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CĂTRE SUSȚINĂTORII NOȘTRI 
Repere strategice în 2018 

Am identificat problemele și nevoile sociale reale ale beneficiarilor noștri și am dez-

voltat  proiecte care reprezintă amprenta misiunii și organizației noastre.  

Repere operaționale 

Complexitatea proiectelor noastre a deschis perspective noi, am capatat experienta 

si incredere ca putem mai mult. Concret,  

• 3.000 de pacienți consiliați  

• 20.000 de copii ajutați prin modernizarea secției de pediatrie a Spitalului Județean 

Constanța 

• Peste 6.000 de tratamente administrate în cadrul Centrului Medical Focus 

• Peste 400 de pacienți oncologici și hematologici susținuți în mod constant 

• 10.000 de copii care au învățat despre implicarea socială 

Dăruim speranțe celor care le-au pierdut. Dăruim aripi celor ce nu cred în ele. Credem că mai mulți 

oameni pot realiza mai mult decât unul singur. Asociația se adresează fiecărui om care dorește să se 

implice. Fiecărui sponsor, fiecărui voluntar. Dăruiește Aripi este asociația tuturor, așa cum și visul 

am vrea să fie al cât mai multora”. 

Privim înainte cu speranță 

Totul crește, și, în același ritm, cresc și responsabilitățile noastre. Așa cum v-am învățat deja, avem 

nevoie de sprijin din partea voastră. Nu vorbim aici de donații și acte filantropice, deși ne sunt absolut 
necesare. Vorbim de nevoia de a vă simți aproape. De nevoia de a simți ca în afară de noi, sunt alții 

care consideră că ceea ce facem este important. Fără acest aport deosebit de important al oamenilor 

din jurul nostru, nu am putea continua. Toate proiectele noastre trec printr-o perioadă de test și 

numai atunci când ele sunt validate de cei din jurul nostru, devin realitate. Provocarea noastră în 

afară de a selecta oportunități este de a căuta și de a găsi acceptanța. În consecință, vă rugăm să ne 

dați feedback pentru anul care tocmai a început. Inputul vostru este foarte valoros.  

Credem că acesta este singurul mod în care putem să rămânem neschimbați. Vă mulțumim încă o 

dată pentru tot și așteptăm să vă implicați alături de noi. 

Alina Pătrăhău 

Fondator, 

01.02.2019 



  

RAPORT FINANCIAR EXTRACONTABIL  
rezumat - 

20 de proiecte ne -au ocupat sufletul, timpul și mintea in 2018. O 

parte din ele sunt continuarea celor din anii trecuți –  investiții  in 

sectia de oncopediatrie, reconstrucția secției de terapie intensivă 

noua-nascuți, dar am inițiat și alte proiecte noi, ce se dovedesc a 

avea un impact major în viața copiilor bolnavi de cancer din 

România.  

Nume proiect 

Reconstrucția sectiei de terapie intensivă nou-născuți 

Circuitul încrederii și sperantei—tratamente la domiciuliul copiilor cu cancer 

Înființarea Registrul Național al Cancerelor la Copil 

DA, Eu Pot!  

Dotare secții pediatrie cu echipamente medicale 

Dotare sală operații ortopedie pediatrică 

Investiții Centrul Medical Focus pentru copii și adolescenți 

Swimathon 2018  

Camera senzorială Institutul Oncologic Fundeni  

Suport cazuri medicale  

Eveniment caritabil de gală la Teatrul Național Oleg Danovski Constanța  

Traininguri pentru medici 

Dotare Unitatea de Primiri Urgențe  Pediatrie—SCJU Constanța 

Sărbatorirea Zilei Internaționale a Prematurului 

Bucurii la Therme—deplasări cu copii bolnavi 

Cursa Family Run—Maratonul Nisipului 

Decorarea secțiilor de pediatrie în spitalele din Constanta 

 

 



  

RAPORT FINANCIAR EXTRACONTABIL  
 
Situația încasărilor în anul 2018 

Situația cheltuielilor  la sfârșitul anului 2018  

Nume Valoare (lei) 

Reconstrucția Sectiei de Terapie Intensivă Nou-Născuți 1 074 892,93 

Centrul Medical Focus pentru copii și adolescenți 96 296,15 

Circuitul încrederii și speranței 82 719,63 

Registrul National al Cancerelor la Copil 77 741,59 

Modernizare sectța pediatrie a Spitalului de Boli Infecțioase 51 995,20 

Training profesional medici 34 568,72 

Da, Eu Pot!  28 019,36  

Family Run  21 945,40 

Camera senzorială - Institutul Clinic Fundeni 20 270,00 

Sprijin material cazuri medicale KFC 18 219,85 

Dotare Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie—SCJU Constanța  14 210,94  

