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Bun venit la Funda?ia Ringier! 

În România, sectorul nonprofit joac? un rol 
important în schimbarea social?. Afacerile mi?c? 
societatea înainte. În continuare, îns?, progresul las? 
în urm? o bun? parte a societ??ii ? a?a se face c?, în 
România anului 2016, un sfert din popula?ie tr?ie?te 
sub pragul s?r?ciei relative. În spatele acestei 
statistici înfior?toare se afl? oameni f?r? nicio ?ans? 
la un trai mai prosper, copii în stare de 
vulnerabilitate acentuat?, tineri talenta?i care risc? 
s? piard? startul în via??.

Adev?rata sus?inere de care ace?tia au nevoie 
implic?, de multe ori, CARITATEA - zon? în care 
intervin, conjugat, sectorul nonprofit, sectorul profit 
responsabil ?i societatea (prin ac?iunile a mii de 
contributori individuali). 

De cele mai multe ori, organiza?iilor nonguver- 
namentale le revine partea cea mai dificil? din 
aceast? formul?: sectorul nonprofit este cel ce 
trebuie s? sesizeze problemele, s? atrag? aten?ia ?i 
s? conving? asupra importan?ei rezolv?rii lor ?i s? 
ac?ioneze adaptat ?i consistent pentru solu?ionare. 

Poate mai mult decât alte ONG-uri, Funda?ia Ringier 
se afl? în pozi?ia de a atrage mai repede aten?ia 
asupra cauzelor pe care le sus?ine. Cu ajutorul 

companiei-mam?, care acord? spa?iu în publica?iile 
sale ?i pentru acele subiecte care nu fac neap?rat 
audien??, funda?ia reu?e?te s? aduc? în aten?ia 
publicului diverse cauze ? de la luptele prin care trec 
copiii grav bolnavi, la parcursul dificil al copiiilor 
talenta?i, dar lipsi?i de mijloace financiare.

Dar aceast? u?urin?? cu care ne facem auzi?i ne 
oblig?. Ne oblig? s? ascult?m cu aten?ie, la rândul 
nostru. Ne oblig? atunci când ne angaj?m s? 
sprijinim un om, o comunitate sau un proiect anume. 
Ne oblig? s? construim cu grij? ?i s? ne men?inem 
angajamentul. Iar cauzele pentru care ne-am angajat 
s? lucr?m nu sunt m?runte în niciun fel. Dar avem 
curaj ?i încredere c? putem merge spre un impact 
pozitiv.  

?i astfel, în 2015, cu ajutor din partea donatorilor, 
Funda?ia Ringier a fost în m?sur? s? ofere 
compasiune al?turi de un sprijin financiar vital pen- 
tru o varietate de cazuri medicale. ?i, da, în cadrul 
programului s?u principal ? Ajut? Copiii, în 2015, 
Funda?ia Ringier a creat victorii pentru copiii grav 
bolnavi din întreaga ?ar?. 

Am fost aproape de copiii afecta?i ?i de familiile 
acestora, la fiecare pas al c?l?toriei lor ?cât mai 
departe de boal?? ?i ne-am f?cut o datorie din a 
prezenta acest parcurs publicului nostru, în a?a fel 
încât ajutorul s? nu întârzie prea mult. Am fost 

MESAJUL PRE?EDINTELUI 

Compania Ringier  ar e o îndelungat? tr adi?ie în implicar ea social?. Funda?ia 
Ringier  a cr escut de la un pr ogr am de sponsor izar e lansat în 2005, la o 
funda?ie independent?, cu o misiune asumat? ?i cu planur i concr ete de 
inter ven?ie în domeniile SOCIAL, EXCELEN?? ?i CULTURAL!   

condu?i, în fiecare zi, de dorin?a de a garanta 
dreptul la via?? pentru copiii pe care îi asist?m. 

Cu ajutorul dvs., dragi prieteni, sponsori, donatori, 
sus?in?tori, voluntari din Compania Ringier, am 
realizat atât de multe ?i v? invit s? lectura?i acest 
raport anual pentru c? v? prive?te direct. ?i, pe 
m?sur? ce continu?m s? depunem eforturi pentru 
îmbun?t??irea ?i diversificarea activit??ilor noa- 
stre, ne dorim s? men?inem acest sprijin generos, 
astfel încât, tot împreun?, s? construim în continu- 
are proiecte, inspirându-ne chiar din via?a celor pe 
care îi ajut?m direct sau din via?a comunit??ii, a 
c?rei parte integrant? încerc?m ?i, sper?m noi, 
reu?im s? fim. 

