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Desfasuram acest proiect in parteneriat
cu Asociatia Inima Copiilor si cu
Fundatia Vodafone Romania.

Fundatia Vodafone Romania 
dubleaza suma stransa din 

donatii!
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Asociatia Daruieste Aripi este o organizaţie non profit, dedicata sustinerii

acelor proiecte caritabile ce pot aduce un real progres în tratamentul

pacientilor din sistemul de stat românesc. Asociaţia își propune

implementarea unor proiecte în domeniul medical, cu scopul de a îmbunătăți

sansele pacientilor de vindecare și supraviețuire.

CINE SUNTEM

VIZIUNE
Asigurarea drepturilor fundamentale ale omului la sănătate și viață 

prin intervenții punctuale pentru remedierea erorilor și compensarea 
deficiențelor sistemice.

MISIUNEMISIUNE

Reconstrucția și dotarea de secții din cadrul Spitalului Clinic
Județean de Urgență Constanța.

Consilierea pacienților: Gasirea solutiilor medicale in strainatate;
Informmarea pacientilor cu privire la drepturile pe care le pot cere
autoritatilor statului:tratamente ce pot fi decontate de Casa de
Asigurari si Ministerul Sanatatii

VALORI
TRANSPARENȚĂ – RESPONSABILITATE –COMPASIUNE -

CORECTITUDINE



CE FACEM

CONSILIERE PACIENTI:

ANUL 2016 - CIFRE

384 pacienti consiliati

-78 pacienti transferati in strainatate
65 pacienti cu tratament decontat prin 

Formularul S2 al Casei de AsigurariFormularul S2 al Casei de Asigurari
8 pacienti cu tratament decontat prin 

Ordinul 50 al Ministerului Sanatatii
5 pacienti cu decontare din venituri 

proprii

- 61 probe de biopsie trimise in strainatate 
pentru diagnosticare corecta si in profunzime

- 174 cereri de second opinion in strainate pentru 
tratament



Este dedicat pentru diagnosticarea, tratarea,

monitorizarea si sustinerea copiilor cu boli

onco-hematologice si reumatologice din zona

de sud est a Romaniei.

Centrul functioneaza in cadrul sectiei de

Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta

Constanta si este situat in perimetrul

Ambulatoriu, intr-un spatiu de 270 mp.

Centrul Medical de Zi FOCUS
Inainte

Dupa

PROIECTE DE SUCCES

.
Ce cuprinde Centrul Medical de zi Focus?

�spatiu larg de joaca impartit pe categorii de 

varsta;

�2 saloane pentru internare de zi;

� sala recoltare analize;

� cabinet medic oncolog

�cabinet psihologie pediatrica;

� sala de curs, 

�cabinet asistente;

�receptie si sala de asteptare.
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�cabinet asistente;

�receptie si sala de asteptare.



10 Eroi la Disneyland
In fiecare an, organizam excursii la Disneyland 

pentru copii bolnavi de cancer din toata tara. 



RENOVARE  SALOANE  SPITAL

Daruieste Aripi a modernizat sala de

mese din cadrul secției clinice de

Pediatrie (etajul VIII) a Spitalului

Clinic Judetean de Urgenta

Constanta, transformand-o si in

I. Camera de joaca sectia pediatrie – Spitalul Judetean 

Constanta

Constanta, transformand-o si in

camera de joaca si cinema.

.

Daruieste Aripi a

reconstruit dotat

complet un salon de

pacienți situat la etajul 9

al Spitalului Județean de

Urgență Constanța, în

cadrul Secției de

Chirurgie Generală2.

II. Salon pacienti, sectia Chirurgie – Spitalul Judetean 

Constanta



III. 50 frigidere donate spitalelor
din Constanta si Bucuresti

Cu sprijinul SC ARCTIC SA, Asociatia

Daruieste Aripi a donat 50 frigidere

destinate pacientilor internați in Spitalul

Clinic Județean de Urgentă Constanta si

Spitalului de copii Marie Curie din

Bucuresti.

IV. 200 de copii bolnavi in excursie la 
cel mai mare parc acvatic din cel mai mare parc acvatic din 
Romania

In luna August 2016, Therme Bucuresti, cel mai mare parc acvatic din

Romania, a facilitat accessul in interiorul sau, a 200 de copii bolnavi si

proveniti din familii defavorizate, insotiti de 76 de voluntari, intr-o

initativa organizata de catre Daruieste Aripi.



