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Asociaţia Dăruiește Aripi este o organizaţie non-profit, fondată în 
anul 2013 de Alina Pătrăhău, cu scopul de a asigura accesul la 
servicii medicale și sociale de calitate pentru copiii din România și 
familiile lor, în special pentru cei cu afecţiuni onco-hematologice.

Viziunea noastră este a unei societăţi care protejează aripile 
copiilor astfel încât fiecare să aibă șansa de a-și împlini 
potenţialul.

Misiunea noastră este de a contribui la acele schimbări critice în 
sănătate și educaţie care influenţează în mod major viaţa copiilor 
și familiilor.
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Ne uităm la 2021 cu speranţă moderată. Suntem conștienţi de greutăţile lumii 
din jurul nostru, dar încercăm să transformăm provocările în oportunităţi, în 
măsura în care ele ni se aștern înainte. Suntem aici, atenţi, agili și ca 
întotdeauna, gata să intervenim acolo unde este nevoia cea mai mare.  

ALINA PĂTRĂHĂU

Să fim sănătoși!

Fondator

Se pare că există un moment propice pentru fiecare proiect important. Iar 
vremea punerii la punct a Registrului Naţional al Cancerului la Copii a fost 
sfârșitul anului 2019. În 2020 toate eforturile s-au consolidat și în acest 
domeniu, trecând la etapa a doua, o etapă calitativă, în care am construit și 
am alimentat cu informaţii, chestionare și statistici. Urmează în 2021 
rezultatele. Un nou raport. 

Pentru noi, a doua jumătate de an 2020 a fost o perioadă a consolidării. Un an 
despre care nu puteam trage prea multe concluzii la mijlocul lui, dar care se 
descoperă în mod foarte evident ca fiind anul în care lucrurile deja făcute s-
au sedimentat și au început să producă efectele dorite. Viziunea pentru anii 
următori este mult mai clară.  În 2020, programul de îngrijiri la domiciliul 
copiilor bolnavi de cancer, s-a transformat într-un salvator de vieţi veritabil. 
Peste 22.000 km parcurși, 314 vizite efectuate și, una peste alta, soarta foarte 
multor copii schimbată, condiţiile de viaţă îmbunătăţite.  Dacă programul 
nostru nu ar fi existat, probabil că ar fi trebuit inventat imediat. Ceea ce s-a 
derulat cu trudă la Constanţa, a devenit un pilot și un exemplu pentru 
București, iar după București, sperăm ca toţi copiii bolnavi de cancer din ţară 
să beneficieze de astfel de îngrijiri, la ei acasă.  

2020! Ce an! Înfricoșător și spectaculos. Un an al 
transformărilor și al curajului deopotrivă. Un an 
început cu o mare ameninţare și încheiat cu multă 
speranţă. Un an al accelerării celor bune și al încetinirii 
celor rele. Un an în care democraţia a rămas vie, în 
ciuda aparenţelor. Se pare că progresul nu este o 
funcţie liniară, ci creșterea este mai degrabă în dinţi de 
fierăstrău. Filmul pandemiei ne-a prins pe toţi 
dezorientaţi dar ne-a mobilizat foarte repede, 
transformând prima jumătate a anului într-un efort 
comun de aprovizionare rapidă a spitalelor cu cele necesare, implicit 
colectarea de donatii, însă, până la urmă, a fost o dovadă de solidaritate între 
oameni. Societate civilă și medici. Comunitate și pacienţi. Oameni și oameni. 
A fost o perioadă în care am avut ocazia cu toţii să ne dovedim omenia. Și am 
dovedit-o. 