?De ce s? 
comp?time?ti 
în loc s? aju?i, 

dac? po?i??
(Cicero)



?354,000

?67,000

?67,000

SOCIAL

EXCELEN?? 

CULTURAL 

Ajutor direct pentru persoane în 
situa?ii de vulnerabilitate accentuat? - 
incluzând copii defavoriza?i, handica-
pa?i, analfabe?i sau persoane în vârst?.

Sprijinirea profesioni?tilor si proiecte
lor din domeniul social - cursuri de 
specializare, asisten?? medical?, sprijin 
în ob?inerea spa?iului de locuit pentru 
persoane din grupuri vulnerabile. 

Îndrumarea ?i sprijinirea tinerelor 
talente din România.  

Sprijin material ?i financiar pentru 
sportivii de performan?? (fo?ti ?i 
actuali) ?i rudele acestora.

Sprijin pentru membrii comunit??ii 
culturale române?ti, precum ?i din 
înv???mântul românesc. 

Educarea publicului larg în p?strarea 
?i pre?uirea culturii române?ti. 

Promovarea culturii române?ti atât în 
?ar? cât ?i în lume.

Dezvoltarea culturii române?ti prin 
sprijinirea valorilor din România - 
incluzând patrimoniul cultural mobil, 
imaterial ?i digital.  
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condu?i, în fiecare zi, de dorin?a de a garanta 
dreptul la via?? pentru copiii pe care îi asist?m. 

Cu ajutorul dvs., dragi prieteni, sponsori, donatori, 
sus?in?tori, voluntari din Compania Ringier, am 
realizat atât de multe ?i v? invit s? lectura?i acest 
raport anual pentru c? v? prive?te direct. ?i, pe 
m?sur? ce continu?m s? depunem eforturi pentru 
îmbun?t??irea ?i diversificarea activit??ilor noa- 
stre, ne dorim s? men?inem acest sprijin generos, 
astfel încât, tot împreun?, s? construim în continu- 
are proiecte, inspirându-ne chiar din via?a celor pe 
care îi ajut?m direct sau din via?a comunit??ii, a 
c?rei parte integrant? încerc?m ?i, sper?m noi, 
reu?im s? fim. 

Mihnea ?tefan Vasil iu 

Pre?edinte 

Mul?umesc pentru tot  spri j inul  
acordat  în 2015! 
Mai sunt  înc? multe de f?cut .  
Ne auzim peste un an.  



ISTORIC

Înc? înainte de înfiin?area acestei funda?ii, 
compania-mam?, Ringier România a ini?iat sau a 
participat la proiecte din aria responsabilit??ii, 
finan?ând integral laboratorul media al Facult??ii 
de Jurnalism din Ia?i sau sprijinind cu toate 
titlurile sale campania de promovare a direc?io- 
n?rii de c?tre popula?ie a procentului de 2% din 
impozitul pe venit ? rezultatele nu au întârziat s? 
apar?, rata de direc?ionare crescând semnificativ 
de la an la an. 

Dup? ce primii ani de activitate au fost dedica?i 
dezvolt?rii domeniului pe care îl cuno?team cel 
mai bine, mass-media, în timp am considerat c?, 
în calitate de cel mai mare trust de pres? scris? 
din ?ar?, responsabilitatea noastr? nu este doar 
de a informa onest ?i nep?rtinitor cititorul, ci ?i 
de a-i direc?iona aten?ia asupra celor mai 
sensibile zone ale societ??ii.  

A?adar am urm?rit s? abord?m ?i sfera social?. 

Prin programul ?Catedra Ringier? am motivat ?i 
ajutat peste 100 de copii s? accead? în licee sau 
?coli voca?ionale. Pe tot parcursul anului ?colar 
le-am asigurat s?pt?mânal preg?tire suplimen- 
tar? la materiile limb? român? ?i matematic? cu 
profesori selecta?i atent nu numai pe criterii pro- 
fesionale, ci ?i în func?ie de disponibilitatea de a 
se d?rui cauzei de educare a copiilor proveni?i din 
familii defavorizate.  Ne face pl?cere s? men?io- 
n?m c? to?i copiii înscri?i în program ?i-au 
continuat studiile dup? clasa a opta. 

