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Anul 2015 a reprezentat pentru Asociatia Dăruiește Aripi o serie de
evenimente de succes ce ne-au adus mai aproape de îndeplinirea unui
proiect extrem de important, o secție de terapie intensivă performanta,
care să poată produce schimbări imediate pentru copiii nascuti in conditii
mai putin prielnice. A fost un an plin, un an de încercări și reușite, iar
răsplata a venit o data cu rezultatele fiecarui caz.

2015 in cifre
Sustinerea
dreptului la
viata
Proiecte

„Cuvintele care nu sunt urmate de fapte, nu valorează nimic.” - Esop

2015 a reprezentat pentru Asociatia Dăruiește Aripi derularea a două proiecte
de mare impact, Dăruiește Primul Zâmbet și 10 eroi la Disneyland. Acestea au
venit ca răspuns al unor probleme cu adevărat stringente cu care se confruntă copiii
bolnavi din toata tara: dreptul la viață, la copilărie și la îngrijire specializată.

2015 in cifre
Dotare Sectie terapie intensiva nou nascuti
S.C.J.U. Constanta
1 CPAP (echipament ventilare cu presiune
pozitiva)
3 monitoare functiivitale (cu imprimanta)
30 dozatoare de STERILIUM
mobilier

2015
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echipamente multimedia
5 medici neonatologi au mers la specializare
in tara si in strainatate.
Reconstructie si dotare completa salon et.9,
SCJU Constanta (sectia Chirurgie Generala 2)
10 copii cu cancer au mers la Disneyland
Paris
33 paturi donate pe sectia de pediatrie SCJU
Constanta
27 paturi donate sectiei de pediatrie Spitalul
Sf. Maria din Iasi (prin intermediul asociatiei
Radu).
10 paturi speciale donate catre Spitalul
Municipal Mangalia
14 echipamente specifice donate copiilor cu
dizabilitati din cadrul Centrului B2B Special,
Asociatia Copii Suflete Sperante (scaune cu
rotile, cadre, carje, scaune manevrate
electric)
3 Smart TV si 3 suporti donate sectiei de
terapie intensiva pentru nou-nascuti a
Spitalului Marie Curie
15 termometre si pulsoximetre donate sectiei
de pediatrie a SCJU Constanta

„Cuvintele care nu sunt urmate de fapte, nu valorează nimic.” - Esop

SUSTINEREA DREPTULUI LA VIATA
Viziunea: asigurarea drepturilor fundamentale ale
omului la sanatate si viata ale omului, prin interventii
punctuale pentru remedierea erorilor si compensarea
deficientelor sistemice.
Misiunea noastra: consilierea specializata a pacientilor,
reconstructia si dotarea de sectii din cadrul Spitalului
Clinic Judetean de Urgenta Constanta.
Valori: transparenta, responsabilitate, compasiune si
corectitudine

2015
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2015 a fost si anul in care ne-am straduit si am
reusit sa obtinem succese pe urmatoarele
planuri:

„Cuvintele care nu sunt urmate de fapte, nu valorează nimic.” - Esop

PROIECT IN DERULARE
DARUIESTE PRIMUL ZAMBET

Ce inseamna Daruieste Primul Zambet?
Aflat încă în derulare, proiectul “Dăruiește Primul Zâmbet” presupune reconstrucția și
modernizarea secției de terapie intensivă nou-născuți și a compartimentului de prematuri din cadrul
Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.
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Scopul proiectului
Realizarea unui proiect de o asemenea anvergură are drept scop scăderea mortalității infantile
la nivelul judetului Constanța de la 8% la 4%, creșterea capacității locale de intervenție în caz de
urgență prin training si schimb de experiență pentru un număr de 8 medici și 20 de asistente și consiliere
și sprijin pentru un număr anual de 50 de mame pe an cu risc de abandon, cu statut socio-economic
scăzut.

Bugetul proiectului
Pentru susținerea financiară a acestui proiect ce presupune un cost estimat ce depaseste
1.000.000 euro, am realizat de-a lungul întregului an campanii inedite de strangere de fonduri si
demersuri in vederea sustinerii dreptului la viata.

