AGENDA ACTIVITATI ASOCIATIE
Aprilie - Iunie

Raport de
activitate

2016

Viziunea: asigurarea drepturilor fundamentale ale omului la sanatate si viata, prin
interventii punctuale pentru remedierea erorilor si compensarea deficientelor sistemice.
Misiunea noastra: consilierea pacientilor, reconstructii si dotari de sectii in cadrul
spitalelor publice.
Valori: transparenta, responsabilitate, compasiune si corectitudine

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

PERIOADA: Aprilie - Iunie 2016

 Proiectul „10 Eroi la Disneyland” – 21-25 Mai 2016 – 10 copii cu
cancer si 4 voluntari au vizitat Parisul si parcul de distractii Disneyland;
 50 de frigidere, donate in colaborare cu Arctic SA, spitalului Judetean
Constanta si Spitalului de Copii Marie Curie Bucuresti;
 Consilierea a 41 pacienti cu diverse afectiuni:
-

Second opinion in diagnosticare in strainatate

-

Second opinion in tratament in strainatate

-

Obtinerea Formularului E112 de la CAS

-

Demersuri in obtinerea Ordinului 50 al Ministerului Sanatatii

 Invitatie si deplasare la spitalul din Aachen, Germania - discutii despre
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posibilități (medicale și administrative) de tratare în Germania, cu
decontare integrală din partea statului român, a copiilor bolnavi (second
opinion, schimb de experienta intre medici, etc;
 Modernizare camera de joaca, sectia pediatrie, et. 8 Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Constanta;
 Diploma de excelenta pentru intreaga activitate – Asociatia Daruieste Aripi;
 Proiect - Cinci olimpici constenteni au vizitat Parlamentul European de la
Bruxelles” – in parteneriat cu Parlamentul European (sustinere financiara);
 Participare conferinta anuala ECPC (European Cancer Patient Coalition),
Bruxelles 3-5 Iunie 2016 - Daruieste Aripi devine Full Member;
 Participare ca si speaker la Conferința ,,Inovație, Informație si
Acces a Asociatiei Melanom Romania;
 Ziua copilului 1 iunie 2016 – copii din evidenta Centrului Focus au primit
cadouri si au fost răsfățați cu pizza si prajituri;
 Copiii aflati in centrul Focus primesc vizita a doua companii
constantene, care petrec ziua jucandu-se cu ei si daruindu-le jucarii;
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