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Asociația Dăruiește Aripi este o organizație non-proﬁt, fondată în
anul 2013 cu scopul de a îmbunătăți sistemul medical românesc,
pentru garantarea reală de către statul român a drepturilor
fundamentale ale copiilor (dreptul la sănătate și la viață), cu
prioritate pentru cei cu afecțiuni onco-hematologice.
Viziunea noastră este a unei societăți care protejează aripile
copiilor astfel încât ﬁecare să aibă șansa de a-și împlini potențialul.
Misiunea noastră este de a contribui la acele schimbări critice în
sănătate și educație care inﬂuențează în mod major viața copiilor
și familiilor.
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DESPRE 2019
Într-un climat contradictoriu atât pentru noi cât și pentru sponsorii noștri, anul 2019 a
reprezentat o perioadă de provocări, atât operaționale cât și strategice. Ne-am aﬂat la
conﬂuența dintre proiecte majore, care au vizat construcția de infrastructură în spitale pe
de o parte, ca și moștenire a trecutului și construcția de idei, procese și mecanisme, menite
să schimbe în mod fundamental felul în care îngrijim copiii bolnavi de cancer în România.
Satisfacția noastră, ﬁe că vorbim despre proiectele încheiate sau despre proiectele
viitoare, se bazează pe felul în care personalul medical cu care ne unim eforturile, a înțeles
că trebuie să își modernizeze viziunea alături de modernizarea aspectului ﬁzic al secțiilor.
Am înțeles în 2019, că un mediu proaspăt destinat tratamentului copiilor mai puțin norocoși
nu este de ajuns, atât timp cât nu generăm schimbarea felului în care sunt îngrijiți acești
copii. Așa am început derularea unui proiect curajos, în care ne deplasăm la domiciliul
copiilor bolnavi, atunci când nu există necesitatea obligatorie a prezenței lor în spital. Cu
un număr de 141 de vizite în anul 2019 și un procent de 23 % mai puține vizite la spital, am
crescut confortul copiilor și al familiilor acestora, precum și disponibilitatea personalului
medical pentru cazurile cu adevărat urgente. Considerând acest program ca ﬁind unul de
succes, prospectăm în anul care vine extinderea lui în alte areale geograﬁce, pentru a
multiplica efectul pozitiv asupra cât mai multor copii. În același sens al distanțării noastre
de proiectele de construcție a secțiilor și al potențării inovației medicale la nivel de proces,
am pus la punct în anul 2019 Registrul Național al Cancerelor la Copil, în cadrul
parteneriatului strategic pe care il avem cu Societatea Română de Onco-Hematologie
Pediatrică, făcând un pas important înspre crearea unei baze de date solide, care să stea la
baza creării unui sistem modern și eﬁcient de îngrijire a copiilor bolnavi de cancer.
Continuăm aceste proiecte importante, extinzând efectele lor la nivel național. Ca o
recunoaștere a nivelului de calitate atins, Registrul Național al Cancerelor la Copil a fost
acceptat ca membru deplin în Rețeaua Europeană a Registrelor de Cancer (ENCR),
așezând România pe harta Registrului European si integrând astfel pentru prima dată
informații actuale privind cancerul pediatric din țara noastră cu ale celorlalte 26 de țări.
Credem cu putere în drumul pe care ni l-am ales și suntem
siguri că vom ﬁ însoțiți de tot mai mulți parteneri care
investesc în binele social.
Vă mulțumim pentru un an rodnic și promitem
un 2020 plin de provocări și realizări.
ALINA PĂTRĂHĂU
Fondator
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ANUL 2019 ÎN CIFRE

18
proiecte derulate

141
de copii cu boli cronice grave vizitați acasă pentru
tratamente și monitorizare medicală

11.717
de km parcurși de personalul medical la domiciliile
copiilor bolnavi pentru tratamente

2.060.000
de euro - costul construcției secției de
Terapie Intensivă Nou-Născuți Constanța