GÂNDURI DESPRE 2020
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vizite pentru tratamente și monitorizare medicală, 
acasă la copiii cu boli cronice grave

18
proiecte derulate în valoare de

peste 4 milioane de lei

314

21.701
de km parcurși de personalul medical la domiciliile 

copiilor bolnavi pentru tratamente

29
de unităţi sanitare ajutate cu echipamente de protecţie 

în timpul epidemiei de COVID

350.000
de euro - costurile implicării noastre în campania

anti-COVID în România

ANUL 2020 ÎN CIFRE
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Văzând situaţia la nivel mondial a răspândirii epidemiei de 
coronavirus și cunoscând realitatea din spitalele noastre, sediul 
nostru fiind în cadrul secţiei de oncologie pediatrică din Spitalul 
Judeţean Constanţa, în data de 10 martie 2020 am decis să ne 
implicăm activ în lupta împotriva epidemiei de coronavirus în 
România. Astfel, în perioada martie-decembrie 2020 am investit 
peste 350.000 euro în echipamente medicale si de protectie 
donate la 29 de spitale și unităţi de îngrijire sanitară din ţară.

ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA
EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS

ÎN ROMÂNIA

Spitalul Judeţean de Urgenţă
Constanţa 376,549.18 lei

Ÿ 7 paturi de terapie intensivă
Ÿ 3 tuneluri de decontaminare
Ÿ echipamente medicale: lămpi UV, atomizoare de dezinfecţie
Ÿ materiale de protecţie constând în: combinezoane, măști de unică 

folosinţă și FFP3, botoși, capeline, ochelari și viziere, șorţuri de protecţie, 
acoperitori de mâneci și câmpuri operatorii

Ÿ dezinfectanţi și consumabile igienă

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
Constanţa 345,790.55 lei

Ÿ 4 containere izolatoare
Ÿ lămpi UV, termometre, tensiometre, injectomate
Ÿ mobilier pentru laborator
Ÿ kituri de igiena pentru pacienţi
Ÿ lenjerii, perne 
Ÿ materiale de protectie constând în: combinezoane, halate, măști de unică 

folosinţă și FFP3, botoși înalţi, capeline, ochelari și viziere, dezinfectanţi și 
consumabile igienă

Ÿ meniuri pentru personalul medical
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Serviciul Regional de Ambulanţă
Constanţa 185,995.62 lei

Ÿ 37.0000 litri combustibil
Ÿ lămpi UV
Ÿ materiale de protecţie constând în: combinezoane, măști, botoși înalţi, 

dezinfectanţi

Spitalul Municipal Câmpina 131,215.00 lei

Ÿ cabinet de securitate microbiologic
Ÿ un aparat de testare Gmate COVID-19
Ÿ 100 teste coronavirus
Ÿ echipamente de protecţie

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa 128,331.27 lei

Ÿ aparatura de diagnostic pentru laborator

Spitalul Municipal Medgidia 117,693.39 lei

Ÿ 5 paturi ATI
Ÿ materiale de protecţie constând în: combinezoane, măști, botoși înalţi, 

dezinfectanţi

Direcţia de Sănătate Publică
Constanţa 114,944.65 lei

Ÿ aparatură de diagnostic pentru laborator
Ÿ mobilier laborator

Spitalul de Pneumoftiziologie
Constanţa 98,180.37 lei

Ÿ recompartimentare saloane pacienţi COVID
Ÿ 1 tunel decontaminare
Ÿ reactivi pentru diagnostic
Ÿ kituri igienă pacienţi
Ÿ materiale de protecţie constând în: combinezoane, măști, botoși înalţi, 

dezinfectanţi
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DGASPC 47,172.55 lei

Ÿ saltele
Ÿ materiale de protecţie constând în: combinezoane, măști, botoși înalţi, 

dezinfectanţi

Spitalul Judeţean de Urgenţă
Ploiești 44,819.90 lei

Ÿ 1 aparat Accuvein
Ÿ 2 electrocardiografe MAC800
Ÿ 1 aparat aerosoli Hospyneb LT139
Ÿ 1 defibrilator Lifepack CR plus
Ÿ materiale de protecţie constând în: combinezoane, măști, botoși înalţi, 

dezinfectanţi

ISU Dobrogea 23,976.00 lei

Ÿ 1 tunel dezinfectant
Ÿ materiale de protecţie constând în: combinezoane, măști, mănuși, 

dezinfectanţi

Spitalul Judeţean Focșani 16,097.62 lei

Ÿ materiale de protecţie constând în: combinezoane, măști, mănuși, 
dezinfectanţi