Funda?ia Ringier  a luat na?ter e în 
2008, ca entitate jur idic? distinct? 
de oper a?iunile comer ciale ale 
companiei Ringier  România. 

Apoi, o bun? vreme ne-am îndreptat aten?ia asu- 
pra vârstnicilor ?i copiilor din medii defavorizate. 

Pentru ?Seniorii de la Sfântul Luca? am fost 
deseori singurii oameni care au deschis u?a unui 
loc uitat de lume, dar mai ales de cei dragi; ?i am 
reu?it s? renov?m spa?iul de zi, locul unde î?i 
petrec o mare parte din timp. 

Din 2012, ne-am concentrat asupra celui mai 
fragil segment al societ??ii: copiii grav bolnavi. 

Pentru c?, dincolo de mi?c?rile din politic?, 
economie sau justi?ie, dincolo de senza?ional ?i 
lifestyle, presa are datoria de a acoperi ?i acele 
subiecte care nu fac neap?rat audien??, dar care 
reflect? mult mai fidel realitatea. 

De atunci ?i pân? ast?zi, ne mândrim c? am adus 
pe calea vindec?rii 160 de copii suferinzi de 
patologii cumplite, gra?ie sprijinului nepre?uit al 
donatorilor no?tri, împreun? cu care am strâns 
peste 4 milioane de lei.   

?Când î?i iei un angajament ?i e?ti 
dispus s? faci tot ce este necesar , 
începi s? atr agi per soanele ?i 
cir cumstan?ele necesar e pentr u 
a- ?i atinge scopul.? 
Jeff Keller



VE?TI BUNE 

În cadrul campaniei JURNAL DE FAPTE BUNE, 
derulat? în parteneriat cu Asocia?ia pentru 
Familie ?i cu compania Caroli, s-au întâlnit toate 
cele trei direc?ii în care ac?ion?m - SOCIAL, EXCE- 
LEN?? ?i CULTURAL. În JURNAL am trecut atât 
sus?inerea ?i promovarea performan?ei a 46 de 
copii talenta?i, dar ?inu?i pe loc de neajunsurile 
financiare cât ?i premierea acelor profesori care 
au dovedit implicare deosebit? în preg?tirea ?i 
sus?inerea copiilor din campanie. 

În paralel, am continuat strângerea de fonduri 
pentru derularea programului "Ajut? Copiii?.   Gra- 
?ie sprijinului nepre?uit al donatorilor no?tri, am 
reu?it s? strângem pentru micii no?tri beneficiari 
peste 2 milioane de lei, bani ce au luat calea unor 
tratamente sau interven?ii costisitoare pe care 
altfel nu ?i le-ar fi putut permite. 

Practic, în anul recent încheiat, în cadrul 
programului ?Ajut? Copiii?, activitatea s-a derulat 
în jurul sus?inerii financiare a beneficiarilor - 41 
de copii grav bolnavi, fiecare cu proprile nevoi ?i 
cerin?e... ?i care, pentru recuperare, au nevoie de 
sume imense de bani. De exemplu, doar trei din 
beneficiarii no?tri din 2015 au avut nevoie de 
250.000 de euro. Cu ace?ti bani, unele ONG-uri 
reu?esc s? sprijine mii de copii, achizi?ionându-le 
hrana zilnic?, h?inu?e sau rechizite ?colare. 
Obiectivul nostru este, îns?, altul: îns??i garanta- 
rea dreptului la via??. 

?Ajut? Copiii!? va r?mâne ?i în urm?toarea 
perioad? programul nodal al funda?iei. 

Ca în fiecare an, ?i în 2015 au existat cele dou? 
runde ?tradi?ionale? de donare (de Pa?te ?i Cr?- 
ciun), când, împreun? cu partenerii no?tri de la 

Ajut?m copiii, scr iem un Jur nal de fapte bune, ne- am diver sificat 
par tener ii ?i suntem activi în comunitate!