30
de voluntari au înotat pentru Dăruiește Aripi
la Swimathon București 2019
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INOVĂM ÎN ONCOLOGIA
PEDIATRICĂ DIN ROMÂNIA
Experiența ultimilor 7 ani, dar și faptul că ne desfășurăm activitatea din secția de oncologie
pediatrică a Spitalului Județean Constanța, ne țin la curent cu nevoile stringente din sistem
și ne întăresc credința că puterea comunității aduce schimbări reale în sistemul de
sănătate din România. Dovada stă în rezultatul ﬁecăruia din proiectele noastre derulate
până acum.
Astfel, în 2019:
AM DEZVOLTAT REGISTRUL NAȚIONAL AL CANCERULUI LA COPIL, proiect
câștigător al Premiului 1 la Gala Societății Civile 2019 - secțiunea Sănătate
Registrul Național al Cancerului la Copil va furniza în mod continuu tabloul epidemiologic
complet și actualizat al patologiei oncologice pediatrice pe teritoriul României, constituind
o resursă cheie pentru cercetarea națională și internațională.
Pentru prima dată în România, se vor cunoaște în mod realist nevoile speciﬁce cancerului
la copii – numărul copiilor care au nevoie de îngrijire anual, nevoia de medici și secții de
specialitate, necesarul de medicamente, investigații speciﬁce și dispozitive medicale.
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DERULĂM PROIECTUL DE DEPLASARE LA DOMICILIUL COPIILOR CU BOLI
CRONICE GRAVE DIN DOBROGEA PENTRU TRATAMENTE ȘI MONITORIZARE
MEDICALĂ
Echipe mixte ale asociației și personalul medical specializat al secției de oncohematologie pediatrică a Spitalului Județean Constanța se deplasează la domiciliul
copiilor cu boli cronice grave din Dobrogea pentru procedurile ce se pot efectua acasă,
fără riscuri.
Programul este o continuitate ﬁrească a activității medicale din spital venind în sprijinul
copiilor bolnavi și al familiilor acestora, cu scopul de a le crește șansele la supraviețuire și
calitatea vieții.
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SUSȚINEM 3 SECȚII DE ONCOLOGIE PEDIATRICĂ DIN ȚARĂ
Secția de oncologie pediatrică de la Constanța - am construit-o în anul 2014, a fost
renovată anul acesta și continuăm să îi susținem activitatea cu achiziții de echipamente
medicale necesare, consumabile și materiale de curățenie.
Secția de oncologie pediatrică a Institutului Oncologic București - susținem salariul
singurei asistente sociale din secție, cea care ajută toate cazurile internate aici. De
asemenea, am achiziționat echipamente și materiale sanitare necesare.
Secția de oncologie pediatrică a Spitalului de Copii "Marie S. Curie" București - am
achiziționat echipamente și mobilier medical, identiﬁcate împreună cu personalul medical
al secției.
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AM DEMARAT PROIECTUL DE AMENAJARE A CAMEREI DE ANESTEZIE PENTRU
EXAMINARE RMN LA COPIII INTERNAȚI ÎN INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCUREȘTI
Renovăm spațiul învecinat incintei în care se aﬂă aparatul RMN al Institutului Oncologic
București, pentru a crește confortul copiilor bolnavi de cancer internați aici. Astfel, copiii nu
mai trebuie să ﬁe transportați în alte spitale putând ﬁ tratați în același loc.
Acest proiect este în curs de derulare și va ﬁ ﬁnalizat în anul 2020.
Rezultate așteptate:
- Respectarea protocoalelor terapeutice de tratament și monitorizare medicală în
patologia oncologică pediatrică malignă;
- Creșterea confortului copiilor bolnavi de cancer internați aici și al părinților lor;
- Evitarea costurilor pentru procedurile terapeutice derulate în secție;
- Evitarea complicațiilor de natură infecțioasă, ce pot apărea în urma deplasării copiilor
bolnavi în alte centre medicale.

ÎNAINTE
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PROIECTE DE IMPORTANȚĂ
NAȚIONALĂ
AM FINALIZAT CONSTRUCȚIA SECȚIEI DE TERAPIE INTENSIVĂ NOU-NĂSCUȚI ȘI A
COMPARTIMENTULUI DE PREMATURI DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN
CONSTANȚA
Secția de Neonatologie din cadrul Spitalului Județean Constanța este singura secție de
gradul III care îngrijește copiii născuți prematur sau cu afecțiuni medicale din zona
de Sud-Est a României.
Este cel mai ambițios proiect al nostru, realizat în parteneriat cu Fundația Vodafone
România și cu Asociația Inima Copiilor, ale cărui costuri de construcție au fost de
2.060.000 de euro.

