
CAMPANIE UMANITARĂ
PENTRU SUSȚINEREA ȘCOLILOR ȘI A EDUCAȚIEI COPIILOR

 DIN UCRAINA 



M
OTI

VAȚIA
CAMPANIEI

Inițiativa a pornit din dorința de a oferi o
șansă la educație copiilor aflați în Ucraina, cât

și a celor refugiați în România. 
 

Dorim să creștem gradul de conștientizare cu
privire la gravitatea situației cu care se

confruntă acești copii și familiile lor.
 

 Prin acordarea de sprijin material și financiar,
ne dorim să facem diferența și să încurajăm

accesul la educație indiferent de granițe.



PARTENERI PRINCIPALI:

SPONSORI: 

ORGANIZATORI:

PARTENERI MEDIA ȘI LOGISTICI:



CAMPANIE UMANITARĂ ”VOCI PENTRU PACE”
Contextul acestor zile dezvăluie diferite stări și emoții pe care cei mai mulți dintre noi nu le-am trăit niciodată. 
O realitate cruntă, rece și indiferentă, un război ce distruge în calea sa orice urmă de bunătate, libertate și mai ales, afectează
viitorul, atât al unei națiuni întregi, cât și al copiilor nevinovați.

Fie că vorbim de prosperitate economică, dezvoltare socială și personală, educația reprezintă un factor cheie care stă la baza
oricărei națiuni sănătoase. Astfel, refacerea sistemului educațional din Ucraina reprezintă o necesitate pentru popor. 
Noi suntem aici pentru a oferi accesul copiilor la un viitor prosper și sigur pentru ei.

SCOP
GENERAL:

Obținerea de resurse financiare și materiale care să contribuie la
sprijinirea, reconstrucția și redotarea unei școli afectată de război, cu
scopul de a facilita accesul la educație copiilor aflați în zona de conflict.

Campania se derulează în perioada 15 mai - 15 iunie 2022 și fondurile strânse vor fi direcționate
către Uniunea Ucrainienilor din România. Aceștia vor sprijini reconstrucția unei școli și vor sprijini
accesul copiilor refugiați în România la cursuri online și programe de școlarizare adaptate
specificului educațional ucrainean (echipamente IT, materiale didactice, rechizite).

Fondurile și donațiile sunt strânse în contul Fundației Serviciilor Sociale Bethany și vor fi
direcționate către Uniunea Ucrainienilor din România. 



CONCERT CARITABIL
PENTRU SUSȚINEREA ȘCOLILOR DIN UCRAINA

MIERCURI, 1 IUNIE 2022, ORA 18:30
OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ IAȘI 

Piesa de rezistență a campaniei este reprezentată de
concertul umanitar din 01 iunie 2022. 
Concertul reunește tineri muzicieni alături de
instrumentiști profesioniști, voci devotate acestei cauze, ce
vor cânta la unison în sala mare a Operei Naționale Române
din Iași.

Concertul Caritabil ”Voci pentru Pace” dorește să transmită
un puternic mesaj umanitar, care să genereze resursele
necesare pentru a susține educația și a nu limita accesul
copiilor la șansa unui viitor mai bun, cu pace și speranță
pentru reușită și progres.



SUSȚINUT DE 

CORUL OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE IAȘI
Dirijor MANUEL GIUGULA

CORUL DE COPII AL MUNICIPIULUI IAȘI
Dirijor RALUCA ZAHARIA

ORCHESTRA DE TINERET A IAȘULUI
Dirijor VIRGIL POPA 

 
BEATRICE FLOREA soprana

DENISA BÂRZU soprana
CRISTINA GRIGORAS soprana
ANDREI FERMESANU tenor

JORGE PUERTA tenor (invitat special Spania)
FLORIN GUZGA tenor

OVIDIU MANOLACHE tenor
DMYTRO MELNYK bariton
RADU COTOMAN vioarã

CEZAR ICHIM (Facultatea de Teatru)
 
 
 
 

Diana Gîrlea & Bogdan Aprofirei 
Vals Eugen Doga 

Coreografie Cristina Todi
 Maya Chelban & Loredana Iarmoliuc 

 Lista lui Schindler
Coreografie Cornelia Luchian

BALERINI:

SOLIȘTI:

PARTENERI
PRINCIPALI:

PARTENERI
MEDIA

 ȘI LOGISTICI:



Ne dorim să asigurăm șanse egale la educație fiecărui copil. 
Donează astăzi pentru a crea un viitor mai bun pentru aceștia!