Spitalul Colentina 14,869.70 lei

Ÿ materiale de protecţie constând în: combinezoane, măști, mănuși, 
dezinfectanţi

Spitalul Municipal Mangalia 13,117.57 lei

Ÿ toalete portabile, furtune ventilatie, dezinfectanţi, consumabile

Cardiomedsal 20,176.00 lei

Ÿ teste rapide SARS-CoV-2 gratuite pentru personalul esenţial din 
comunitate
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Institutul Oncologic București 11,277.00 lei

Ÿ materiale de protecţie constând în: combinezoane, măști, mănuși, 
dezinfectanţi

Spitalul Judeţean de Urgenţă
Tulcea 12,267.06 lei

Ÿ kituri de igienă pentru pacienţi
Ÿ materiale de protecţie constând în: combinezoane, măști, mănuși, 

dezinfectanţi

DGASC 11,200.00 lei

Ÿ combinezoane

Institutul Oncologic Fundeni 8,868.60 lei

Ÿ materiale de protecţie constând în: combinezoane, măști, mănuși, 
dezinfectanţi

Cămine de bătrâni 8,765.22 lei

Ÿ materiale de protecţie constând în: combinezoane, măști, mănuși, 
dezinfectanţi

Spitalul Clinic de Urgenţă
Floreasca 8,194.73 lei

Ÿ echipamente de protecţie

Spitalul Orășenesc Oţelu Roșu 4,139.00 lei

Ÿ echipamente de protecţie

Spitalul Municipal Fetești 3,560.10 lei

Ÿ echipamente de protecţie
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Complexul de servicii Comunitare
Techirghiol 2,591.19 lei

Ÿ echipamente de protecţie

Spitalul Orășenesc Panciu 1,183.50 lei

Ÿ echipamente de protecţie

Spitalul de Copii Marie Curie
București 2,408.40 lei

Ÿ apă

Spitalul de Urgenţă
Grigore Alexandrescu București 2,408.40 lei

Ÿ apă

Spitalul Clinic de Copii
Victor Gomoiu București 1,645.80 lei

Ÿ echipamente de protecţie
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Cei 8 ani de activitate desfășurată în proiecte menite să 
îmbunătăţească condiţiile din spitalele din Romania ne-au 
transformat din observatori în dezvoltatori de bune practici 
menite să îmbunătăţească modul de îngrijire a copiilor bolnavi din 
ţara noastră. 

Am iniţiat pentru prima dată în România, Registrul Naţional al 
Cancerului la Copil

În dezvoltarea lui ne-am implicat începând cu anul 2018 alături de 
partenerul nostru strategic, Societaţea Româna de Onco-
Hematologie Pediatrică. Registrul este acum afiliat la Reţeaua 
Europeană a Registrelor de Cancer – www.encr.eu, participând 
activ cu date actuale la statisticile naţionale și internaţionale 
privind cancerul la copil. Registrul beneficiază de suportul tehnic 
și expertiza specialiștilor Registrului Regional de Cancer Nord-
Vest din cadrul Institutului Oncologic Cluj-Napoca.

Am construit secţia oncologie pediatrică din zona de Sud Est a 
României din cadrul Spitalului Judeţean de la Constanta

Dezvoltăm prima iniţiativă de îngrijiri integrate Spital-Domiciliu și 
suport de proximitate pe termen lung pentru copiii cu boli cronice 
grave din Dobrogea – deplasări medicale la domiciliile lor.

Susţinem activitatea secţiilor de oncopediatrie din Constanţa și 
București

Pe fondul crizei sanitare, instituită de epidemia de Coronavirus în 
România, accesul copiilor cu cancer la tratament în spitale a fost 
extrem de limitat. Una dintre initiativele din acest an este 
angajarea unui asistent social/ navigator medical în cadrul sectiei 
de oncologie pediatrica a Institutului Oncologic “Alexandru I. 
Trestioreanu” București.

