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Scrisoare de multumire 
 
 
 

Fundatia “Viitor pentru Copiii Romaniei” este o organizatie non guvernamentala,          
nonprofit. Centrul de Zi “Casa Sf. Iosif” reprezinta o forma de suport activ acordat copiilor ce                
provin din familii defavorizate, a caror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor            
minime, spatiul de locuit si conditiile de igiena fiind necorespunzatoare cresterii si ingrijirii             
copiilor. 

 
Centrul de zi Casa « Sf. Iosif » ofera servicii sociale pentru protectia copilului, copiilor cu risc de                

separare de parinti si pentru cei ingrijiti de familia largita in cazurile in care parintii nu respecta obligatia de a-i                    
ingrij, a carui misiune este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a                  
unor activitati de ingrijire personala si supraveghere, consiliere, educatie, recreere si socializare, ingrijire             
medicala, cat si a unor activitati de sprijin (social, psihologic, material, etc.) pentru parinti sau reprezentantii legali                 
unui numar de 65 copii. . Programul centrului de zi se desfasoara 5 zile pe saptamana, intre 7:30 si 18:00. Copiii                    
primesc zilnic 3 mese (prescolarii) si 2 mese (scolarii), calitativ si cantitativ conforme cu varsta. Copiii beneficiaza                 
de dus/baie conform unui program, dar si la nevoie, si sunt schimbati cu imbracaminte curata. Intervalul de timp                  
petrecut de copii in centru ofera deasemenea parintilor posibilitatea de a lucra cu norma intreaga fapt ce ridica in                   
timp standardul de viata al familiei. 

 
Fundatia Viitor pentru Copiii Romaniei – Centrul de Zi Casa „Sf. Iosif” va multumeste              

pentru implicarea in sprijinirea celor mai nevoiasi dintre noi. Va suntem recunoscatori pentru             
ajutorul neprecupetit oferit beneficiarilor nostri, copiilor si familiilor acestora, cu ocazia           
sarbatorilor de iarna. 

 Dumneavoastra faceti diferenta! 
Implicarea dumnevoastra directa in activitatile fundatiei noastre, prin ajutoarele materiale          

pe care le-ati strans din donatii si pe care le-ati oferit beneficiarilor nostri (alimente, haine pentru                
copii si adulti, jucarii) au adus zambetul pe fata celor care aveau mare nevoie de acestea, dar si                  
sentimentul ca exista oameni pentru care Ei conteaza. 

Nu putem decat sa va multumim pentru implicarea in astfel de activitati, deoarece             
bunastarea emotionala, fizica si materiala a beneficiarilor nostri sunt motorul activitatii noastre            
profesionale. 

In speranta ca aceasta colaborare nu se va opri aici, Fundatia Viitor pentru Copiii              
Romaniei va multumeste si va doreste mult succes in activitatile dumneavoastra viitoare. 
 
 
Cu toata consideratia, 
Presedinte Fundatie 
dr. Viorica Molloy 
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