ÎNAINTE

DUPĂ
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AM DOTAT SECȚIA DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ I ȘI III DIN CADRUL
INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI CU ECHPAMENTE MEDICALE SPECIFICE
Cu sprijinul Therme Bucuresti am reușit să achiziționăm echipamente și dispozitive
medicale identiﬁcate împreună cu personalul medical, cum ar ﬁ: set videolaringoscop,
scaune mobilizare pacient, sistem avertizare pacient, elevator pacient, instalație
dezinfectare și tăiere ploști, dotare spații cu elemente stimulare audio, elemente vizuale și
elemente stimulare senzorială.
Scopul acestui proiect este îmbunătățirea condițiilor de spitalizare a pacienților copii și
adulți în secțiile de terapie intensivă ale Institutului Clinic Fundeni și reducerea factorilor de
stres speciﬁci mediului din terapie intensivă.
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AM DOTAT 11 CENTRE DE TRANSFUZII SANGUINE CU LOCURI DE JOACĂ PENTRU
COPII
Criza de sânge din România continuă. Numărul donatorilor la nivel naţional nu acoperă
necesarul de sânge și mai puțin de 2% din români donează sânge.
Scopul nostru este să încurajăm cât mai mulți părinți să meargă să doneze sânge, putând
veni în centrele locale de transfuzii, chiar și însoțiți de cei mici.
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PROIECTE LOCALE
AM RENOVAT ȘI DOTAT SALA DE KINETOTERAPIE COPII DIN CADRUL SPITALULUI
JUDEȚEAN CONSTANȚA
În Constanța sunt aproximativ 2000 de copii cu nevoi de recuperare ﬁzică de diferite
grade, fără să punem la socoteală dizabilitățile somatice, vizuale, psihice sau boli rare,
conform ultimului buletin statistic public de ANPDCA la 31 martie 2019. Toți acești copii
necesită kinetoterapie, iar aceasta ar trebui să ﬁe gratuită.
Sala de kinetoterapie copii a Spitalului Județean Constanța este locul în care recuperarea
se face gratuit. Am modernizat spațiul din dorința de a asigura copiilor bolnavi condiții cât
mai bune de desfășurare a ședințelor de kinetoterapie.
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AM DEMARAT MODERNIZAREA SALOANELOR DEDICATE COPIILOR CU ARSURI
DIN CADRUL SECȚIEI DE CHIRURGIE PEDIATRICĂ DIN CADRUL SPITALULUI
JUDEȚEAN CONSTANȚA
Pentru a funcționa și a asigura condiții optime de tratament pentru copiii cu arsuri,
saloanele au fost recondiționate prin înlocuirea instalației termice și sanitare, prin
reconstrucția și dotarea completă a băilor, prin recondiționarea pereților și pardoselii cu
materiale antibacteriene, prin înlocuirea geamurilor exterioare și prin dotarea cu
echipamente medicale speciﬁce: pat electric, electrocardiograf, injectomate, lampă
bactericidă, rampe de iluminare, cărucior de tratamente, termometre non-contact,
pulsoximetre, stetoscop duplex pediatric.

