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DESPRE ASOCIATIA FABORISA
Din dorința de a îmbunătăți calitatea vieții celor 
dezavantajați social și de a lăsa o amprentă pozitivă 
asupra lumii înconjurătoare, acum 11 ani a luat 
naștere Asociația non-profit FABORISA.

Prin acțiunile sociale pe care le desfășurăm 
(workshopuri de percuție, voce, instrumente 
muzicale) dorim să insuflăm dragostea pentru artă, 
muzică, valori morale, educative și spirituale.

CU AJUTORUL TĂU DORIM SĂ ADUCEM BUCURIE 
CELOR CARE AU UITAT CĂ ACEASTA ESTE O STARE 
DE FAPT NATURALĂ, INTRINSECĂ VIEȚII!

DESPRE PROIECTELE NOASTRE
De peste 20 de ani ne-am implicat în proiecte care au 
vizat: 

üunități sanitare
üspații de joacă
ücase de copii
üaziluri de bătrâni
ücentre de plasament

AFLĂ MAI MULTE DE AICI ȘI DE AICI.

http://asociatiafaborisa.ro/proiecte.html
http://asociatiafaborisa.ro/index.html


Despre proiectul Spitalul Clinic CF Nr. 2

CARE FOR THE SUFFERING
“Noi avem nevoie de spitale, iar 
spitalele au nevoie de noi!”

De ce această unitate medicală? 
Anul trecut Secția de Pediatrie 
Generală a Spitalulului Clinic CF Nr. 2 
risca să fie închisă, fiind posibilă doar
spitalizarea pe timp de zi. Întrucât în 
București există puține unități 
medicale destinate copiilor, în raport 
cu nevoile reale, ne dorim să 
continuăm să scriem povești cu final 
fericit. Așadar, am pornit pe drumul 
transformării, pe care sperăm să ni te 
alături si TU.

Ce am făcut?
În cursului anului 2020, sprijiniți de 
UniCredit Bank România, am demarat 
acțiunea de reabilitare a unității 
medicale, renovând cu succes patru 
saloane, din totalul de douăzeci și 
două.

Luminița Ciovica, Asociația Faborisa

Cum continuăm?
Cu ajutorul tău!

Necesar:
qSchimbarea instalației electrice
qSchimbarea instalației sanitare
qSchimbarea instalației termice
qSchimbarea tâmplăriei
qAchiziție și montare profile

termopan si geamuri
qDecopertare și curățare
qManoperă și materiale finisaje 

interioare
qTurnare șapă autonivelantă
qAchiziție și manoperă tarket și 

adezivi
qMobilare saloane
qAchiziție și instalare grupuri 

sanitare

Total: 220 000 EUR

https://fb.watch/3pQy50c-sO/
http://spcf2.ro/
https://www.unicredit.ro/ro/persoane-fizice.html


IMPLICĂ-TE ȘI TU
SCHIMBĂ POVESTEA LOR ALĂTURI DE NOI 

http://asociatiafaborisa.ro/contact.html


BUNĂTATEA SE 
PROPAGĂ

ü Finanțare proiect 
q Te invităm să redirecționezi 20% din impozitul

pe profit. 

q Află că sponsorizarea este total deductibilă din 
impozit, dacă se încadrează în limitele impuse
de Codul fiscal.

q Asigură-te ca suma donată să nu fie mai mare 
de 3‰ din CA și 20% din impozit.

ü Donații produse și servicii
q Te invităm să contribui prin donații sub forma 

produselor și/sau serviciilor oferite de compania 
ta.

q Acceptăm cu bucurie ca parteneri companii 
care produc, furnizează sau oferă servicii și 
materiale de construcție, amenajări 
interioare/exteriore.

q Află mai multe de AICI.

http://asociatiafaborisa.ro/despre.html


ALEGE să te IMPLICI în proiectul social

CARE FOR THE SUFFERING
Oferi sprijin comunității - Comunitatea îți oferă 
încredere. Determini un progres semnificativ într-o 
cauză socială 100 % transparentă.

Ești DIFERENȚIATOR de brand!

Accentul pe care îl pui pe responsabilitatea socială
simbolizează aderarea ta la o societate prosperă și 
incluzivă.

Beneficiezi de vizibilitate în mediul online și de 
expunere în cadrul unității sanitare.

Impactezi pozitiv engagement-ul angajaților și al 
clienților.



“ Într-o companie de succes, profitul și
fluxul de numerar devin precum sângele și
apa pentru un corp sănătos: sunt absolut
esențiale pentru a rămâne în viață, dar nu 

ele reprezintă scopul vieții!”

Ștefan Vayna
CEO Masterbuild

Astăzi spitalul este un rău necesar.  
Promisiunea MASTERBUILD? 

O zi de mâine în care unitatea sanitară revine la status 
quo-ul său, anume, un izvor de sănătate, de speranță, o 

oază de liniște și de viață!

FII PARTENERUL NOSTRU
Împreună sprijinim o cauză comună

Companiille pot avea succes doar atunci când societatea 
din jurul lor funcționează.

În urmă cu câțiva ani, o situație personală mă aducea la 
Institutul de Pneumofitziologie Marius Nasta din capitală, 
acolo unde am cunoscut și minunata echipă FABORISA. 

Contrastul dintre pregătirea și sprijinul excepțional pe 
care l-am primit, în raport cu starea departe de a fi 
optimă a spitalului în care primeam ajutor, au activat în 
mine dorința de a mă implica alături de MASTERBUILD așa 
cu am și facut-o.

Lansez și către tine, invitația pe care eu am acceptat-o 
acum 2 ani:
ALĂTURĂ-TE NOUĂ ÎN RECONSTRUCȚIA 
VALORILOR COMUNE!

Promisiunea socială a fiecărui brand oferă clienților o 
perspectivă asupra valorilor umane și a viziunii sale pe 
termen lung.

Organizațiile care se implică în dezvoltarea societății își 
creează oportunități conexe, acoperind astfel atât nevoile 
companiei, cât și pe cele ale comunității.

http://asociatiafaborisa.ro/
https://www.masterbuild.ro/en/


Vă mulțumim!
Asociația Faborisa

CONTACT
0723 362 288 ┃0736 518 047

office@asociatiafaborisa.ro 

asociatiafaborisa.ro

http://asociatiafaborisa.ro/