INOVĂM ÎN ONCOLOGIA
PEDIATRICĂ DIN ROMÂNIA
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Am realizat Primul studiu de supravieţuire al copiilor bolnavi de 
cancer din România

Datele din Registrul National al Cancerelor la Copil sunt validate 
de experţi ai Joint Research Center – Cancer Information Unit al 
Comisiei Europene cu care am colaborat pentru realizarea acestui 
studiu de supravieţuire pe date naţionale în cancerul pediatric în 
România.

Astfel, în 2020:

Parlamentul European a recunoscut valoarea dezvoltării 
Registrului Naţional al Cancerului la Copil în România, proiect 
pentru care suntem decoraţi cu Premiul Cetăţeanului European 
2020. Această distincţie este oferită realizărilor excepţionale care 
promovează mai bune înţelegeri reciproce și integrări mai 
puternice între cetăţenii statelor membre sau pentru facilitarea 
cooperării transfrontaliere sau transnaţionale în cadrul Uniunii 
Europene.
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Proiectul de deplasare la domiciliul copiilor cu boli cronice grave 
din Dobrogea pentru tratamente și monitorizare medicală

In 2020:

Ÿ au fost efectuate 314 vizite medicale
Ÿ au fost recoltate 1332 de analize
Ÿ au fost parcurși 21.701 km

Echipe mixte ale asociaţiei și personalul medical specializat al 
secţiei de oncohematologie pediatrică a Spitalului Judeţean 
Constanţa s-au deplasat la domiciliul copiilor cu boli cronice 
grave din Dobrogea pentru procedurile ce se pot efectua acasă, 
fără riscuri. 

Scopul proiectului nostru îl reprezintă creșterea accesibilităţii la 
servicii medicale gratuite a copiilor cu boli cronice grave din 
zonele rurale defavorizate prin organizarea unui serviciu –pilot de 
tratament și monitorizare a pacientului la domiciliul acestuia, 
efectuat de medicul curant.
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Am finalizat proiectul de amenajare a primei camere de 
anestezie pentru examinare RMN la copiii internaţi în Institutul 
Oncologic București

Am finalizat lucrările de construcţie şi dotarea cu echipamente a 
camerei de anestezie pentru RMN din cadrul Institutului 
Oncologic Bucureşti, cu o investiţie de 30.000 euro. Beneficiarii 
sunt sute de copii din toată ţara, internaţi anual cu afecţiuni 
oncologice, care evită astfel deplasările în alte spitale şi urmează 
în acelaşi loc, gratuit, întregul program de analize medicale şi 
tratament specializat.

Spaţiul modernizat are o suprafaţă de 50 mp şi îndeplineşte toate 
cerinţele unei structuri de anestezie- terapie intensivă, cu 
instalaţie proprie de climatizare şi gaze medicale. Până acum, 
examinarea RMN la copiii mici, în lipsa unui spaţiu adecvat, nu 
putea fi efectuată în cadrul Institutului Oncologic Bucureşti, deşi 
exista personal medical specializat. Secţia de oncologie 
pediatrică din cadrul acestui spital este cea mai mare din ţară, 
patologia pacienţilor fiind aproape în totalitate formată din 
tumori solide, iar examinarea RMN este esenţiala în decizia privind 
protocoalele de chimioterapie, cât şi în procesul de monitorizare a 
bolii.

PROIECTE DE IMPORTANŢĂ
NAŢIONALĂ

ÎNAINTE DUPĂ
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Reconstrucţia și modernizarea Secţiei de terapie intensivă nou-
născuţi

Această secţie este acum funcţională.

Secţia de Neonatologie din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa 
este singura secţie de gradul III care îngrijește copiii născuţi 
prematur sau cu afecţiuni medicale din zona de Sud-Est a 
României. Acest proiect a fost derulat în parteneriat cu Fundaţia 
Vodafone România, costurile de construcţie avand valoarea de 
peste 2 milioane de euro.

ÎNAINTE

DUPĂ



15

Advocacy pentru dotarea sectiei de terapie intensivă nou-
născuţi

Prin perseverenţa si lobby-ul susţinut la autorităţile locale și 
Ministerul Sănătăţii, campania noastră de advocacy are 
următoarele rezultate:

Ÿ am convins Consiliul Judeţean Constanţa să prioritizeze în 
bugetul lor de achiziţii dotarea completă cu echipamente a noii 
secţii, pe care am construit-o

Ÿ am convins autorităţile să aloce în Spital spaţiul necesar nevoii 
de terapie intensivă (800 mp) și am mărit numărul de locuri de 
la 8 la 22 în ATI și 10 de prematuri

Ÿ rezultatul creșterii numărului de locuri în secţie a generat 
implicit și creșterea numărului personalului medical specializat. 
Eforturile noastre de susţinere a specializărilor personalului 
medical s-au derulat pe tot parcursul proiectului și continuă și în 
prezent

Ÿ am reușit înfiinţarea unei noi linii de gardă în secţie, dedicată 
exclusiv secţiei nou construite

Ÿ am reușit înfiinţarea un cabinet de neonatologie de follow-up, 
inexistent până atunci
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Modernizarea secţei de radiologie pediatrică de la Spitalul 
Judeţean Constanţa

Ca orice procedură medicală, expunerea radiologică și ecografică 
generează stres micuţilor pacienţi internaţi în Spitalul Judeţean 
Constanţa. De aceea am încercat să creăm un spaţiu confortabil și 
prietenos, dotat cu elemente care să le capteze atenţia și să îi 
readucă în universul copilăresc.

Dotări esenţiale pentru pediatria dobrogeană

Secţia de Pediatrie deserveste patologia pentru copiii din 
întreaga regiune a Dobrogei. În plus, în timpul sezonului estival, 
numărul pacienţilor care se adresează acestei unităţi se dublează.

Aglomeraţia și fluxul de pacienţi fac ca echipamentele să se uzeze 
și să se deterioreze rapid iar nevoia ca acestea să fie înlocuite 
devine stringentă.

Astfel, în 2020 am achiziţionat:

Ÿ 11 paturi medicale electrice pentru copii
Ÿ 4 fotolii medicale pliabile pentru mame
Ÿ 2 nebulizatoare de uz medical
Ÿ 20 saltele pentru uz spitalicesc
Ÿ 100 perne din microfibră, antibacteriene de uz spitalicesc
Ÿ 150 huse impermeabile pentru perne
Ÿ 30 huse impermeabile pentru saltele
Ÿ 100 lenjerii de uz spitalicesc intens
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Am finalizat modernizarea saloanelor dedicate copiilor cu arsuri 
din cadrul secţiei de chirurgie pediatrică a Spitalului Judeţean 
Constanţa

În fiecare an, aproximativ 400 de copii din Dobrogea necesită 
îngrijire medicală în mediu aseptic. Secţia de Chirurgie Pediatrică 
a Spitalului Judeţean Constanţa este singura din zona de sud est a 
României care poate trata copiii cu arsuri. Având în vedere criza 
acută de locuri disponibile pentru aceste nevoi, am decis să 
renovăm și să modernizăm saloanele dedicate copiilor cu arsuri 
pentru a contribui la șansele lor de vindecare. Pe lângă lucrările de 
recondiţionare, am dotat spaţiul cu echipamente medicale, 
identificate împreună cu doctorii din această secţie, și anume:

Ÿ pat electric cu saltea antiescare
Ÿ electrocardiograf cu 6 canele și 12 derivaţii
Ÿ injectomate pentru administrare tratament
Ÿ lampă bactericidă
Ÿ cărucior de tratamente dotat complet
Ÿ alcătuirea unui kit de dispozitive medicale dedicat urgenţelor 

medicale: tensiometru; termometre non-contact, pulsoximetre, 
stetoscop duplex pediatric

ÎNAINTE

DUPĂ
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În anul 2020 am mai achiziţionat pentru Spitalul Judeţean 
Constanţa următoarele echipamente:

Ÿ 1 ecograf pentru secţia de neonatologie
Ÿ 1 ecograf pentru secţia de chirurgie pediatrică
Ÿ 1 robot dezinfectant UV performant
Ÿ 15 fotolii pentru mamele din Secţia de Terapie Intensivă Nou 

Născuţi
Ÿ frigider pentru medicamente
Ÿ ustensile pentru sala de operaţii chirurgie pediatrică
Ÿ 1 Accuvein - aparat de detecţie a venelor prin infraroșu - pentru 

secţia de oncologie adulţi
Ÿ echipamente IT pentru secţia de radioterapie
Ÿ 28 de lampi UV pentru secţia de neurologie
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Cu sprijinul sponsorilor noștri am reusit să achiziţionăm și să 
donăm către unităţi școlare din 9 comunităţi rurale defavorizate, 
44 de echipamente IT complete (computere, videoproiectoare, 
camere web, routere, switchuri, cablajul necesar).

Comunităţile la care facem referire sunt: Albești, Aliman, Biruinţa, 
Cotu Văii, Dunăreni, Ion Corvin, Moviliţa, Potârnichea, Vlahi și 
proiectul nostru a oferit acces la educaţie online, în siguranţă 
pentru 1.197 de copii și 107 dascăli.

Pandemia în ţara noastră a evidenţiat în cel mai dureros mod nu 
doar problemele sistemice din sănătate, ci şi pe cele din educaţie, 
ele afectând în mod visceral şi pe termen lung viitorul tuturor 
copiilor noştri. 

ACCES LA EDUCAŢIE
ÎN SIGURANŢĂ
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SWIMATHON BUCUREȘTI – Binele merită un restart

Cel mai mare eveniment de fundraising prin înot din România s-a 
transformat în 2020 în Swim-at-home. În ciuda faptului că a fost 
un eveniment online, și anul acesta am strâns cele mai multe 
fonduri și vrem să le mulţumim și pe această cale înotătorilor și 
donatorilor noștri.

EVENIMENTE
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SITUAŢIA CHELTUIELILOR
PE PROIECTE - 2020

PROIECT

Împreună împotriva epidemiei de Coronavirus
Susţinere Neonatologie Constanta
Registrul Naţional al Cancerului la Copil
Tratamente la domiciliul copiilor cu cancer
Susţinere Serviciul Regional de Ambulanţă
Susţinere Spitalul Judeţean Constanţa
Educaţie în siguranţă
Susţinere Institutul Clinic Fundeni
Sustinere Pediatria dobrogeană
Susţinere Institutul Oncologic București
Dotare Radiologie Pediatrică
Oncologie Pediatrică Constanţa
Susţinere Centrul Regional de Transfuzii
Dulapul cu jucării
Da, Eu Pot!
Susţinere Fundeni Pediatrie
Swimathon
Dotare școală Eșelniţa

TOTAL

LEI

1,793,138.82
495,298.29
480,429.61
431,067.53
191,415.62

175,224.76
132,736.80
80,856.90

64,119.46
54,411.18

51,672.22
44,819.33
31,190.29
7,045.34
4,601.57
4,587.26
2,974.70
1,424.13

4,047,013.81
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MATRICE DE PERFORMANŢĂ
FINANCIARĂ 2020

PROIECTE

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

SALARII

4,047,013.81 lei

79,848.72 lei

297,436.00 lei

TOTAL 4,424,298.53 lei

91%
PROIECTE

2%
CHELTUIELI

ADMINISTRATIVE

7%
SALARII
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Premiul Cetăţeanului European 2020, oferit de Parlamentul 
European pentru proiectul Registrul Naţional la Cancerelor la 
Copil în România

Premiul II la Secţiunea Sănătate - Gala Societăţii Civile 2020 - 
pentru proiectul Tratamente la domiciliul copiilor cu boli cronice 
grave

Premiul I la Swimathon Bucuresti 2020 pentru proiectul 
Tratamente la domiciliul copiilor cu boli cronice grave

