Stimata Doamna ,
Stimate Domn,

ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA ,lider in miscare de femei din Romania are nevoie de
dvs. pentru a isi continua activitatea in sprijinul femeilor !
Va reamintim ca intr-un moment al vietii dvs. ati avut ocazia sa apelati la noi, sa ne contactati,
chiar foarte multi dintre dvs. au si colaborat cu noi !
Ati semnat poate si o adeziune pentru a fi sigur/sigura ca acesta colaborare se va realiza !Iar
daca inca nu ati participat la programele noastre A SOSIT MOMENTUL!
A.F.R. a implinit anul acesta 17 ani dela infiintare si daca veti vizita cele 2 site-uri ale
asociatiei noastre www.afr.ro si www.afr2010.ro veti fi la curent cu tot ce am reusit, dar veti
vedea si ca mai avem inca multe alte proiecte, care trebuie sa demareze ,sau proiecte care
trebuie continuate !
Desigur ca activitatea noastra ca organizatie neguvernamentala, non profit, nu este un drum usor
plini de roze ci o munca de Sisif .
Avem inca multe de realizat si de aceea avem nevoie de sprijinul dvs.
A sosit deci momentul sa veniti linga noi!
A sosit momentul ca impreuna sa mergem mai departe pentru indeplinirea acelor proiecte
atit de necesare femeilor din tara aceasta .
Dorim ca anul acesta, sa initiem, deocamdata la Bucuresti " Grupul de suport pentru femei
victime ale violentei in familie" !
Pentru acesta ne adresam dvs.
Noi dorim cu ajutorul cu dvs., care ne veti fi parteneri in acest proiect, sa rezolvam problema atit
de spinoasa a multor femei care asteapta un sprjin si un ajutor de la noi
Dar : Acest Proiect pilot, are nevoie neaparat de un sediu adecvat si de fonduri de dezvoltare .
De aceea avem nevoie de ajutorul dvs.
Suntem sigure ca nu veti ramine indiferenti la apelul pe care -l facem in numele acelor
femei care au nevoie de ajutor.
IN ULTIMUL TIMP AM CONSTATAT CU TOTII CA ESTE ATITA VIOLENTA IN SOCIETATEA
NOASTRA SI SUNT ATITEA VICTIME CARE ASTEAPTA CU INCREDERE ACEST
PROIECT !!!
VA RUGAM SA NE COMUNICATI ACORDUL DVS. si va vom pune la dispozitie,pentru o totala
transparenta , proiectul si bugetul proiectului si vom semna si un contract de sponsorizare
/parteneriat .
Contributia dvs. financiara va fi evidentiata in pagina recenta a asociatiei www.afr2010.ro Veti fi
parteneri in continuare la programele A.F.R. interne si internationale .
Va rugam sa ne semnalati aportul dvs.financiar si sa ne transmiteti data si nr.op-ului cu care ati
virat suma in contul nostru deschis la Banca Transilvania sucursala LIPSCANI

cont IBAN:RO93BTRL04101205791324XX( pentru lei )
RO42BTRL04101205791324XX ( pentru euro)

CONTAM PE SPRIJINUL DUMNEAVOASTRA CA SA DEMARAM CIT MAI REPEDE ACEST
PROIECT!
VA MULTUMIM
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