ÎNAINTE

DIN TIMPUL LUCRĂRILOR
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AM DOTAT SECȚIA DE PEDIATRIE A SPITALULUI JUDEȚEAN TULCEA
Echipamentele achiziționate au constat în stații portabile de analize, trolii de tratament
dotate complet, concentrator de oxigen, lampă de fototerapie, aspirator de secreții,
pulsoximetre, cărucioare de transport pacienți, mese de înfășat, termometre, canapea de
examinare pediatrică, rolete la geamurile saloanelor de pacienți, înlocuire uși saloane
pacienți, computere și o multifuncțională pentru medici, toate cu scopul de a le oferi
copiilor internați aici condiții mai bune de tratament.
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AM DOTAT SALA DE OPERAȚII A SECȚIEI DE CHIRURGIE PEDIATRICĂ DIN
SPITALUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Investim anual în modernizarea Secției de Chirurgie Pediatrică a SCJU Constanța, ﬁind
singura secție ce deservește județele Constanța, Tulcea și Ialomița. De asemenea, secția
este singurul centru specializat în depistarea displaziei la șold la nou-născut.
Am achiziționat instrumentar medical performant pentru sala de operații, pulsoximetre,
consumabile, aparate de aer condiționat, echipamente IT pentru medici, lenjerii pat
pacienți. Susținem medicii în perfecționarea profesională cu traininguri specializate în
străinătate.
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AM DOTAT CENTRUL COMUNITAR DIN SATUL EȘELNITA, JUDEȚUL MEHEDINȚI
Am cunoscut-o pe doamna Elisabeta Păcuraru în 2018, în cadrul Galei Merito, ﬁind unul
din profesorii laureați. Ne-a impresionat dorința ei de a aduce schimbări reale în educația
copiilor pe care îi îndrumă, copiii din satul Eșelnița, județul Mehedinți.
Am contribuit la recondiționarea Centrului Comunitar din Eșelnita, afectat puternic de trei
inundații în anul 2018, pentru a-și relua activitatea în sprijinul celor 80 de copii ai
comunității.

ÎNAINTE

DUPĂ
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EVENIMENTE
FAMILY RUN
Cursa Family Run din cadrul Maratonului Nisipului este de 4 ani dedicată susținerii
proiectelor asociației noastre. Echipe formate din părinți și copii aleargă pentru cauze
nobile. Toate încasările taxelor de înscriere sunt direcționate către proiectele noastre.

SWIMATHON BUCUREȘTI
Cel mai mare eveniment de fundraising prin înot din România. Ne bucurăm că în primii doi
ani de participare (2018 și 2019) am strâns cele mai multe fonduri pentru proiectele noastre
și vrem să le mulțumim și pe această cale înotătorilor și donatorilor noștri.
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BUCURII LA THERME
Therme București este cel mai mare parc acvatic din Sud-Estul Europei și, pe lângă
sprijinul ﬁnanciar pe care aceștia ni-l oferă în derularea proiectelor noastre, ne ajută să
oferim copiilor bolnavi și proveniți din familii sărace o zi de distracții de neuitat, gratuită, în
incinta parcului. Mulți dintre copiii beneﬁciari ne-au spus că a fost cea mai frumoasă zi din
viața lor. Mulțumim încă o dată, Therme București.

GALA DĂRUIEȘTE ARIPI - CONCERT CARITABIL DE CRĂCIUN
În parteneriat cu prietenii de la Asociația Minerva, organizăm în ﬁecare an un eveniment
caritabil la Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța, unde ne
strângem laolaltă cu sponsorii, voluntarii și susținătorii asociației.
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SITUAȚIA CHELTUIELILOR
PE PROIECTE - 2019
Denumire proiect

Valoare in lei

Construcția și modernizarea secției de Terapie Intensivă
Nou-Născuți și Compartimentul de Prematuri Constanța

2 605 317,58

Gratuități obținute pentru construcția secției de Terapie
Intensivă Nou-Născuți Constanța (2017-2019)

5 950 671,00

Registrul Național al Cancerului la Copil

278 652,19

Dotarea secțiilor ATI I și ATI III – Institutul Clinic Fundeni

222 363,00

Tratamente la domiciliul copiilor cu boli cronice grave din Dobrogea

185 761,00

Modernizare Pediatrie SCJU Tulcea

155 417,00

Construcție cameră RMN Institutul Oncologic București

143 121,13

Dotare sală operații chirurgie pediatrică Constanța

87 062,02

Susținere Secția de Onco-hematologie pediatrică Constanța

82 811,37

Suport cazuri medicale și proiecte mici

77 453,60

Renovare și dotare saloane copii arși SCJU Constanța

57 314,15

Modernizare sală kinetoterapie copii SCJU Constanța

45 000,41

Evenimente de strângere de fonduri

29 336,93

Modernizare Centrul de Transfuzii Constanța

19 398,83

Traininguri

12 592,36

Modernizare Centrul Educațional Eșelnița

12 178,71

Modernizare oncologie pediatrică Marie Curie

9 298,14

Dotare locuri de joacă în 11 centre regionale de transfuzii
(proiect național)