Reconstructia si modernizarea Sectiei de Terapie Intensiva

Nou-Nascuti si a Compartimentului de Prematuri din cadrul

Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.

PROIECTE IN DERULARE

Desfasuram acest proiect in parteneriat cu Asociatia Inima
Copiilor si cu Fundatia Vodafone Romania. 

Sectia de Terapie Intensiva Nou Nascuti din cadrul Spitalului Clinic

Judetean de Urgenta Constanta este singura sectie care ingrijeste in

regim de terapie intensiva copiii nou-nascuti prematur sau cu

afectiuni medicale, din zona de sud-estul Romaniei. Realizarea

acestui proiect inseamna scaderea considerabila a ratei morbiditatii si

mortalitatii infantile neonatale si acordarea ingrijirilor specifice unei sectii

Imagini actuale sectia de Terapie Intensiva Nou Nascuti

Construim o structura moderna și eficienta,

adaptata numărului de pacienți din regiune și

în concordanță cu cele mai înalte standarde

din domeniul medical. Numărului de locuri va

crește de la 8 la 16 în unitatea de terapie

intensiva. În plus vor exista 8 locuri pentru

nou-născuții prematuri.

Mortalitatea infantilă

în regiunea Sud-Est

este cea mai mare

din țară! Cifra trece

de 9,7‰ și e mai

mare decât media

din România și de 3

ori mai mare decât

media europeană!

de mare de pacienți

în situație critică.

mortalitatii infantile neonatale si acordarea ingrijirilor specifice unei sectii

dotate eficient pentru un debut sanatos in viata a copiilor nascuti sau

transferati aici.



Fundația Vodafone România susține proiectul de renovarea și

modernizare a secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți a Spitalului

Județean Constanța prin dublarea sumei strânse în campania națională

de strângere de fonduri, organizată de Asociațiile Inima Copiilor și

Dăruiește Aripi.

Fundatia Vodafone Romania dubleaza suma stransa
din donatii!

Imagini actuale sectia de Terapie Intensiva Nou Nascuti

Spațiile existente sunt insuficiente și improprii, sunt înghesuite

incubatoare pe holuri și în sala de nașteri, aparatura este depășită.

Echipamentele medicale sunt puține, vechi și suprautilizate,

climatizarea este rudimentară, condițiile de sterilitate nu permit tratarea

în siguranță a pacienților. Echipa medicală face eforturi uriașe să

îngrijească acest număr mare de pacienți și să preia urgențele.



Fundatia Vodafone Romania dubleaza suma stransa
din donatii!

In anul 2014, 50 de copii au 

murit înainte de a împlini o 

lună. In  Spitalul Judetean

Constanta

1.000 de copii născuți cu probleme medicale grave sau prematur sunt

tratați anual în Secția de Terapie Intensivă Nou-născuți a Spitalului

Județean Constanța. Odată ajunși aici, se întorc în timp, în 1968, anul

construirii spitalului – de atunci, secția nu a mai fost renovată!

Spitalul din Constanța acoperă

După renovare, Fundația

Vodafone România va dota secția

de neonatologie cu un sistem de

telemedicină care va permite

medicilor să monitorizeze copiii

chiar și din afara spitalului, săSpitalul din Constanța acoperă

nevoile a 4 județe: Constanța,

Tulcea, Ialomița și Călărași.

Recent, spitalele din Tulcea și

Medgidia au anunțat închiderea

secțiilor de pediatrie și

neonatologie și transferul tuturor

copiilor cu afecțiuni medicale către

spitalul din Constanța. 8 paturi de

terapie intensivă nou-născuți sunt

evident insuficiente pentru o secție

care trebuie să ofere îngrijiri de

înaltă specializare unui număr atât

de mare de pacienți în situație

critică.

chiar și din afara spitalului, să

transmită informații medicale

vitale, sau să organizeze

videoconferințe cu medici

specialiști din alte spitale din

România și din străinătate.

Propunerea noastra - sectia de 

Terapie Intensiva Nou Nascuti



STADIUL PROIECTULUI:

Semnarea acordului intre Asociatiile Daruieste Aripi si Inima Copiilor in

calitate de SPONSORI (donatorI) si Spitalul Judetean Constanta in calitate

de BENEFICIAR (donatar)

Identificarea spatiului necesar (700 mp, situat la etajul 8, sectorul V)

destinat realizarii proiectului

Analiza statistica a datelor privind activitatea din ultimii ani – se

evidentiaza necesitatea suplimentarii numarului de celule in terapie

intensiva si in compartimentul de prematuri

Realizarea proiectului arhitectural

Trimiterea medicilor la specializare in tara si in strainatate

Strangerea de fonduri

Solutie de telemedicina

Demararea si derularea lucrarilor de reconstructie a Sectiei

Dotarea cu echipamente medicale performante

Inaugurarea proiectului



ANUL 2016.

