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CINE SUNTEM
Asociația Dăruiește Aripi este o organizaţie non profit, dedicată
susținerii acelor proiecte caritabile ce pot aduce un real progres în
tratamentul pacienților din sistemul de stat românesc. Asociaţia își
propune implementarea unor proiecte în domeniul medical, cu scopul
de a îmbunătăți șansele pacienților de vindecare și supraviețuire.
VIZIUNE
Asigurarea drepturilor fundamentale ale omului la sănătate și viață
prin intervenții punctuale pentru remedierea erorilor și compensarea
deficiențelor sistemice.

MISIUNE
Reconstrucția și dotarea de secții din cadrul Spitalului Clinic
Județean de Urgență Constanța.
Consilierea pacienților: Găsirea soluțiilor medicale în
străinătate; Informarea pacienților cu privire la drepturile pe
care le pot cere autorităților statului: tratamente ce pot fi
decontate de Casa de Asigurări și Ministerul Sănătății

VALORI
TRANSPARENȚĂ – RESPONSABILITATE –COMPASIUNE CORECTITUDINE

CE FACEM

Înainte

←

Secția de Onco-hematologie

→

După

 Reconstrucții și modernizări de secții în spitale
publice
 Dotări cu echipamente medicale
 Susținere programe în folosul copiilor bolnavi
 Consiliere pentru pacienți pentru obținerea unei
a doua opinie medicală, tratament specific în
străinătate prin formularul E112
Imagini actuale← Terapie Intensivă Nou Născuți

→ Plan Arhitectural

Proiect în derulare
Reconstrucția și modernizarea secției de Terapie Intensivă Nou Născuți și a
Compartimentului de Prematuri din Spitalul Judetean Constanța
CE AM FĂCUT ÎN 2017
 Obținerea autorizațiilor de construcție.
 Efectuarea
licitațiilor
pentru
alegerea
constructorului.
 Semnarea contractului pentru demolare și
demararea lucrărilor.
 Începerea programului de training: 30 de medici și
asistente participă activ la activitățile de pe secția
de neonatologie a Spitalului Marie Curie din
București, pentru a se instrui în toate provocările
pe care le ridică lucrul în noua secție de terapie
intensivă nou-născuți, ce va fi construită la
Constanța
 Obținerea acordului din partea Ministerului
Sănătății pentru noua structură (se mărește
numărul de locuri în TINN de la 8 la 22 )
 Demararea demersurilor în vederea achiziției de
echipamente necesare noii structuri
 Începerea demersurilor înființării liniei de gardă
pe noua secție.
 Începerea demersurilor angajării personalului
medical conform noii structuri.
 Obținerea probono a campaniei outdoor
1 mesh pe spital
35 panouri publicitare în Constanța
4 panouri pe autostrada A2
3 autobuze ale RATC
1000 afișe A3 în locuri publice
 Activități de strângere de fonduri
 Susținerea specializării profesionale a unuia din
medicii de pe secția de terapie intensivă nou
născuți în oftalmologie și patologia specifică
prematurului. Singurul din Constanța.

PROGRAME DOTĂRI SECȚII SPITALE PUBLICE
 COLABORARE CU ȘCOALA PETRE ISPIRESCU – 15.000 lei


Dotare Unitatea Primiri Urgențe Pediatrie – Spitalul Județean Constanța
•
mobilier și echipamente medicale necesare

 CAMPANIE ÎN COLABORARE CU CORA ROMÂNIA – 30.000 euro











Dotare secția de onco-hematologie și reumatologie Spitalul Județean Constanța
Sonda pediatrică cardiacă
Videocapilaroscop
Ace pentru camere implantabile
Dotare secția de pediatrie Spitalul Județean
7 pompe automate de perfuzie
Dotare secția de ortopedie pediatrică
Trusa operator ortopedica pediatrica
Dotare secția de chirurgie pediatrică
6 aparate de aer condiționat

CAMPANII STRÂNGERE DE FONDURI ȘI
RESPONSABILITATE SOCIALĂ









Campania 20% - distribuția cărții Povestea lui “Eu pot”,
în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean – în școli
și grădinițe din Constanța, cu scopul de a populariza
responsabilitatea socială, în rândul copiilor.
Maratonul Nisipului – eveniment sportiv care susține
proiectul de reconstructie a secției de Terapie Intensivă
Nou Născuți pentru al doilea an, consecutiv. Suma
strânsă: 8000 lei.
Târgul Faptelor Bune – expoziție cu vânzare, 2 ediții
desfășurate în locațiile sediului Vodafone din București
și Brașov, unde angajații au putut dona către proiectul
de reconstructie a sectiei de Terapie Intensiva NouNăscuți. Suma strânsă: 13.050 lei
#lunainimilordeschise – Cora Romania
Campanie 2%

