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Dacă doriți să ajutați un copil care are acum nevoie de sprijin sau un proiect prin care să ajutam
copiii bolnavi de cancer internați în clinicile de la noi din țară, donați o sumă de bani, iar donația
dumneavoastră va merge unde dumneavoastră o solicitați.
Cu puțin se poate face mult bine!
Cum o puteți face?

În bani:

Direct, de pe cartea dumneavoastră de credit sau debit în contul Asociației deschis la Banca
Transilvania ;
Cont RON : RO54 BTRL 0130 1205 U479 26XX
Cont EURO:RO29 BTRL 0130 4205U479 26XX
Cont USD : RO78 BTRL 0130 2205 U479 26XX
Cod Swift BTRLRO22
Prin mandat poștal, completat cu datele asociație, cu mențiunea "donație";
"ASOCIAȚIA UMANITARĂ ALEXANDRU DAMIAN"
Str.Aurel Vlaicu nr.1 ap.61 et.6,Cluj Napoca
CUI 27077677
Cont RON : RO54 BTRL 0130 1205 U479 26XX
Banca Transilvania
Depunând la orice sediu Transilvania suma pe care doriți să o donați în contul Asociației;

În produse:

Ajutorul în obiecte poate fi sub orice formă: medicamente necesare în tratamentul cancerului,
alimente, fructe, dulciuri sau jucării pentru copii, aparatură medicală, materiale de birou,
materiale de informare, carți sau reviste de specialitate, precum și alte obiecte sau materiale ce
pot îmbunătăți condițiile din spitale.
Dacă firma/compania dumneavoastră produce sau comercializează produse de care copii au
nevoie ținând cont ca își petrec o foarte lungă perioadă în spital (chiar și câte 12 luni cu mici
pauze). Ne puteți contacta telefonic (0744/538256) sau prin mail (claudiubrisc@yahoo.com) ,
astfel veți ajuta copiii cu posibilități materiale reduse să aibă o viață cât de cât mai ușoară.
Vom discuta împreună care este cel mai bun mod de a întrebuința aceste produse.
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