„Cuvintele care nu sunt urmate de fapte, nu valorează nimic.” - Esop

EVENIMENTE DE AWARENESS
STRANGERE DE FONDURI

AM CAUTAT
sustinatori in
randul
companiilor din
Constanta

In decembrie am desfasurat doua campanii menite sa sprijine cele
doua proiecte ale noastre:

1.Proiectul „Centrul Medical FOCUS” –
am realizat Campania „Fii Mos Craciun

AM REUSIT sa
implicam
persoane
publice in
campaniile
noastre
caritabile

pentru un copil bolnav” – in parteneriat cu
Inspectorat Scolar Judetean - am colectat
de la copiii din scolile constantene cadouri
pentru copiii bolnavi din evidenta Centrului.

2.Proiectul „Daruieste Primul Zambet”
– am realizat Campania de felicitari – am realizat felicitari din
amprentele originale ale unor copii bolnavi de cancer si le-am
valorificat

incurajand

donatii

de

20ron/buc,

banii

obtinuti

sectiei

de

terapie

intensiva

pentru

nou

si

a

Constanta.

Am organizat impreuna cu
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voluntarii nostri ateliere de
activitati

facand

2015

nascuti

compartimentul de prematuri din cadrul Spitalului Judetean
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contribuind la realizarea proiectului de reconstructie si modernizare
a

copii

AM GASIT
oameni dornici
sa ni se alature
pentru a face
cunoscute
proiectele
asociatiei si a
gasi solutii
pentru
demersurile
noastre

in

creative

pentru

marile

centre

comerciale din Constanta,
astfel

cunoscute

toate proiectele asociatiei.

AM OBTINUT
rezultate
remarcabile
prin
implementarea
de proiecte
strategice in
cadrul Spitalului
Clinic Judetean
de Urgenta
Constanta

„Cuvintele care nu sunt urmate de fapte, nu valorează nimic.” - Esop

Am sarbatorit 1 Iunie – Ziua Copilului – la Centrul
Medical de Zi Focus. Copiii bolnavi au primit cadouri, sau bucurat de o zi de joaca la centru fara sa fie nevoie
sa mearga si la analize si au avut parte si de o supriza,
anuntata in avans parintilor: au mers la un spectacol
special de copii la Casa de Cultura din Constanta.

Am desfasurat permanent, pe parcursul anului, prin canalele de
informare media locale si pe retelele de socializare, campania de
colectare a formularului 230 prin intermediul voluntarilor asociatiei.

Am participat in cadrul International Marathon Bucharest
2015 prin intermediul caruia voluntarii nostri, alergatori de
cursa lunga, au strans donatii online prin intermediul
platformei GALANTOM.

Am organizat o plimbare in stil flash-mob, cu bicicleta, pe
arterele principale ale Constantei, incurajandu-se donatiile
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pentru sprijinirea proiectelor asociatiei. Evenimentul s-a intitulat
sugestiv - „Pedalam pentru Daruieste Aripi” – si a fost organizat
in parteneriat cu „Bilal 2000” - Club de Ciclism.

Am organizat un concert caritabil de pian –
Octavian Renea, pianist roman stabilit la
Munchen – s-au strans donatii din partea
invitatilor.

„Cuvintele care nu sunt urmate de fapte, nu valorează nimic.” - Esop

10 EROI LA DISNEYLAND

In 2015 am initiat proiectul “10 Eroi
la Disneyland” prin care ne propunem sa
realizam in fiecare am cate o excursie la
Disneyland Paris pentru copii bolnavi de
cancer din toata tara.

Prima excursie a avut loc intre 14 – 17 Septembrie 2015 si
a îndeplinit cel mai mare vis pentru 10 dintre copiii bolnavi de
cancer din Romania, pacienți ai Institutului Oncologic București,
vis ce a insemnat distractie timp de 4 zile pe taramul Disney.
Aceștia au fost însoțiți în călătorie de 4 voluntari, printre care și
mediul

onco-pediatru.

Pentru

copiii diagnosticați cu cancer,
participarea într-un astfel de
proiect înseamnă: confort psihic sporit, egalitate de șanse și
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capacitate de reintegrare.

Ne dorim ca in fiecare an
sa derulam cel putin o
excursie la Disneyland
pentru acesti copii-eroi.
Oricine ne poate sprijini
in acest sens!

Mii de multumiri sponsorilor
si partenerilor nostri care au
decis sa dea copiilor bolnavi
o sansa in plus la viata.

