


Cred cu tărie că ceea ce ne aduce 
împreună, echipă și voluntari la 
Fabrica de Fapte Bune este 
asumarea datoriei de a ne ajuta 
reciproc, dar și natura și 
societatea, pentru a echilibra 
balanța șanselor pe care le-am 
primit. 

Pentru mine, 2018 a fost un an 
foarte important, din două 
motive pe care le consider 
esențiale. În primul rând, pentru 
un impact de efect și sustenabil, 
am înțeles că trebuie să lucrăm și 
să ajutăm un număr restrâns de 
beneficiari, cărora să le oferim 

ajutor personalizat și pe care să îi 
monitorizăm periodic. În al 
doilea rând, educația a trecut pe 
primul loc în lista priorităților 
mele în cadrul asociației, anul 
trecut oferindu-mi nenumărate 
dovezi că educația, în rândul 
familiilor defavorizate, poate 
schimba vieți. 

Sunt mândru că am demarat și 
continuăm să implementăm 
proiectul ”Ani de liceu”, prin care 
am descoperit copii minunați, cu 
povești triste, pe care îi susținem 
să își continue studiile.



Fabrica de Fapte Bune a fost lansată în 2016 cu scopul de a aduce un 
impact pozitiv ajutând persoanele aflate în situații dificile, 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.

Misiunea noastră este să oferim 

celor din jurul nostru ajutorul de 
care au nevoie, să atragem și să 
organizăm oameni care la rândul 
lor pot contribui mai departe, să 
devenim o organizație sustenabilă 
cu rezultate pe termen lung și să 
ne folosim aptitudinile și talentele 
pentru a ne îmbunătăți pe noi 
înșine și pentru a produce 
schimbări pozitive.

01. Onestitate

02. Onoare

03. Progres

04. Încredere

06. Bucuria de a fi

07. Responsabilitate

08. Educație

09. Dreptate

05. Modestie
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Obiectiv 
Donarea de haine, încălțăminte, jucării, electrice, electrocasnice și alimente 
neperisabile familiilor nevoiașe și bătrânilor neajutorați din mediu rural.

Impact
7 Caravane | 3 Județe  | 18 Sate | 50 Familii / 146 Copii

Parteneri 
Asociația Bine pentru Fiecare pe zonele Hulubești, Călugareni, 
Mihai Bravu și Stoeneșt.

ț

Obiectiv 
Oferirea unei gustări, a unui 
fruct si ceai cald copiilor care 
participa la pregătirile gratuite 
din cadrul bisericii militare din 
Focșani, ca sprijin al inițiativei 
părintelui Ionel Vrânceanu.

Impact
65 copii 



Obiectiv 
Obiectivul este sa descoperim si sa ajutam cat mai multi elevi cu rezultate 
bune si foarte bune la invatamant, dar care prezinta riscuri de abandon 
scolar sau care provin din mediul rural si nu au posibilitatea sa acopere 
costurile deplasarii si cazarii la cel mai apropiat liceu zi zona lor. 

Ajutorul pe care il oferim in cadrul acestui proiect este o bursa lunara in 
valoare de maxim 400 lei. 

Pentru a evita riscul ca beneficiarii sa foloseasca banii in alte scopuri decat 
cele pentru care au fost destinati sau sa fie deposedati de terte persoane, 
beneficiile vor fi oferite sub forma de bunuri sau servicii achitate de 
Asociatia Fabrica de Fapte Bune.

Impact
6 elevi



Obiectiv 
Prin proiectul ”În vizită la Petra” ne-am propus aprovizionarea cu mâncare, 
curățarea adăpostului pentru cele peste 200 de animale și dotarea cuștilor 
cu paie.

Impact
peste 200 de animale ajutate

Parteneri 
Asociația Bine pt Fiecare

Obiectiv 
Strângerea a unui nr de 158 de 
cadouri cu ocazia Crăciunului pentru 
copiii defavorizați de la sate. 

Impact
2 Județe | 9 sate | 200+ copii

Parteneri - Asociația Bine pt Fiecare
Sponsor - Flexo House
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