
Dati 1 leu pentru pensionarii saraci! 11.04.2011

Pentru diminuarea partiala a efectelor crizei economice tot mai accentuate, Federatia Nationala
“OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România, lanseaza campania
de strângere de fonduri “Dati 1 leu pentru pensionarii saraci!”
Banii colectati în conturile deschise la Raiffeisen Bank - Agentia Obregia Bucuresti sunt
destinati ajutorarii vârstnicilor cu pensii pâna la 600 de lei, aflati în risc social si cu probleme
de sanatate.
Regulamentul de desfasurare si rezultatele etapei a doua a campaniei “Dati 1 leu pentru
pensionarii saraci!” vor fi facute publice pe acest site, în emisiunile de stiri ale postului de
televiziune online OMENIA TV, în paginile revistei “OMENIA” si în mass-media nationala.
Prima etapa a campaniei s-a desfasurat în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2010.
A doua etapa a campaniei se va desfasura in perioada 11 aprilie – 30 decembrie 2011
Conturile de donatie:
LEI: RO38 RZBR 0000 0600 1263 9100
EUR: RO11 RZBR 0000 0600 1263 9101
USD: RO97 RZBR 0000 0600 1263 9105
Donatiile se pot face si prin mandat postal sau electronic pe adresa: Federatia Nationala
“OMENIA”, str. Amurgului nr. 53, Sector 5, Bucuresti, cod postal 051983.
Alaturându-va cauzei noastre, puteti fi siguri ca banii pe care îi donati vor merge direct si în
totalitate în sprijinul proiectului nostru.
În calitate de donatori, aveti acces oricand la rapoartele financiare ale campaniei, vizitand site-
ul Federatiei Nationale “OMENIA”: www.fn-omenia.ro.
Odata cu donatia, va rugam sa ne comunicati acceptul de a va face public gestul, pe acest site,
în paginile revistei “OMENIA”, în emisiunile postului online, OMENIA TV, ce poate fi
accesat si de pe acest site, in mass-media nationale.
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