Asocia?ia Jurnali?tilor Civici, am distribuit produse 
alimentare, de îmbr?c?minte, înc?l??minte sau 
papet?rie c?tre diverse centre pentru copii, cu 
deficien?e de vedere, din sudul ??rii. 

Am intervenit, de asemenea, în cazuri punctuale, 
atunci când cititorii publica?iilor Ringier ne-au 
semnalat situa?ii în care, prin implicarea noastr?, 
puteam schimba ceva.

De asemenea, cu sprijinul DGASPC-urilor din ?ar? 
?i al Disney Romania, am distribuit peste 100.000 
de DVD-uri cu anima?ii c?tre câteva sute de 
centre de plasament. 

Tot în 2015 am dotat opt spitale cu echipamente 
IT complexe ?i am donat zeci de computere ?i 
tablete c?tre o parte dintre beneficiarii funda?iei, 
copii proveni?i din medii s?race, cu posibilit??i 
practic nule de acces la acest tip de bunuri.

În paralel, eforturile noastre vor fi direc?ionate 
c?tre dezvoltarea de noi proiecte în zona 
educa?ional? ?i cultural?, menite s? vin? în 
beneficiul copiilor de vârst? ?colar? ?i pre?colar?.

R?mânem deschi?i în continuare  c?tre concepe- 
rea ?i implementarea de proiecte personalizate în 
parteneriat cu companiile române?ti, în func?ie 
de politica de CSR ?i de priorit??ile fiec?rei 
companii atunci când vine vorba de implicarea în 
comunitate. 

Sprijinul constant oferit de Ringier Romania ne 
confer? avantajul accesului privilegiat la un pu- 
blic larg ?i la factorii de decizie relevan?i. 



AJUT? COPIII

Ajut? copiii! a fost lansat în 2012 ca urmare 
a apelurilor disperate f?cute c?tre publi- 
ca?iile Ringier de p?rin?i r?ma?i f?r? for?e în 
lupta pentru via?a copiilor lor. 

Din iunie 2012, când am promovat povestea 
unui pu?ti care nu î?i permitea s? ajung? la 
un spital din Germania, ?i pân? acum, ne 
mândrim c? am adus pe calea vindec?rii 160 
de copii suferinzi de patologii cumplite.

Am considerat (atunci ca ?i acum) c?, dincolo 
de mi?c?rile din politic?, economie sau 
justi?ie, dincolo de senza?ional ?i lifestyle, 
presa are datoria de a acoperi ?i acele 
subiecte care nu fac neap?rat audien??, dar 
care reflect? mai fidel realitatea de zi cu zi. 

Din cauza urgen?ei cu care au nevoie de 
interven?ii sau a lipsei efective a tratamen- 
telor în sistemul medical autohton, aproape 
90% din beneficiarii programului au nevoie 
de îngrijire terapeutic? în afara ??rii. 
Conform normelor europene, ?o persoan? 
asigurat? pe teritoriul unui stat membru are 
dreptul la servicii medicale pe teritoriul 
altor state membre, dac? are aprobarea 
institu?iei competente din statele membre 
de afiliere?.  

Prin urmare, cheltuielile beneficiarilor no?tri 
sunt, în cele mai multe cazuri, decontate de 
statul român, prin formularul E112. 

Ajut? copiii! este pr incipalul pr ogr am umanitar  al Fundatiei Ringier .

De restul costurilor ne ocup?m noi: 

- cheltuieli de transport ?i de ?edere pentru 
înso?itori;

- tratamentele ?i interven?iile pentru care, 
din motive birocratice, nu este ob?inut? 
aprobarea de decontare din partea statului;

- tratamentele ?i interven?iile desf??urate în 
afara Uniunii Europene ? circa 20% din 
copiii din program se reg?sesc în aceast? 
situa?ie. 

Numai ?i numai gra?ie sprijinului nepre?uit 
al donatorilor no?tri, al dedic?rii ?i empatiei 
acestora, am reu?it, în 2015, s? strângem 
doar din dona?iile prin SMS peste 500.000 
de euro. 

Pe lâng? donatorii individuali, programul s-a 
bucurat de sus?inerea constant? a Kaufland 
Romania ?i a Funda?iei Vodafone, dar ?i a 
firmelor care au ales s? redirec?ioneze cei 
20% din impozitul pe profit c?tre cei 41 de 
copii grav bolnavi intra?i în campanie anul 
trecut. 

