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unPi - raport (scurt) de activitate - 2020 
Asociația unPi pentru Școlari a fost fondată în vara anului 2019 de către Ciprian, Andrei și Nicolae 
Manea cu încurajarea morală și financiară a 18 donatori care au devenit ulterior membri de 
onoare ai asociației. 

Asociația a devenit operațională, cu toate formalitățile legale îndeplinite, la 1 octombrie 2019. 

Activitățile importante desfășurate de către asociație în timpul anului (financiar) 2020 au fost: 

• Ciprian a creat primul scurt video promoțional pentru asociația unPi la http://promo.unpi.ro 
• Ciprian a identificat (cu ajutorul cadrelor didactice din proiectul Merito) 25 familii beneficiare și 

un sponsor din USA care le-a donat 15x calculatoare unPi. Asociația unPi a mai dăruit din fon-
duri proprii încă 8x unPi în acest an. Distribuția beneficiarilor este vizibilă pe http://harta.unpi.ro  

• din păcate cooperarea cu ONG-urile partenere (sau alte ONG sau fundații prezente în România), 
nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor noastre din 2019, atunci când am semnat contractele de co-
operare. Fapt ce (ne) confirmă că putem acționa independent și cu încredere pe direcția #unPi.  

• am înregistrat 2 noi voluntari #unPi printr-o campanie radio sponsorizată de Radio Kiss FM 
• Asociația unPi a primit o sponsorizare de 3500 RON via biotel.ro din Târgoviște. Le mulțumim! 
• Asociația unPi a primit o sponsorizare de 5000 RON via amiq.com din București. Le mulțumim! 

Numai bine! 

Ciprian Manea 
Vice Presedinte 
Asociația unPi pentru Școlari 
https://www.unpi.ro/
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