
Rareș, 3 ani, Constanţa
Diagnostic: neuroblastom
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Acest material a fost 
realizat cu scopul de a face 

cunoscută activitatea 
Asociaţiei Dăruiește Aripi.



Cine suntem

ASOCIAŢIA DĂRUIEȘTE ARIPI

Alina Pătrăhău
CEO, Fondator și fundraiser

În 2010 am trecut cu fiul meu prin experienţa unui potenţial 
diagnostic de boală incurabilă. Această experienţă mi-a schimbat 
viziunea asupra vieţii și am decis să susţin copiii și părinţii care se 
confruntă cu diagnostice grave.

Adriana Apostol, MD
Vicepreședinte

În 1994 am pornit pe drumul onco-hematologiei pediatrice cu 
gândul că niciun copil nu trebuie să moară de cancer. În timp, 
împreună, am reușit să realizăm proiecte care păreau imposibile.

Mihaela Bucurenci, MD
Membru în Consiliul de Administraţie

Alături de Dăruiește Aripi am descoperit potenţialul pentru o 
schimbare profundă și sustenabilă pe care îl pot avea proiectele 
societăţii civile, atunci când singura limită este înălţimea visului 
împărtășit în echipă.

Anamaria Toma
Responsabil logistică

Colaborez cu asociaţia din 2013, când fiica mea a fost diagnosticată 
cu o boală autoimună. Mă bucur să pot contribui la dezvoltarea 
unor proiecte importante pentru sănătatea copiilor din România.

Diana Badea
Senior Office Manager

După 13 ani într-o multinaţională, m-am alaturat echipei în martie 
2020, când debuta criza mondială în sănătate. Am rămas 
impresionată de hotărârea, ambiţia și perseverenţa acestor fete. 
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În copilărie m-am îndrăgostit de povești. Vreau să spun povestea 
copiilor bolnavi de cancer din România și, împreună cu partenerii 
noștri, să reformăm sistemul medical pentru un viitor sănătos pe 
toate planurile.

Alice Radu
Fundraiser



Suntem câștigătorii Premiului
European Citizen’s Prize 2020

decernat de Parlamentul European

European Parliament
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EUROPEAN
CITIZEN’S PRIZE
2020 WINNER

DARUIESTE ARIPI ASSOCIATION

European Parliament
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Premii și recunoașteri

2021
“European Citizen’s Prize 2020” desemnat de 
Parlamentul European

Most Promising NGO – Biz Sustainability Awards 2021

2020
Gala Societăţii Civile 2020 – Premiul II, categoria 
Sănătate, proiectul “Tratamente la domiciliul copiilor cu 
boli cronice grave din Dobrogea”

2019

Gala Societăţii Civile 2019 – Premiul I, categoria 
Sănătate, proiectul “Dezvoltarea Registrului Naţional de 
Oncologie Pediatrică

Trofeul “Liderul anului 2019 în sănătate pentru copii” în 
cadrul Galei Itsy Bitsy

Diplomă de Excelenţă – Women in Economy 2019 – 
oferit de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat 
Feminin

Diplomă de Excelenţă – Gala 10 Oameni de Valoare 
pentru Constanţa 2019

Gala Societăţii Civile 2018 – Premiul II, categoria 
Campanie de Comunicare, proiectul “Reconstrucţia 
Secţiei de Terapie Intensivă Nou-Născuţi de la Spitalul 
Judeţean Constanţa”

Premiu de Excelenţă – Gala 10 Oameni de Valoare 
pentru Constanţa 2018

2018
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2017

Gala Societăţii Civile 2017 – Marele Premiu al Galei, 
proiectul “Construcţia Secţiei de Onco-Hematologie și 
Reumatologie Pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean 
Constanţa”

Gala Societăţii Civile 2017 – Premiul I, categoria 
Sănătate, proiectul “Construcţia Secţiei de Onco-
Hematologie și Reumatologie Pediatrică din cadrul 
Spitalului Judeţean Constanţa”

Gala Societăţii Civile 2017 – Premiul pentru 
Originalitate, proiectul “Construcţia Secţiei de Onco-
Hematologie și Reumatologie Pediatrică din cadrul 
Spitalului Judeţean Constanţa”

Diploma HARVARD BUSINESS SCHOOL – Governing for 
Nonprofit Excellence, septembrie 2017

2016

Premiul de Excelenţă – Gala 10 Oameni de Valoare 
pentru Constanţa 2016

Premiul de Excelenţă în implicare socială – Balul 
Oamenilor de Afaceri din Constanţa din partea Camera 
de Comerţ și Industrie Constanţa (CCINA), iunie 2016

Premiul Femeia Anului acordat Alinei Pătrăhău, 
fondatoarea Asociaţiei Dăruiește Aripi, la secţiunea 
Promovarea și Apărarea Drepturilor Copilului, în cadrul 
Galei Revistei Avantaje, ediţia 2016

2015 Gala Oameni pentru Oameni – Diploma de excelenţă 
pentru implicarea socială



Până acum,
Asociaţia Dăruiește Aripi

a derulat proiecte
în valoare de

5.000.000€
în sprijinul copiilor bolnavi

din România.