În general, companiile care ne-au stat 
al?turi au optat pentru acoperirea cheltu- 
ielilor de spitalizare/ interven?ii/ tratament 
pentru cazuri specifice, impactul sponso- 
riz?rilor oferite fiind, astfel, imediat.



JURNAL DE FAPTE BUNE

Proiectul Jurnal de Fapte Bune, derulat în 
parteneriat cu Asocia?ia pentru Familie, 
compania Caroli ?i cotidianul Libertatea, 
s-a desf??urat în intervalul 15 martie ? 31 
decembrie 2015. 

Campania a pornit de la constatarea c? 
97% din cei aproximativ 200.000 de copii 
români cu abilit??i excep?ionale la  sport, 
arte sau înv???tur? ajung s? abandoneze 
drumul c?tre reu?it? din ra?iuni financiare.

De-a lungul celor nou? luni de desf??urare 
a proiectului, 46 de copii talenta?i au 
primit câte o burs? de 12.000 de lei. În 
mod excep?ional, în ultimele trei luni, au 
fost acordate 11 burse suplimentare: 9 
burse în valoare de câte 2.250 de lei, 
pentru profesori ?i antrenori care au 
dovedit implicare deosebit? în preg?tirea 
?i sus?inerea copiilor, ?i 2 burse în valoare 
de câte 15.500 de lei, pentru echipele de 
copii cu performan?e deosebite în aria lor 
de preg?tire. 

Mecanism: pe pagina web dedicat?, 
www.jurnaldefaptebune.ro, au fost invita?i 
s? înscrie cazuri copiii ?i adolescen?ii pân? 
în 18 ani, precum ?i p?rin?ii, rudele, pro- 
fesorii sau prietenii acestora.  Înscrierea a 
presupus completarea datelor personale 
referitoare la copil, dar ?i argumentarea 

Ne l?ud?m cu per for man?e extr aor dinar e atinse de to?i copiii din pr ogr am.

nevoii de sus?inere prin prezentarea 
realiz?rilor în domeniul în care excela 
copilul, precum ?i a situa?iei sociale care 
s? motiveze selectarea lui. A existat un 
total de 276 de înscrieri, toate verificate cu 
sârguin?? de membrii echipei de proiect. ?i 
nu a fost simplu, pentru c?, în propor?ie 
covâr?itoare, cazurile înscrise au fost de 
calitate bun? ?i foarte bun?, ceea ce a 
f?cut ca rareori s? premiem poten?ialul 
copiilor, ci direct performan?a. 

Câ?tig?torii au fost desemna?i de c?tre un 
juriu impar?ial în urma unei analize atente; 
ulterior, pove?tile acestora au fost 
publicate în Libertatea ?i Avantaje ?i pro- 
movate în toate mediile online ale Ringier 
România, inclusiv în sec?iunea dedicat?, 
http://jurnaldefaptebune.libertatea.ro/. 

Este o mare împlinire s? putem spune c?, 
tr?gând linie, ne l?ud?m cu performan?e 
extraordinare atinse de to?i copiii din 
program, fie c? este vorba de premii la 
concursuri na?ionale ?i interna?ionale, 
expozi?ii personale sau olimpiade bifate 
cu brio. Mai mult de atât, r?mânem în 
leg?tur? cu ei ?i îi sprijinim de câte ori 
avem posibilitatea, fiind convi?i ?i mândri 
c? ace?ti copii vor ajunge în elita societ??ii 
române?ti, iar noi vom fi printre cei care 
au contribuit la aceast? reu?it?.



CLICK PE 2015!

?Ajut? Copiii? 

?Ajut? Copiii? ?Ajut? Copiii? 

 VIVA CHARITY GALA



?Ajut? Copiii? 

 VIVA CHARITY GALA  VIVA CHARITY GALA

Dona?ii 



POVESTEA LUI LUCA
     În urma unui malpraxis flagrant (mai exact interpretarea total 
gre?it? a ecografiilor fetale) Luca Oprea, un b?ie?el din Petro?ani, a 
venit pe lume f?r? ambele picioru?e, dar ?i f?r? mâna dreapt?. Luca e 
înc? mic, are doar doi ani, ?i înc? nu ?tie c? handicapurile sale nu pot 
fi ?terse de vreo pilul?-minune sau vreun tratament SF: din p?cate, 
va tr?i toat? via?a lipsit de membrele respective. 

