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Hope	for	the	future	

Asociaţia	 Internaţională	 Un	 Pas	 Spre	 Viitor,	 cu	 personalitate	 juridică	 română,	 reprezentată	 legal	 de	
Florin	Cătănescu,	în	calitate	de	președinte,	dorește	să	vă	solicite	ajutorul	pentru	continuarea	programelor	de	
integrare	socială	și	profesională	adresate	tinerilor	care	părăsesc	Centrele	de	Plasament	şi/sau	provin	din	familii	
aflate	în	dificultate.		

Ne-am	 bucura	 emorm	 să	 ne	 puteti	 susţine,	 sponsorizând	 unul	 dintre	 proiectele	 sociale	 existente,	
respectiv	 amenajarea	 Centrului	 Social	 Multifuncțional	 UPSV	 (avem	 nevoie	 de	 dotarea	 celor	 20	 camere,	 2	
bucătării	 și	3	bai).	De	asemenea,	 suntem	 În	căutarea	unor	noi	parteneri	care	să	ne	asigure	un	ajutor	pentru	
plata	utilităților	de	funcționare	a	centrului	UPSV,	precum	și	a	unui	sprijin	material	pentru	achiziționarea	unui	
autoturism	care	să	ajute	organizația	în	proiectele	sale	de	volutariat.		

Rezultatele	 proiectelor	 noastre	 sociale	 avute	 până	 în	 prezent	 sunt	 motivele	 principale	 pentru	 care	
merită	să	vă	implicati.	Printre	acestea	meţionăm:		

- ajutorul	acordat	celor	peste	200	de	tineri	care	au	părăsit	centrele	de	plasament	din	județul	Brașov,	să
se	integreze	în	comunitate;

- asistență	umanitară	acordată	pentru	5	Centre	de	Plasament	aflate	ȋn	grija	statului	român;
- promovarea	voluntariatului	în	rândul	a	1000	de	elevi	din	liceele	aflate	în	județul	Brașov;
- anual,	oferim	asistență	umanitară	și	consiliere	socială	la	peste	30	de	copii	și	părinții.

Dorim	 să	mai	menționăm	 faptul	 că,	 de	11	 de	 ani	 ne	 bucurăm	 cu	 generațiile	 de	 tineri	 care	 au	 reușit
alături	de	noi	să-și	construiască	o	carieră	și	o	viață	independentă.	Anual,	tineri	ramași	fară	dragostea	familiei	
cresc	ȋn	Centrul	UPSV,	unde	am	creat	o	mare	familie	iubitoare.		

Tinerii	au	parte	de	găzduire,	suport	afectiv,	servicii	educaționale	și	medicale,	sprijin	ȋn	găsirea	unui	loc	
de	muncă,	participarea	la	activități	de	voluntariat	și	învățarea	Deprinderilor	de	Viață	Independentă.		

Ne	 bucură	 faptul	 că	 le	 putem	 fi	 alaturi	 pe	 tot	 parcursul	 dezvoltării,	 până	 devin	 tineri	 adulți,	
independenți	social	și	profesional.	

Tinerii	 care	 beneficiază	 de	 ajutor,	 sunt	 îndrumați	 la	 rândul	 lor	 să	 ajute	 copiii	 proveniti	 din	 familii	
defavorizate	și	centre	de	plasament.	

Asociația	 sprijină	 familii	 aflate	 în	 situații	 de	 risc	 pentru	 a	 preveni	 separarea	 copilului	 de	 familie	 si	
excluziunea	socială	a	acestora.		

Ne-ar	bucura	să	avem	sprijinul	dumneavoastră	pentru	a	continua	să	avem	în	grijă	generațiile	de	tinerii	
care	au	nevoie	de	ajutor	pentru	a	creşte	și	a	se	dezvolta	 ȋntr-un	mediu	sigur,	unde	pot	 învăța	Deprinderi	de	
Viață	independentă,	dezvoltare	în	carieră,	suport,	etc.	

Oricând	doriţi,	ne	puteți	vizita	pentru	a	putea	vedea	roadele	muncii	noastre.	
Asociația	UPSV	va	promova	compania	pe	toate	materialele	proiectului	social	cât	și	pe	canalele	sale	de	

comunicare	online.	
În	măsura	posibilităţilor	companiei	pe	care	o	reprezentați,	sprijinul	şi	parteneriatul	dumneavoastră	ne	

este	de	mare	ajutor	pentru	a	veni	în	sprijinul	tinerilor	vulnerabili	/defavorizați,	să	se	integreze	ȋn	societate.	

												Vă	mulţumim	anticipat!	 Cu	deosebită	stimă,	
Preşedinte	

Florin	Cătănescu 



  
 

 
 

  
 

 

 
CONTRACT DE SPONSORIZARE 

 
Incheiat astăzi____________între: 

Art.1 A. _____________________________ cu sediul in ____________________________ 
____________________ Reg. Com. __________________, Cod Fiscal ________________,  

reprezentat de domnul______________________________în calitate de SPONSOR 
 

           şi 
 

           B. Asociaţia Internaţională Un Pas Spre Viitor, str. Turnului, nr. 3, Mun. Brașov, 
Jud. Brașoc, C.F. 25239462, tel: 0721219999, e-mail: upsv.org@gmail.com, reprezentată 
de Florin Cătănescu în calitate de BENEFICIARI; 
Cont   LEI  - RO20 BRDE 080S V094 3957 0800, BRD – Brașov. 

 

Art.2 Obiectul sponsorizării sau donaţiei:______________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

Art.3 Valoarea sponsorizării sau donaţiei este de:_____________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

Art.4 A. Destinaţia sponsorizării sau donaţiei: Renovarea Centrului de Integrare 
Socială pentru tineri de peste 16 ani care provin din familii defavorizate şi care părăsesc 
Centrele de Plasament din România; 

B.____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Art.5 Durata sponsorizării:_________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Art.6 Obligaţiile beneficiarului: Beneficiarul se obligă să respecte obiectul sponsorizării sau 
donaţiei stipulate la art. 4 din prezentul contract. Asociaţia va face cunoscut in mass-media şi 
partenerilor naţionali şi internaţionali ai organizaţiei ajutorul financiar şi material acordat de 
compania/firma dumneavoastră.  
          Art.7 Răspunderea părtilor: Prezentul contract s-a realizat în baza Legii Sponsorizării nr. 204 
din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. 
 S-a incheiat prezentul contract în 2 exemplare unul pentru fiecare din părti. 
 
 SPONSOR,                                                               BENEFICIAR,           
                                                  Asociaţia Internaţională  
                                                                                           Un Pas Spre Viitor 
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