook.com/l.php?u=https://drive.google.com/file/d/1LwuAfIg6kmZd9C_D7anUZsa4ZjRs_uu8/view?usp%3Dsharing&h=ATMNuF5Pr3SualNiTO8edk1BtLUSdH1UMMDYH32znumrJwBKCHWHK_a6-ta-WzHpG42O2hRleyXgufwFYt_epenD7-8vwbD7AqZizj7tgx1iHqpsyHroGt77izmIA1xnho040R5Vl8bhAyEFw-xfN2_BeY_eO3BHgPV2oGEIAR8tlsU
https://drive.google.com/file/d/1rDmQhjITWPGETqC4gtAK_ZFJ9pCYovok/view?usp=sharing


01.12.2017 - Atelierul lui Mos Craciun s-a activat azi cu cele mai harnice manute. Am creat lucruri minunate si dam start 
licitatiilor! 
Va asteptam si maine de la ora 13.00 , sa ne punem imaginatia la lucru si sa ne exprimam bucuria prin culori.
02.12.2017 - Azi cu prieteni dragi si multa inspiratie, Asociatia Arina a avut o zi plina de culoare! A doua sesiune a 
atelierului lui Mos Craciun. Experienta isi spune cuvantul. Manutzele harnice au lucrat macarons delicios, oameni de 
zapada haiosi si aranjamente de senzatie! Maine vom posta toate decoratiunile si vom incepe licitatia! Fiti activi si voi, 
veti licita nu doar decoratiuni ci si bucatele din sufletul celor ce au muncit din greu pentru aceste minunate daruri . 
03.12.2017 - Deschidem oficial licitatia pentru aranjametele din atelierul lui Mos Craciun. Au lucrat adulti si copii
deopotriva. Noi vi le expunem pe categorii iar voi sunteti bineveniti sa va alegeti ce si cat doriti! Numiti obiectele si un 
pret, iar daca nu se gaseste intre timp cineva mai generos, atunci sunteti fericitii posesori ai unor decoratiuni cu suflet.

Proiectul Atelierele lui Mos Craciun





Pentru organizarea atelierelor si atingerii scopului campaniei, Asociatia a angajat urmatoarele sume necesare achizitiei de 
materie prima in vederea confectioanarii de aranjamente pentru Craciun: 

• bon nr 4  din 25.11.2017 in valoare de 46.42 RON – Jumbo  EC. R SRL;

• bon nr 29 din 25.11.2017 in valoare de 21.5 RON - LE&JIANGMAN 88 SRL;

• bon nr 10 din 30.11.2017 in valoare de 12 RON – SUPER HAINUTE RETAIL WEB SHOP SRL;

• bon nr 1 din 30.11.2017 in valoare de 14 RON – CORIANA TRADING;

• bon nr 5 din 30.11.2017 in valoare de 6.4 RON – TRIMEX PLUS;

• bon nr 28 din 30.11.2017 in valoare de 28.98 RON – HORUS CENTER;

• bon nr 30 din 30.11.2017 in valoare de 64.92 RON – Jumbo  EC. R SRL:

• bon nr 5 din 30.11.2017 in valoare de 40 RON – LE&JIANGMAN 88 SRL;

• bon nr 16 din 30.11.2017 in valoare de 9.5 RON – NARCOM IMPEX;

• bon nr 14 din 30.11.2017 in valoare de 54 RON – KRYSTIN IMPEX ANYA;

• bon nr 542 din 30.11.2017 in valoare de 22.72 RON – KAUFLAND ROMANIA;

• bon nr 43 din 01.12.2017 in valoare de 44 RON  - ALEXIM 92;

• bon nr 1683 din 01.12.2017 in valoare de 12.64 RON – PFA IANCU C IONEL;

• bon nr 16 din 02.12.2017 in valoare de 26.7 RON – HORUS CENTER;

• bon nr 9 din 02.12.2017 in valoare de 126.28 RON - Jumbo  EC. R SRL;

• bon nr 255 FF 534 din 17.12.2017 in valoare de 127.81 RON - Jumbo  EC. R SRL;

• TOTAL  657,87 ron

• In cadrul actiunii s-a colectat suma de 5129.29 RON provenind din donatii.

• In continuare, Asociatia a angajat pentru indeplinirea actiunii urmatoarele sume :
5129.29 ron - Banii din donatii + 1754.12 ron fonduri proprii

• S-au achizitionat 24 creme dermatocosmetice si 48 geluri de dus speciale, o peruca din par natural , un tort aniversar si
cadouri de Craciun pentru cele doua fetite.  

Proiectul Atelierele lui Mos Craciun



Cupa caritabila FDJ 2018
In data de 16 decembrie 2017 Asociatia Arina s-a implicat in desfasurarea unui eveniment sportiv caritabil
la care au participat 37 copii concurenti. Fondurile stranse din taxele de participare au fost directionate
catre acei copii care au mai putin, si carora vrem sa le daruim o "bucatica de bine" 

• https://www.facebook.com/events/534011260267959/?ti=cl

• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2003852756564026&id=1825004407782196

• Asociatia a primit prima ei diploma si Cupa Asociatia Arina.

• In cadrul actiunii, din fonduri proprii s-a angajat urmatoarea suma: 117.93 ron confor BF. 1898056 -
reprezentand 37 premii oferite de organizatori in cadrul competitiei. 

https://www.facebook.com/events/534011260267959/?ti=cl


Actiune caritabila de Sarbatori 2017

In perioada sarbatorilor de iarna, mai exact intre 24-29.12.2017 ne-am mobilizat pentru a 
colecta cadouri constand in dulciuri, hainute, jucarii si sprijin financiar pentru a completa
aceste pachete, cu destinatia in doua centre rurale de ingrijire copii si 4 familii deasemenea
din mediul rural, cu totii aflati in evidenta asistentei sociale zonale. 

• Centrul de ingrijire copii - sat Albesti Pamanteni, comuna Albestii de Arges, Judetul Arges , 
numara 19 copii intre 1 an -5 ani. 

• Centrul de ingrijire copii – sat Godeni, comuna Godeni, numara 10 copii intre 3 ani – 6 ani. 

• 4 familii cu 13 membrii – sat Beleti Negresti. 



In cadrul actiunii:

-din fonduri proprii s-au angajat urmatoarele sume: 

• alimente conform BF. 399/ FF. 1064573 din 22/12/2017 in valoare de 339,39 RON – KAUFLAND ROMANIA;

- din donatii s-au strans urmatoarele: 

• 7 cutii hainute

• 9 plase cu jucarii


