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Ne-am propus
să lăsăm lumea puţin mai bună 
decât am găsit-o!
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Asociaţia Roua Zâmbetului îşi 
doreşte să contribuie la 
îmbunătăţirea vieţii oamenilor, 
prin acordarea de sprijin moral, 
informaţional, educativ, social 
şi material. Vrem ca beneficiarii 
proiectelor noastre să ajungă 
să poată privi încrezători către 
un viitor mai luminos, în care 
visele să devină realitate.

Credem că fiecare dintre noi 
poate face mai mult, poate fi 
mai bun, mai generos, mai 
apropiat de ceilalţi. Astfel, pas 
cu pas, vom construi împreună 
o lume mai bună, mai
tolerantă, mai fericită.

Sprijinirea oamenilor, 
indiferent de vârstă şi de 
categoria socială a acestora, 
prin intermediul programelor 
de educaţie nonformală, 
sport, dezvoltare personală, 
ajutor umanitar şi prin 
intermediul proiectelor 
speciale, adaptate nevoilor 
specifice ale beneficiarilor.

#misiune #viziune #obiective

www.rouazambetului.com
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Ne implicăm în fiecare campanie ghidaţi după un set de #valori

Campania 
“DAR DIN DAR, DE MOŞ CRĂCIUN”

decembrie 2016

Micuţii cu vârste între 3-5 ani au confecţionat 
felicitări pentru angajaţii casei de avocatură 
Botezatu şi Asociaţii The Counsel.

Ca răsplată pentru îndemânarea şi 
creativitatea lor, aceștia le-au adus cadouri 
dulci şi colorate, numai bune de pus sub brad.

#simplitate | #bunătate | #implicare
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#respect | #grijafatadeoameni

Campania 
“POŢI ALEGE SĂ FII EXTRAORDINAR! 
ÎNTOTDEAUNA!”

noiembrie 2016 - prezent

Proiect care are ca scop combaterea 
violenţei în școli și care se derulează  
în toată ţara.

Ne implicăm în fiecare campanie ghidaţi după un set de #valori
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Campania
“ALEG SĂ DONEZ UN ZÂMBET!”

03.12.2017 - 31.03.2018

Fiecare zâmbet oferit a fost convertit în 
bani, cu care am achiziţionat echipamente 
sportive pentru copiii din mediul rural care 
nu și le permiteau.  

Educaţia fizică este importantă în 
dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil.

Ne implicăm în fiecare campanie ghidaţi după un set de #valori #simplitate | #bunătate | #implicare

Hai și tu!
www.rouazambetului.com

https://www.rouazambetului.com/aleg-sa-donez-un-zambet.html
https://www.rouazambetului.com/aleg-sa-donez-un-zambet.html


Ne implicăm în fiecare campanie ghidaţi după un set de #valori

Campania 
“UN ZÂMBET DE 1 IUNIE PENTRU COPIII 
NEVOIAȘI DIN BUCUREȘTI”

6-29 mai 2018

Câţiva copii din cartierul Ferentari au avut 
parte de un 1 iunie mai luminos cu ajutorul 
voluntarilor noștri.

#simplitate | #bunătate | #implicare

www.rouazambetului.com
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Campania
“CÂND DĂRUIESTI, 
MOȘ CRACIUN EXISTA!”

12.11.2018 - 20.12.2018

Scrisorile trimise către Moș Crăciun de copiii 
ce au o situaţie financiară grea în familie au 
fost preluate și transformate în colete de 
cadouri de către cei ce au dorit să facă o 
faptă bună.

Ne implicăm în fiecare campanie ghidaţi după un set de #valori #simplitate | #bunătate | #implicare
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Campania 
“O FELICITARE PENTRU O FAPTĂ BUNĂ”

2-16 aprilie 2019

Micuţii preșcolari de la grădiniţa cu program 
normal din Broșteni (Suceava) au primit de 
Paște jucării și dulciuri, în schimbul 
felicitărilor manuale realizate chiar de ei

Ne implicăm în fiecare campanie ghidaţi după un set de #valori #onestitate | #demnitate | #responsabilitate
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Campania
“UN GHIOZDAN ECHIPAT, PENTRU O VIAŢĂ 
SCHIMBATĂ”

01 - 31 august 2019

Elevii cu posibilităţi reduse din satul Cuejdiu, 
comuna Gârcina, judeţul Neamţ au putut începe 
școala cu bucurie și cu toate cele necesare în 
ghiozdan.

Ne implicăm în fiecare campanie ghidaţi după un set de #valori #simplitate | #bunătate | #implicare
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Ne implicăm în fiecare campanie ghidaţi după un set de #valori

Campania 
“DĂRUIM GHETUŢE DE SFÂNTUL NICOLAE!”

04.11.2019 - 06.12.2019

31 de preșcolari au primit cadouri de la Moș 
Nicolae:
• 18 prichindei de la Gradinţa Socea,
Comuna Rediu, Judeţul Neamţ;
• 13 copilași de la Grădiniţa din satul Beţești,
Comuna Rediu, Judeţul Neamţ.

#simplitate | #bunătate | #implicare
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Ne implicăm în fiecare campanie ghidaţi după un set de #valori

Campania 
“GHIOZDANE ȘI RECHIZITE”

05.09.2020 - 11.09.2020

Am echipat 11 năzdrăvani, cu vârste între 4 și 
14 ani, din Palanca (Giurgiu) cu rechizite și 
ghiozdane pentru școală și grădiniţă!

Tu poţi schimba felul în care elevii se vor 
integra în clasa lor la început de an școlar!

#simplitate | #bunătate | #implicare
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Cum ne poţi ajuta:

DACĂ EȘTI COMPANIE:

# Potrivit Codului Fiscal, articolul 21, aliniatul 4, 
poţi direcţiona 20% din Profit către Asociaţia Roua 
Zâmbetului. 
Suma nu trebuie să depășească 0.5% din cifra de 
afaceri și trebuie să se încadreze în limita de 20% din 
impozitul pe profit ce revine statului. Pentru orice 
nelămuriri, te rugăm să ne contactezi!

# Ne poţi contacta oricând dacă ai orice fel de 
iniţiativă ce concordă cu misiunea și valorile 
Asociaţiei Roua Zâmbetului. Împreună vom găsi cea 
mai bună cale pentru implementarea ideilor tale ori 
pentru susţinerea proiectelor actuale sau viitoare ale 
asociaţiei.

DACĂ EȘTI PERSOANĂ FIZICĂ:

# Dacă ești angajat, poţi direcţiona
3,5% din impozitul pe venit, conform legii.

# Poţi deveni voluntar. Este binevenit 
oricine împarte aceleași valori cu ale 
noastre.

# Poţi dona recurent sau când te simţi 
confortabil cu proiectele noastre, prin 
transfer bancar.
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Mulţumim celor care directionează
an de an impozitul pe venit!

https://formular230.ro/asociatia-roua-zambetului


Află mai multe acum:

rouazambetului@gmail.comwww.rouazambetului.com
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