     Dar el î?i cere dreptul la o existen?? cât de cât normal?. Iar pentru 
asta, va avea nevoie de proteze speciale pentru membrele-lips?, 
proteze extrem de scumpe pentru o familie cu venituri modeste, mai 
ales c? vor trebui schimbate periodic în to?i anii în care trupul lui va 
cre?te. A?a c?, în aprilie 2015, r?ma?i f?r? nicio solu?ie, p?rin?ii au 
cerut ajutorul marelui public.

    ?i, peste noapte, situa?ia b?ie?elului din Petro?ani a impresionat o 
?ar? întreag?, dovedind c?, m?car din când în când, via?a bate chiar ?i 
pove?tile, chiar ?i imposibilul. 160.000 de euro s-au strâns în 
conturile Funda?iei Ringier pe numele lui Luca, sum? ce îi va acoperi 
costurile de protezare pentru întreaga via??. Ast?zi, Luca se afl? în 
Italia, la Clinica de Ortopedie din Budrio, ?i a beneficiat deja de un 
set de proteze, primele dintr-un lung ?ir ce va urma pe parcursul 
anilor viitori.

"Mul?umim din adâncul sufletului Funda?iei Ringier pentru tot ce a 
f?cut pentru Luca ?i pentru noi. Mul?umim ?i le transmitem 
respectul nostru tuturor celor care au donat, ne-au ajutat ?i, astfel, 
ceva ce nu credeam ca va fi posibil, a devenit realitate!" - tat?l lui 
Luca Oprea.

Cu spri j inul  
Funda?iei Ringier
?i a mii de români 
care au donat  câte
2 Euro la 8828

LUCA 
?i-a reluat  copil?ria!



Multumim! 



ANUL 2015, ÎN CIFRE



PROIECTE  
DE VIITOR
Meet the museum - o lectur? în imagini a muzeelor 
din România, pentru copii  

... este un proiect editorial unic în România 
constând într-o serie de c?r?i (board-books) pentru 
copii între 2 ?i 5 ani, c?r?i care vor ajuta la fami- 
liarizarea acestui public cu cele mai valoroase 
colec?ii existente la noi în ?ar? ? obiectivul acestei 
serii fiind de a promova ?I PREG?TI mersul la 
muzeu, de la vârste mici. 

Credem c? ideea unei serii de c?r?i despre muzeele 
României destinate publicului tân?r ?i foarte tân?r 
se impune aproape de la sine pe fondul unei lipse 
cvasi-generalizate de asemenea produse culturale 
de pe pia?a româneasc?. Aceast? serie de c?r?i 
poate s? devin? un instrument educa?ional atât în 
muzeu, cât ?i în cadrul familiei ?i în gr?dini?e.  

Concurs na?ional de personalizare de pantofi sport, 
pentru liceeni  

Funda?ia Ringier ?i-a propus s? dezvolte o plat- 
form? na?ional? pentru exprimarea creativ? prin 
art? ?i design pentru elevii de liceu.  Cu ajutorul 
partenerilor vom organiza un concurs na?ional de 
personalizare de pantofi sport adresat elevilor de 
liceu din România.  Concursul va consta in dezvol- 
tarea de mesaje de solidaritate social? pe acest 
suport inedit (teni?i).  

Dorim ca mesajele s? atrag? aten?ia asupra 
faptului c? exist? copii în România care sunt 
nevoi?i s? întrerup? studiile, pe termen lung, din-- 
motive medicale (de ex. tratamentul chimio- 
terapeutic). 

Aten?ie! În curând o pereche de teni?i va deveni un 
statement puternic despre idealurile în care cred 
tinerii din ziua de azi!   



MUL?UMIM SPONSORILOR
A C?ROR GENEROZITATE A 
F?CUT CA EFORTUL  NOSTRU 
S? NU FIE ÎN ZADAR! 

... ?i mii lor de
SUS?IN?TORI
INDIVIDUALI!
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