 
 
 

Iată câteva modalități prin care poți susține cauza:

DONEAZĂ 
ȘI 

SUSȚINE CAUZA

DONEAZĂ
ȘI PARTICIPĂ LA 

 CONCERT

Fondurile și donațiile sunt strânse în contul Fundației Serviciilor Sociale Bethany 
 și vor fi direcționate către Uniunea Ucrainienilor din România. 

https://fundatiabethany.galantom.ro/p/VocipentruPace
https://app.eventway.io/e/concert-caritabil-voci-pentru-pace
https://fundatiabethany.galantom.ro/p/VocipentruPace
https://app.eventway.io/e/concert-caritabil-voci-pentru-pace
https://fundatiabethany.galantom.ro/p/VocipentruPace
https://app.eventway.io/e/concert-caritabil-voci-pentru-pace
https://app.eventway.io/e/concert-caritabil-voci-pentru-pace
https://app.eventway.io/e/concert-caritabil-voci-pentru-pace
https://app.eventway.io/e/concert-caritabil-voci-pentru-pace
https://app.eventway.io/e/concert-caritabil-voci-pentru-pace


Vrei să vii la Concertul Caritabil ”Voci pentru Pace”?
Pe 01 iunie 2022, de la ora 18:00 te așteptăm la Opera Națională Română din Iași. 

Rezervă-ți din timp locurile și vino alături de cei dragi să fiți parte a campaniei!

Donația ta de 150 de lei/loc poate fi efectuată pe EventWay:

                                             

https://app.eventway.io/e/concert-caritabil-voci-pentru-pace

Scanează codul QR și ia-ți biletul

https://app.eventway.io/e/concert-caritabil-voci-pentru-pace


https://fundatiabethany.galantom.ro/p/VocipentruPace

Nu poți participa la concert?

Vrei totuși să susții cauza ”Voci pentru Pace”?
Atunci te invităm să faci o donație pe platforma Galantom:

Scanează codul QR și implică-te!

https://fundatiabethany.galantom.ro/p/VocipentruPace


Bilete concert 01 iunie

O postare individuală pe
paginile oficiale de Social
Media ale campanie

Articol de promovare (de maxim
300 cuvinte) pe website-ul
oficial al campaniei

Poziționarea roll – up la
intrarea în holul Operei și
în zona foierului

Discurs de 5 minute în
cadrul concertului

Posibilitatea oferirii de
materiale promoționale
participanților la concert

Nominalizarea partenerilor
în cadrul evenimentului

Bilet ”Voci
pentru pace”

Pachet ”Prieteni
pentru pace”  

Pachet
 Standard

Pachet 
Silver

Pachet
Gold

Pachet
 Platinum

Fie că ești persoană fizică sau juridică, te invităm să fii alături de noi și prin următoarele pachete de donație: 

150 RON 700 RON 1500 RON 2500 RON 5000 RON 10.000 RON

1 1574 5030

Devino partener și implică-te activ!



NELSON ROLIHLAHLA MANDELA 

Educația este
cea mai
puternică armă
pe care o putem
folosi pentru a
schimba lumea.



ÎMPREUNĂ
GENERĂM
schimbare

Pentru mai multe informații
ne puteți contacta la:

vocipentrupace@gmail.com

0753 041 645



Îți mulțumim că ești alături de noi 
și susții educația copiilor din Ucraina!

PARTENERI 
PRINCIPALI:


