Comunicat de presă

”Un Paște Mai Bun-2021”
Faptele bune continuă, mai ales în vremuri dificile ca cele pe care le trăim de peste un an. Campania ,,Un
Paște mai bun,, organizată de Fundația Tuna, în parteneriat cu Fundația Lumina Instituții de Învățământ,
a mers mai departe și anul acesta. Datorită generozității și implicării multor oameni cu suflet mare, am
reușit și anul acesta, cel de-al treilea an al Campaniei ,,Un Paște mai bun,, , să ducem pachete cu
alimente pentru masa de Paște pentru 5000 de familii din 48 de locații din 11 județe ale țării (Ilfov, Cluj,
București, Iași, Prahova, Constanța, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dâmbovița și Bistrița).
Cu sprijinul și implicarea elevilor, părinților și profesorilor din cadrul Școlilor Spectrum, ICHB, ICHC, ISB,
ISO, Școlii de fotbal Lumina Eagles -Lucian Sănmărtean, am reușit, în ciuda dificultăților create de
pandemie, să desfășurăm campania ,,Un Paște mai bun,, și să aducem bucurie și speranță pentru 5000
de familii din România.
La fel ca și anul trecut, am oferit pachete și personalului medical din spitalele din Ploiești, Cluj și Iași, în
semn de prețuire pentru efortul și sacrificiile pe care le fac zi de zi pentru salvarea vieților românilor.
Reprezentanții Fundației Tuna mulțumește tuturor companiilor care au donat și care au susținut
această campanie menită să îi ajute pe cei mai puțin norocoși.
” Le mulțumim tuturor celor care s-au implicat, care au donat și au susținut această campanie. Toți
românii merită să aibă sărbători așa cum se cuvine și suntem mulțumiți că prin campania noastră am
reușit să aducem zâmbete și o masă mai îmbelșugată de Paște. Zâmbetele de pe fețele copiilor și ale
bătrânilor la care au ajuns pachetele cu alimente sunt cea mai bună răsplată pentru noi toți.”, a declarat
directorul general al Fundației Tuna, Mehmet Emin Korkut.
Directorul Fundației Lumina Instituții de Învățământ , Mehmet Karaman, a mulțumit tuturor elevilor,
părinților și profesorilor din Școlile Lumina pentru modul în care s-au implicat în această campanie.
‘’Mulțumim elevilor, părinților, profesorilor, angajaților din Școlile Lumina și tuturor partenerilor noștri
care ne-au susținut și anul acesta în campania ,,Un Paște mai bun,,. Implicarea voluntarilor din
campanie și creșterea numărului de donatori ne încurajează să organizăm în continuare astfel de acțiuni
în care venim în sprijinul celor care au nevoie de ajutor pentru a avea o viață mai bună. Prin astfel de
acțiuni, reușim să le oferim elevilor noștri o lecție importantă pentru viitorul lor, lecția dăruirii și a
implicării în comunitate.” a adăugat Mehmet Karaman.
Mii de familii din România s-au bucurat anul acesta de sărbătorile pascale în urma campaniei „Un Paște
mai bun„ inițiată de Fundația TUNA în parteneriat cu Fundația Lumina Instituții de Învățământ .
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