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Fabrica de Fapte Bune a fost lansată în 2016 

cu scopul de a aduce un impact pozitiv 

ajutând persoanele aflate în situații dficile, 

sprijinind educația copiilor, creând o societate 

mai bună și, de asemenea, atrăgând alte 

persoane care împărtășesc entuziasmul nostru 

și care sunt dispuse să facă o schimbare.

valorile noastre
Despre noi

Onestitate Onoare

Responsabilitate

Modestie

Progres

Încredere Bucuria de a fi

DreptateEducație



7
Proiecte în 
derulare

10
Proiecte unice 

sau în 
parteneriat

>372
Copii ajutați

>174
Familii ajutate

În cei aproape trei ani de activitate, 

am reușit să ajungem în peste                    

60 de sate din 6 județe din România.

Impact



Proiecte în 
desfășurare



Proiecte în 
desfășurare

Ani de liceu

Susținem copiii fără posibilități 
financiare atât din mediul 

rural, cât și din cel urban, cu 
rezultate bune, să își                      

continue studiile la liceu. 

Educația, hrana sufletului

În Focșani am cunoscut un preot, 
Vrânceanu Ionel, care organizează 
în biserica în care slujește, cursuri 

de pregătire pentru elevii fără 
posibilități și din mediu rural, de 

clasa a 12-a. Noi le asigurăm zilnic, 
pe perioada cursurilor, o                       

gustare și un ceai.

Desenăm zâmbete                          
frumoase și sănătoase

În colaborare cu 3 medici 
stomatologi și o clinică de 

radiografiere dentara, oferim 
servicii stomatologice gratuite pt 
copii fără posibilități materiale. 

Avem ca obiectiv 100 de copii pana 
la sfârșitul lunii februarie 2020

Caravana Fabricii                                     
de Fapte Bune

Caravana este proiectul prin care 
distribuim toate donațiile pe care 

le primim de la donatori prin 
aceste acțiuni, nu doar că ne 

dorim să ajungem în satele greu 
accesibile, dar și să motivăm cât 

mai multe persoane să se                      
implice ca voluntari.



Proiecte în 
desfășurare

Fabrica de Case

Proiect prin care selectăm familii 
ce trăiesc în condiții foarte 

deplorabile și le oferim materiale 
de construcții și suport pentru 
reconsolidarea, reamenajarea, 

extinderea sau chiar construcția 
unei locuințe noi.

Educație durabilă în condiții 
de trai adecvate

Promovarea educației durabile 
pentru 5 familii dezavantajate (cu 2 
până la 5 copii) dintr-o comunitate 
rurală săracă, care oferă condiții 

de trai adecvate, prin furnizarea de 
mașini de spălat (și detergenți), 

frigidere și dulapuri.

Educație pentru toți

O formă prin care vrem să 
îmbrăcăm ajutorul pe care îl 

oferim tuturor copiilor din toate 
proiectele, oferindu-le atât 

rechizite, cărți, 
cât și alte lucruri necesare 

pentru școală. 



Proiecte încheiate 



Curățenia ta de Crăciun este cadoul lor

Proiecte
încheiate 

Curățenia de primăvară

Împreună descoperim și bucuriile copilăriei

O faptă bună de Crăciun

În vizită la Petra

1 iunie copilăresc

PetFriendsShopuri

”Dăruim Speranță” de Crăciun!

În București cu ROST

Ziua Copilului 2017



Canalele noastre de comunicare

www.fabricadecase.org
www.facebook.com/pg/asoc

fabricadefaptebune

Asociația 

Fabrica de Fapte Bune
@fabricadefapte

http://www.fabricadefaptebune.org/
http://www.facebook.com/pg/asocfabricadefaptebune
https://www.youtube.com/channel/UC-DFiOoSTvguV3gaSCSdrww
https://www.youtube.com/channel/UC-DFiOoSTvguV3gaSCSdrww
https://www.instagram.com/fabricadefapte/


Cum putem colabora?

VOLUNTARIAT DONAȚII SPONSORIZĂRI IMPOZIT PE VENIT

Avem în permanență nevoie 
de voluntari dedicați care să 

se implice în proiecte, să 
lucreze cu copiii și familiile 

pe care le ajutăm împreună.

Fiecare proiect pe care îl 
desfășurăm are nevoi 

specifice de donații, fie că 
vorbim de haine, rechizite, 

produse alimentare sau 
sanitare.

Lucrăm cu parteneri 
corporate care ne susțin 

prin sponsorizări și pentru 
care putem oferi diverse 
metode de promovare.

Impozitul pe venit poate fi 
redirecționat anual, atât de 

companii, cât și de persoane 
fizice prin completarea 
formularelor 230 și 200.



Hai să facem fapte 
bune împreună!

salut@fabricadefaptebune.org

0752 233 337

Is a lorem ipsum dolor sit amet, 
www.fabricadefaptebune.org

mailto:salut@fabricadefaptebune.org