PREMII CÂȘTIGATE ÎN ANUL 2017
Marele Premiu Gala Societății Civile – Dăruiește Aripi a primit cea mai
importantă distincție națională din domeniul responsabilității sociale la Gala
Societătii Civile cu proiectul: Constructia secției de Onco-hematologie și
reumatologie pediatrică din cadrul Spitalului Județean Constanța
Premiul I categoria Sănătate în cadrul Galei Societății Civile pentru impactul
social pe care îl are acest proiect în comunitatea locală.
Premiul pentru Originalitate în cadrul Galei Societătii Civile pentru inițiativa
și responsabilitatea socială a unei organizații neguvernamentale

PROIECT ÎNCHEIAT CU SUCCES, ÎN
PERMANENTĂ DERULARE
- CENTRUL MEDICAL FOCUS -





SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ – în urma unei vizite la Freiburg Uniklinik Hospital sau pus bazele unei colaborări de lungă durată, în care unicul medic specializat în oncohematologie pediatrică din Sud-Estul României poate cere păreri specializate, în timp
real, asupra cazurilor hematologice și bolilor rare cu care se confruntă.
APLICAREA PROGRAMULUI DE TRAINING ÎN CAPILAROSCOPIE – doi medici din
Centrul Medical Focus au mers la specializare în videocapilaroscopie la sfârșitul anului
2016 și, începand cu luna septembrie 2017 au putut folosi cunoștintele acumulate, o
data cu achiziționarea de către Dăruiește Aripi a unui videocapilaroscop, care
diagnostichează precoce boli reumatologice și autoimune la copii.

PROIECTE DE CONSILIERE PACIENȚI
– cazuri medicale grave –
Dăruieste Aripi a sprijinit în decursul anului 2017 un număr de 217 copii bolnavi
dintre care:
 102 copii, diagnosticați cu diverse tipuri de cancer prin:
Obținere second opinion în străinătate
Transfer în străinătate
Consiliere/ demersuri obținere E112
Sprijin administrativ (bilete avion, transfer clinică, căutare cazare,
traducători, prelungire E112)
 47 pacienți, diagnosticați cu scolioză
Colaborăm cu Schoen Kliniken din Neustadt Germania, Prof. Dr. Henry Halm.
Pentru pacienții români, care ne cer ajutorul, facilităm pro-bono:
 Programare consultații
 Programare operații
 Logistică deplasări
 Procurare E112
Pentru ceilalți pacienți, diagnosticati cu diverse afecțiuni – cardiace, hepatice,
alergii, ortopedice, etc – le-am facilitat/ consiliat modul de obținere second opinion
în străinătate.

PROGRAME DE TRAINING
 Management în domeniul ONG –
susținut de Universitatea Harvard,
Boston, SUA
 Manager de proiect Prince2: s-au studiat
procesele de management ale unui
proiect, aplicarea metodelor de eficiență
și implementarea lor în mod profesionist,
gestionând transparent resursele.

ALTE PROGRAME
 Susținerea taberei la mare pentru copiii bolnavi de cancer în 2017
 2 serii de copii bolnavi și dezavantajati sociali la Therme București
 Decorarea secțiilor de pediatrie în perioada sărbătorilor de iarnă
 Campanii de strângere cadouri și oferirea lor în perioada sărbătorilor de iarnă
copiilor bolnavi ce vin la tratament în spital.

CUM POȚI AJUTA?

1. Companiile cu profit pot direcționa 20% din impozitul pe profit
datorat statului (max 0,5% din cifra de afaceri) prin încheierea unui
contract de sponsorizare.
2. Persoanele fizice pot direcționa 2% din impozitul pe venit,
completand Formularul 230 și depunându-l la administrația fiscală de
care aparține, până în mai 2018.
3. Contribuie în LEI sau EURO
Nici o suma nu e mică pentru a sprijini proiectele
organizației. Efortul dumneavoastră va conta.
Titular cont: Asociația DĂRUIEȘTE 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 Constanța
COD BIC/SWIFT: BTRLRO22

Asociația Dăruiește Aripi – Date de contact
Adresa:
Centrul Medical de Zi pentru copii FOCUS
Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța
Incinta ambulatoriu (policlinica)
Bdul Tomis 145, 900591,
Constanța
Persoană de contact: Alina PĂTRĂHĂU,
Fondator
Tel: 0723.215.387
Email: alina@daruiestearipi.ro
Facebook: www.facebook.com/daruiestearipi
Web: www.daruiestearipi.ro

Full member of

Vă mulțumim!