Dotare sala operație chirurgie pediatrică—SCJU Constanța  10 019,17  

Eveniment caritabil de gală la teatru 3 625,29  

Swimathon 2018  3 363,23  

Proiect Valoare (lei) 

Campanie 20% 1 045 854,81 

Donații 2% 333 379,98  

Donații din evenimente caritabile 196 720,54 

Donații persoane fizice 5 028,00 



  

“Ne străduim ca de la an la an să eficientizăm  

proiectele noastre și eforturile să se îndrepte spre  

nevoile reale, primordiale din sistemul medical din  

România și acolo unde avem sprijin din partea  

medicilor, comunității și beneficiarilor direcți.“ 

Alina Pătrăhău, fondator Dăruieste Aripi 



  

PROIECTE DERULATE ÎN ANUL 2018 

Reconstrucția secției de terapie intensiv nou-nascuti de la Spitalul Clinic  

Judetean de Urgenta Constanța 

În anul 2018 s-au  încheiat lucrarile de demolare a vechii secții, s-a refăcut zidăria, s-a  recompartimentat secția 

conform noilor planuri. În paralel, s-a refăcut integral instalația sanitară și electrică a viitoarei secții.Trainingul 

intensiv al personalului medical a continuat la Spitalul de Urgență Marie Curie București  și în alte clinici speciali-

zate din țară și străinătate. În decembrie 2018, Consiliul Județean Constanța a aprobat achiziția echipamentelor 

necesare noii secții. Tot în decembrie  s-a aprobat înființarea unei noi linii de gardă pe neonatologie. 

Centrul Medical Focus pentru copii și adolescenți 

Centrul Medical Focus—secția de oncohematologie pediatrică de la Spitalul Județean Constanța este spe-

cializat în diagnosticarea, tratarea și monitorizarea copiilor cu cancer, precum și în susținerea familiilor 

acestora. Centrul Medical FOCUS a fost inaugurat în luna februarie 2014 și, în prezent, are în evidență peste 

400 de copii cu afecțiuni onco-hematologice și reumatologice.  

Circuitul încrederii și speranței 

 Lansat în februarie 2018, acesta este singurul program de tratament și monitorizare la domiciliu oferit 

de către o secție de onco-pediatrie din țară. Programul a pornit de la un  număr de 265 de cazuri de paci-

enti pediatrici din Dobrogea. Dintre acestia, programul sprijină constant 107 cazuri de copii cu boli cro-

nice grave sau boli incurabile, progresive, cu prognostic limitat (oncologie, hematologie, boli rare). 



  

Da, Eu Pot! 

Lansat în februarie 2018, „DA, Eu Pot!” este primul nostru proiect educațional despre responsabilitate  

socială adresat copiilor din Constanța. Primul modul s-a desfășurat în anul școlar 2017-2018 și a constat în 

tipărirea unei cărți in 10.000 de exemplare – „Povestea lui Eu Pot!”– pe care am distribuit-o gratuit 

copiilor aflați în ultimul an de grădiniță și în clasele primare. Această inițiativă poartă amprenta responsabil-

ității noastre de a transmite generației tinere cunoștințe importante privitoare la implicarea lor socială. Cre-

dem că responsabilitatea socială se poate deprinde, iar copiii au nevoie să înțeleagă ce înseamnă rolul pe care 

îl joacă în a face mai binele posibil”, susține  Alina Pătrăhău, fondatoarea Asociației Dăruiește Aripi. 

Dotari cu echipamente medicale în spitalele din Constanța și București 

Fiecare detaliu contează cand este sanatatea copilului tău în joc. Fie că e vorba despre un instrumentar  

chirurgical pentru săli de operatie, rulouri la geamurile unei secții de pediatrie sau pompe de administrare 

de tratamente vitale pentru copii, toate sunt importante pentru că fac parte din acel proces anevoios de 

însănătoșire, în care fiecare detaliu contează. Ne bucurăm că putem contribui! 

