Dragă Moș Crăciun,
Crezi că dacă Crăciunul acesta, ți-aș cere o casă, ar fi prea mult?
Anul acesta nu vreau jucării sau bomboane.
Probabil știi cât de mult îmi iubesc frații, dar îmi este din ce în ce mai
greu să ne facem toți temele în aceeași cameră. Și Pavel și Maria sunt
mici și au și ei nevoie de locul lor.
Mi-e milă de săraca mama care nu mai știe ce gaură să cârpească mai
repede pentru a nu ne mai fi frig noaptea. Mâinile ei sunt mereu reci.
Le simt când ne învelește sau când mă piaptănă.
Câteodată noaptea mi-e frică să nu pice tavanul pe noi.
Tata ne tot vorbește de cât de rea e zăpada și cât de greu o să fie
și anul acesta să încălzim casa.
Eu aș vrea să mă gândesc doar la săniuș și să mă bucur de zăpadă.
Ai putea, Moșule?
Te rog, o casă pentru mine și familia mea...
Daria,
România, 2020

Această scrisoare a fost scrisă de un copil de 10 ani.
Din păcate, mult prea mulți copii ajung să aibă grijile
și dorințele oamenilor mari.

În lumea lui #StămAcasă, casa a devenit prima
linie de apărare împotriva noului coronavirus.
Nesiguranța pe care noi o simțim acum,
familiile vulnerabile o simt dintotdeauna.

O locuință decentă este mai importantă ca oricând.
Și acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de tine.
Dacă îți dorești să construiești o lume mai bună pentru familiile
vulnerabile alături de noi, redirecționează 20% din impozitul pe
profit către Habitat for Humanity România.
Nevoia de locuire decentă în România:
• mai mult de un sfert (31.2 %) dintre români se află în risc de sărăcie și
excluziune socială. ( Eurostat )
• 35% dintre români trăiesc în spații neadecvate pentru locuire care au
nevoie urgentă de reparații. ( INSSE )
• 47% din populația României trăiește în locuințe supraaglomerate,
adică aproape jumătate din populație. ( Eurostat )

Ce face Habitat for Humanity România?
În ultimii 25 de ani, am ajutat peste 100.000 de români să aibă un cămin primitor
sau să își îmbunătățească condițiile de locuit și am construit sau reabilitat peste
2.700 de locuințe.

Ce vom face în continuare cu sprijinul tău?
Rămânem solidari cu nevoia de locuire decentă și facem în fiecare zi eforturi pentru
a ajuta familiile vulnerabile să își îmbunătățească condițiile de locuit. Cu această
promisiune făcută, ne dorim ca în următorul an, să ajungem la cât mai multe familii
care au nevoie urgentă de un loc pe care să-l numească „acasă”.
Îți mulțumim!
Roberto Pătrășcoiu,
Director Național Habitat for Humanity România

Mai multe detalii pentru a sprijini Asociația „Habitat for Humanity România”
direcționând 20% din impozitul pe profit, fără alte costuri pentru companie:
Violeta Rusu | 0722 644 394 | violeta.rusu@habitat.ro
Asociația „Habitat for Humanity România” este o organizație non-profit
înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 7/N din 10.04.2003,
cu sediul în București, Str. Naum Râmniceanu, nr. 45 A, et. 1, ap. 3, Sector 1,
având cod fiscal 15391896, cont bancar RO25 BRDE 050S V150 0500
deschis la BRD Oradea.
www.habitat.ro/20lasuta