EVENIMENTE. PREMII. CONFERINTE
•Achizitionarea unui sistem de detectare a venelor Accuvein - in centrul 
FOCUS
•Alina Vasea - Femeia Anului 2016 – sectiunea “Promovarea si apararea 
drepturilor copilului” 
•Colaborare cu spitalul din Aachen, Germania– second opinion si 
tratament cu costuri suportate de catre statul roman, pentru pacienti cu 
afectiuni onco-hematologice 
•Participare conferinta anuala ECPC (European Cancer Patient Coalition), 
Bruxelles 3-5 Iunie 2016 - Daruieste Aripi devine Full Member;
•Conferinta internationala Lisabona – 27 – 30 Sptembrie 2016
•Maratonul Nisipului – Cursa „Family Run” - eveniment caritabil
•Copii cu cancer in tabara la mare – evenimente dedicate 
•Conferinta Ambasada SUA – Bucuresti – Best prectices in •Conferinta Ambasada SUA – Bucuresti – Best prectices in 
Radiosurgery
•Daruieste Aripi Diploma de excelenta pentru intreaga activitate –
CCINA Constanta
•Premiul de excelenta in cadrul evenimentului “10 oameni de valoare 
Constanta”;
•Conferintei „Elite Business Club” – networking & antreprenoriat –
experinte din activitatea de ONG;
•Conferintei „Asistenta copilului cu cancer in Romania” – 15 Februarie –
Ziua Internationala a Copilului cu Cancer.
•Conferința ,,Inovație, Informație siAcces a Asociatiei Melanom 
Romania;
•Donatii rechizite scolare copii defavorizati – inceperea anului scolar 
2016-2017
•Invitatie la Show ul Magicianului Radu Tudor – copiii cu cancer din evidenta 
Centrului Focus au fost invitati speciali la spectacolul de magie;
•1 Iunie - Ziua copilului: Zeci de copii au luat parte la un eveniment 
organizat in cadrul Centrului Medical FOCUS. Copiii au primit cadouri donate 
in urma unei campanii de donatii.
•Colaborare gradinita „Stelutele Marii” – spectacol caritabil;
• Invitatie la Show ul Magicianului Radu Tudor – copiii cu cancer din 
evidenta Centrului Focus au fost invitati speciali la spectacolul de magie;



CUM POTI AJUTA?

Fundatia Vodafone Romania 
dubleaza donatia ta!

1. Companiile cu profit pot directiona 20% din impozitul pe 
profitdatorat statului (max 0,5% din cifra de afaceri) prin 
incheierea contract de sponsorizare. Fundația Vodafone 
dublează donația!

2. Doneaza 2 euro prin SMS la 8845.  Fundația Vodafone 
dublează donația ta!

3. Persoanele fizice pot directiona 2% din impozitul pe venit, 
completand Formularul 230 si depunand-ul la administratia 
fiscala de care apartine, pana in mai 2017. Fundația Vodafone 
dublează donația!

4. Contribuie in LEI sau EURO 

Nici o suma nu e mica pentru a sprijini proiectele organizatiei. 
Efortul dumneavoastra va conta.

Titular cont: Asociatia DARUIESTE ARIPI 

Cod fiscal: 314 827 67 

IBAN LEI: RO 70 BTRL RON CRT 020 750 3901 

IBAN EURO: RO 20 BTRL EUR CRT 020 750 3901 

Banca: BANCA TRANSILVANIA, sucursala Constanta 

COD BIC/SWIFT: BTRLRO22



Asociatia Daruieste Aripi – Date de contact 

Adresa: 
Centrul Medical de Zi pentru copii FOCUS 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta
Incinta ambulatoriu (policlinica)
Bdul Tomis 145, 900591,
Constanta

Persoana de contact: Alina VASEA, 
Fondator
Tel: 0723.215.387
Email: alina.vasea@daruiestearipi.ro
Facebook: www.facebook.com/daruiestearipi
Web: www.daruiestearipi.ro

Full member of



Vamultumim!