8 423,00

TOTAL

9 982 172,99
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MATRICE DE PERFORMANȚĂ
FINANCIARĂ 2019
3% 1%

96%

Cheltuieli proiecte (total)
Cheltuieli salariale
Cheltuieli administrative

Cheltuieli în proiecte

4 031 501,99 lei

Gratuități proiecte (2017-2019) 5 950 671,00 lei
Cheltuieli salariale

335 568,00 lei

Cheltuieli administrative

SITUAȚIA VENITURILOR ÎN 2019
20% din impozitul companiilor

3 420 611,73 lei

Donații persoane ﬁzice

408 127,81 lei

2% din impozitul persoanelor ﬁzice

105 044,02 lei
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68 207,17 lei

RECUNOAȘTERI ALE
IMPACTULUI PROIECTELOR
NOASTRE
Premiul I la Secțiunea Sănătate - Gala Societății Civile 2019 pentru proiectul Registrul Național al Cancerelor la Copil
Liderul anului 2019 în Sănătate pentru Copii - trofeu în cadrul Galei
Itsy Bitsy
10 Oameni de valoare - Diplomă de Excelență pentru contribuția
marcantă adusă la dezvoltarea orașului Constanța
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PARTENERII NOȘTRI
Vrem să mulțumim celor care au fost alături de noi în acest an:
Techno Marine Services
Motor expert
AB Crewing
MSDV Steel Group
Ekodep
Legam Agro
Auto Prima Serv
Gamaro Construct
Cromeet
VH Extra Oil
Intertrans Comp SRL
Elmont Construct
Europal Alpin
CMA Ships
GMB Computers
Barklav
SC 2S SRL
Agro Build
AD Expertiza SRL
Almar New Building
Asociatia Pontul Euxin
Asociatia Sana Sport
Auchan Romania
Ceetrus Romania
Filip SRL
Fundatia Ayan
Fundatia United Way Romania
Kimo Autotruck
Litoral Perfect
Mar Pet Grup
Marc Yaacoub
MKP Activ
Omni Construct Logistic
Orion Logistic
Pronav Shipping
Scoala Gimnaziala Petre Ispirescu
Scoala nr. 8
Travel Concept International
Vidra Expo Tour

Fundația Vodafone România
ING România
Socep
Therme București
CELCO
CHS
Rompetrol
Global Defense Logistics
Romar Shipping
Cofco International
Cora
Fair Play Games
Control Union România
Sterk
Ameropa Grains
Controltech Solutions
Zip Escort
Navlomar Maritime
Novitrade
Dobrogea Sud
Vard Engineering
Agro Seed
Brise
Progress Consulting
Exclusiv Auto
Agritrans Service International
Septembrie Consulting
Agro Valpet
Xact Consulting
Meyer Logistica
Pro Refrigeration
London Star
Al Promt
DP World
Fyrvik Service
Nova Company Group
Agro Invest Valea Dacilor
Canopus Star
MB Strategic Building
Agroterra
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CUM POȚI AJUTA
1. Donează online cu cardul
2. Donează prin transfer bancar
3. Persoană ﬁzică. Donează 3.5%
4. Companie. Donează 20%
5. Dăruiește ziua ta
6. Donează jucării și rechizite noi
7. Adoptă un proiect

DATE DE CONTACT

ASOCIAȚIA DĂRUIEȘTE ARIPI
CUI: 314 827 67
IBAN LEI: RO 70 BTRL RON CRT 020 750 3901
IBAN EURO: RO 90 BTRL EUR CRT 020 750 3902
IBAN USD: RO94 BTRL USD CRT 020 750 3902
BANCA: Banca Transilvania, Sucursala Constanța
COD BIC/SWIFT: BTRLRO22
Alina Pătrăhău, Fondator Dăruiește Aripi
+40 723 215 387
alina@daruiestearipi.ro
Loredana Ștefan, Project Manager
+40 732 405 986
loredana@daruiestearipi.ro

info@daruiestearipi.ro
www.daruiestearipi.ro
FB.com/AsociatiaDaruiesteAripi
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