RECUNOAȘTERI ALE
IMPACTULUI PROIECTELOR

NOASTRE
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PARTENERII NOȘTRI

SPONSORI DIAMOND

SPONSORI GOLD

SPONSORI PLATINUM
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SPONSORI SILVER

77 MADISON ADK
AB CREWING
ABC VAL
AGRO INVEST VALEA DACILOR
AGRO VAL PET
AGROTERRA
AL PROMT
ALETIS
ALPROF
AMEROPA GRAINS
ARGENTA
ASOC.BISERICII LUI ISUS HRISTOS
ASOCIATIA PRIMAVERA BLAJ
ASOCIATIA SPORTIVA SANASPORT
ASOCIATIA TODAY AUTOKARMA
AURORA MAMAIA
AUTONOM SERVICES
B.B.N. INTERNATIONAL CARGO INSPECTION CO
BEIERSDORF ROMANIA
BEST ACHIZITII
BIOCHEM
BUENO COMP
BUILDING STEFAN AOP
CANOPUS STAR
CMA SHIPS ROMANIA
CN APMC
CONTROLTECH SOLUTIONS
DAW BENTA ROMANIA
DCM SPEDITION
DIALAB SOLUTIONS
DIESEL MECANICA
DISAN EXPERT
DOBRE SI FIII
DOBROGEA SUD COOPERATIVA AGRICOLA
DUMY
EASY ASSET MANAGEMENT IFN
EFO INTERTRANS
ELVADA COMPANY
EURO BUILDING CREATIVE
EURO HOTELS INTERNATIONAL
EUROPAL ALPIN
EUROWAG
EXCLUSIV AUTO ENB
EXCLUSIV E.N.B. ALIMENT
FAR EST WINDOWS
FLUID DEVELOPMENT
FUNDATIA AYAN
FUNDATIA ESCO
FUNDATIA UNITED WAY OF ROMANIA
GABROS PROD
GRAPHTEC DESIGN
JAZZ COMMUNICATION
KLAF SERV
LABORATOR SI RESTAURANT TIC-TAC
LIFE LOGISTICS
LOGISTIC REMO SERVICES
LONDON STAR
MAGURA SILOZ

MAN EXC CONSULTING
MAR PET GRUP
MASCHIO-GASPARDO ROMANIA
MEGA TRADING XXI
METROSENZOR
MEYER LOGISTICA
MEZZA LUNA
MOTOR EXPERT
NAVLOMAR MARITIME
NEOMED
NETAGRO
NORTH STAR SHIPPING
NOVA COMPANY GROUP
NOVA INTERMED
NOVITRADE
OIL GAS RECRUITMENT
OMNI CONSTRUCT LOGISTIC
ORION LOGISTICS
OSCAR DOWNSTREAM
PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL
PIZZERIA SAN MARCO
PONIDA
PRO REFRIGERATION TEAM
PROGRESS CONSULTING
PRONAV SHIPPING
REMAT RECYCLING POARTA ALBA
RIDO EXIM
ROMANIA EUROEST
SANCOMPLEX
SANDVICK
SAPACO 2000
SCOALA GIMNAZIALA SPECTRUM
SCOALA PETRE ISPIRESCU
SEA LAND LOGISTIC
SEPTEMBRIE CONSULTING
SERMEDIC
SIF MOLDOVA
SIGMA INVEST MULTISERVICE
SKY CONSULT RO
SOLID HOUSE
STERK PLAST
STRAULESTI LAC ALFA
SUFRO COMPANY
TECHNO-MARINE SERVICES
TIMEX SURVEYORS
TOMINI TRADING
TRAVEL CONCEPT INTERNATIONAL
UMEX
UNIFOOD EXPERT
US FOOD NETWORK
VDM MOBILIART
VDT CONSTRUCT IMPEX
VESTAS CEU ROMANIA
VITAL PHARM
VITARO ENERGY
WERCO LOGISTIC
XACT CONSULTING
ZIP ESCORT
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CUM POŢI AJUTA 

Date de contact

ASOCIAŢIA 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 Constanţa
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

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