Registrul national al cancerelor la copil (RNCC) 

Dezvoltat în parteneriat cu Societatea Româna de Onco-Hematologie Pediatrică și Institutul Oncologic „Ion 

Chiricuță” Cluj-Napoca, RNCC contribuie major la creșterea șanselor la viață ale copiilor cu cancer din 

România, fiind singurul fundament pentru cunoașterea nevoilor în oncologia pediatrică. 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.La finalul lunii noiembrie 2018, rețeaua de înregistrare a cancerului la copil 

în România înființată prin proiectul nostru a reușit să completeze baza de date a RNCC cu aproape 950 de 

notificări din perioada 2010-2017, ceea ce va permite pentru prima dată calcularea incidenței (frecvența de 

apariție) a cancerului la copil în România. 



  

Bucurii la Therme 

Pentru al treilea an consecutiv, am organizat excursia „Bucurii pentru copii la Therme”. La ediția din vara aceasta, 

au participat copii cu diagnostic oncologic din trei orașe: Spitalul din Iași, Spitalul Marie Curie din București și 

Spitalul Județean Constanța. In 3 ani, peste 1.000 de suflete s-au bucurat de această zi de neuitat la Therme 

București, cel mai mare complex de agrement acvatic din România.  

Swimathon Bucuresti 2018 

Swimathon este cel mai mare eveniment de strângere de fonduri la nivel național și în 2018  Dăruiește 

Aripi a strâns cei mai mulți bani din istoria organizării lui pentru proiectul de reconstrucție al secșiei de 

terapie intensivă nou-născuți de la SCJU ConstanȚa - 20.000 euro . A fost o experiență de neuitat pe care o 

vom repeat cu siguranță și în 2019. 

Family Run 

Cursa Family Run a strâns în 2018  suma de 15000 lei, suma ce a constituit 100% donație în proiectul de 

reconstrucție a secției de Terapie Intensivă Nou Născuți de la Spitalul Județean Constanța. Valurile de entu-

ziasm ale copilăriei și energia lor au transformat Family Run într-un eveniment care încă are ecouri calde în 

inima noastră. Iar prezența familiilor care din an în an sunt mai multe ne demonstrează ca suntem o co-

munitate puternică.  



  

Evenimente pentru copii. Gale. Premii 



Vrem să mulțumim celor care au fost alături de noi în acest an:

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

PARTENERII NOȘTRI

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



  

CUM POTI AJUTA 

Dăruiește speranțe celor care le-au pierdut. Dăruiește aripi celor ce nu cred în ele. 

 

Donează prin transfer bancar în contul Asociației 

Titular cont: Asociația Dăruiește Aripi 

CUI: 314 827 67IBAN LEI: RO 70 BTRL RON CRT 020 750 3901 

IBAN EURO: RO 20 BTRL EUR CRT 020 750 3901 

Banca: BANCA TRANSILVANIA, sucursala ConstanțaCOD BIC/

SWIFT: BTRLRO22 

Redirecționează 2% din impozitul pe venit  

Dacă ai obligația de a depune Declarația Unică, completează la rubrica 2% (Secțiunea 6, Punctul A, Pagi-
na 6) datele noastre:Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: Asociația Dăruiește AripiCod de iden-
tificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult: 31482767 

Cont bancar (IBAN): RO 70 BTRL RON CRT 020 750 3901 

Fii sponsor sau partener  

Dăruiește Aripi este înscrisă în Registrul Unităților/Entităților de Cult începând cu data de 
23.04.2019. Toate companiile care plătesc impozit pe profit sau pe venit (trimestrial) pot 
directiona 20% din contravaloarea acestui către proiectele asociației noastre. 

Alătură-te misiunii noastre de a aduce schimbare în comunitatea din care facem parte. Te invităm la 
Centrul Medical Focus din cadrul Spitalului Județean Constanța pentru a ne cunoaște și a găsi modali-
tatea cea mai potrivită prin care putem colabora. Ne poți scrie un email înainte 
la info@daruiestearipi.ro. 

Adoptă un proiect  

Hai să ne cunoaștem și să găsim împreună proiectul care se identifică cel mai bine cu misiunea și viziunea 
companiei. Te invităm la Centrul Medical Focus din cadrul Spitalului Județean Constanța.  

Donează timpul tău:  

Fii voluntar, Fii fundraiser sau Spune mai departe povestea noastră. Pentru mai multe detalii, scrie-ne un 
email la adresa info@daruiestearipi.ro 

Donează jucării și rechizite pentru copiii bolnavi.  

Pentru mai multe detalii, scrie-ne un email la adresa info@daruiestearipi.ro 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF_OPANAF_49_2019.pdf
mailto:info@daruiestearipi.ro
mailto:info@daruiestearipi.ro
mailto:info@daruiestearipi.ro