Mulţumim
partenerilor noștri.

SPONSORI PLATINUM

SPONSORI DIAMOND

SPONSORI GOLD

SPONSORI SILVER
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

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
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Am susţinut
Spitalul Judeţean de Urgenţă

CONSTANŢA
cu donaţii de

3.800.000€
pentru modernizarea
și dotarea secţiilor.



Am contribuit cu

DOBROGEA
la dezvoltarea serviciilor
de neonatologie din

3.400.000€



Reconstrucţia și modernizarea Secţiei 
de Terapie Intensivă Nou-Născuţi și a 
Compartimentului de Prematuri din 
cadrul Spitalului Clinic Judeţean 
Constanţa

Dezvoltarea capacităţii clinice a Secţiei 
de Neonatologie din Constanţa

Construcţia și modernizarea Secţiei de 
Onco-Hematologie și Reumatologie 
Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean Constanţa

Dezvoltarea și modernizarea serviciilor 
de onco-hematologie și reumatologie 
pediatrică din regiunea de Sud-Est a 
României

Dezvoltarea Registrului Naţional al 
Cancerelor la Copil în România

Primul Studiu Naţional de Supravieţuire 
în Cancerul Pediatric din România

Modernizarea serviciilor pentru copiii 
cu arsuri din regiunea de Sud-Est a 
României

SUPRAVIEŢUIRE
PROIECTELE NOASTRE PENTRU



ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII

Circuitul încrederii și speranţei – program de deplasări 
medicale la domiciliul copiilor cu boli grave din Dobrogea

Studiu de cercetare: ce își doresc părinţii copiilor bolnavi – 
parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca

Dulapul cu jucării - din secţiile de oncologie pediatrică

Modernizarea spaţiului de joacă din cadrul secţiei de Pediatrie 
a Spitalului Judeţean Constanţa

Deplasări la Therme București pentru copii bolnavi sau 
proveniţi din medii sociale dezavantajate

10 eroi la Disneyland – excursii la Disneyland Paris pentru copii 
bolnavi de cancer

Dotarea cu 50 de frigidere a saloanelor de pacienţi din Spitalul 
Judeţean Constanţa și Spitalul de Urgenţă pentru Copii "Marie 
S. Curie" – București

Decorarea secţiilor de pediatrie pentru sărbătorile de iarnă

Sprijin pentru viaţă – ajutor pentru familii cu copii bolnavi

Sărbătorirea zilelor copiilor bolnavi

PROIECTELE NOASTRE PENTRU



DEZVOLTAREA SPITALELOR
Construcţia și dotarea camerei de anestezie generală pentru 
procedura RMN din cadrul Institutului Oncologic București

Modernizarea Secţiei de Pediatrie a Spitalului Judeţean Constanţa

Modernizarea serviciilor de Pediatrie ale Spitalului Judeţean Tulcea

Modernizarea serviciilor de Pediatrie ale Spitalului de Boli 
Infecţioase Constanţa

Modernizarea serviciilor de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică ale 
Spitalului Judeţean Constanţa

Modernizarea secţiilor de oncologie pediatrică din Constanţa și 
București

Susţinerea activităţii Serviciului Regional de Ambulanţă Constanţa

Modernizarea Secţiilor ATI 1 și ATI 3 ale Institutului Clinic Fundeni

Modernizarea Laboratorului de Analize a Spitalului Căi Ferate 
Constanţa

Modernizarea centrelor de transfuzii din ţară cu spaţii pentru copii

Susţinerea activităţii Centrului Regional de Transfuzii Constanţa

Modernizarea serviciilor de radiologie pediatrică din Dobrogea

Modernizarea sălii de Kinetoterapie a Spitalului Judeţean Constanţa

Dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe Constanţa

Dezvoltarea unui ambient de stimulare senzorială la ATI Fundeni

Dezvoltarea serviciilor de screening a hipoacuziei la nou născuţi – 
Spitalul Judeţean Constanţa

Specializări pentru medici

Îmbunătăţirea serviciilor de medicină școlară în 5 școli din Tulcea

PROIECTELE NOASTRE PENTRU
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ÎN EDUCAŢIE
Da, Eu Pot! – program educaţional de responsabilitate socială și 
civică derulat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Constanţa

Dotarea școlilor din medii rurale defavorizate din Dobrogea cu 
sisteme complete de IT

Recondiţionarea Centrului de Educaţie și Dezvoltare din satul 
Eșelniţa, jud. Mehedinţi

PROIECTELE NOASTRE
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Am sprijinit cu

370.000€
lupta împotriva

COVID-19.



ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA COVID-19
Peste 4.000 de cadre medicale din 29 de unităţi spitalicești au 
beneficiat de echipamente medicale și de protecţie în timpul 
pandemiei de Coronavirus în România

Am triplat capacitatea de testare în cadrul DSP Constanţa

Am îmbunătăţit condiţiile medicale în secţiile ATI din 
Constanţa prin donarea a 12 paturi performante

Am dotat Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa cu echipamente 
de testare

Am dezvoltat capacitatea de intervenţie a Serviciului de 
Ambulanţă Constanţa cu 37 tone de motorină

Am contribuit la reconfigurarea Spitalului Clinic de 
Pneumoftiziologie Constanţa (Spital suport COVID)

Am creat capacitate de testare pentru locuitorii municipiului 
Câmpina

Am achiziţionat mobilier specific laboratorului de testare al 
Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa și al Direcţiei de 
Sănătate Publică din Constanţa

AJUTOARE DE URGENŢĂ
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Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de 
onco-hematologie și reumatologie pediatrică 

din regiunea de sud-est a României
(2013-prezent)

Viziunea noastră privind îmbunătăţirea serviciilor medicale dedicate copiilor cu 
cancer și alte boli grave din zona de Sud Est a României pornește de la construcţia 
și dotarea secţiei, pe care am realizat-o în 2014, iar angajamentul nostru continuă pe 
termen lung prin implementarea de noi servicii și îmbunătăţirea continuă a calităţii 
actului medical în activitatea secţiei. Ne asigurăm că personalul este format continuu 
pentru a ţine pasul cu cele mai noi abordări terapeutice, că sunt evaluate și adresate 
nevoile pacienţilor și sunt introduse în permanenţă tehnologii care să minimizeze 
riscurile și să maximizeze eficienţa timpului petrecut în spital.

Designul, dotările și organizarea serviciilor funcţionează într-un spaţiu distinct, 
dedicat exclusiv afecţiunilor onco-hematologice și reumatologice, fiind realizate după 
modele de referinţă din Europa de Vest. Centrul răspunde atât cerinţelor de asistenţă 
medicală cât și nevoilor psiho-sociale ale copiilor și familiilor.

Este singura secţie de onco-hematologie pediatrică din România care oferă îngrijiri la 
domiciliu în continuitate cu serviciile de specialitate din spital (Circuitul Încrederii și 
Speranţei) printr-un proiect pilot pe care l-am iniţiat în martie, 2018.

În fiecare an, peste 500 copii cu afecţiuni onco-hematologice și reumatologice 
beneficiază de îngrijire ambulatorie la cele mai înalte standarde, prin servicii 
dedicate (spaţiu și personal medical) doar pentru ei.

Complianţa și satisfacţia pacienţilor este maximă - nu există cazuri de abandon 
al tratamentului.

Riscuri minime de complicaţii infecţioase – 0 cazuri de infecţii nosocomiale la 
pacienţii centrului.

Copiii beneficiază de atenţie maximă – 1 asistentă la 2 paturi.

REZULTATE

PROIECT DE REFERINŢĂ
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Dr. Adriana Apostol
Coordonator, Compartiment de Onco-Hematologie și Reumatologie 
Pediatrică - Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa

Întâlnirea mea cu Asociaţia Dăruiește Aripi și dorinţa lor 
necondiţionată de a ajuta copiii cu cancer mi s-au părut un miracol. 
Am pornit împreună realizarea construcţiei Secţiei de Oncologie 

Pediatrică de la Constanţa, proiect finalizat în februarie 2014. De atunci, copiii și 
parinţii lor găsesc în această secţie decenţa și confortul, condiţii esenţiale în 
tratamentul greu pe care îl înfruntă. Iar asta îmi umple inima de bucurie.

ÎNAINTE

19

MARELE
PREMIU

Gala Societăţii Civile
2017

PREMIUL I
CATEGORIA SĂNĂTATE

Gala Societăţii Civile
2017

PREMIUL PENTRU
ORIGINALITATE

Gala Societăţii Civile
2017

DUPĂ
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Secţia de
Onco-Hematologie Pediatrică

de la Constanţa



Circuitul Încrederii și Speranţei este un proiect prin care echipe mixte ale Asociaţiei 
Dăruiește Aripi și personalului medical al secţiei de onco-hematologie pediatrică din 
cadrul Spitalului Judeţean Constanţa se deplasează la domiciliul copiilor cu boli 
cronice grave din Dobrogea pentru procedurile ce se pot efectua acasă în condiţii de 
siguranţă, reducând astfel drumurile la spital pe care copiii sunt nevoiţi sa le facă 
pentru a-și urma tratamentele. Această iniţiativă este singura din România care oferă 
servicii medicale complexe la domiciliu, de continuitate cu cele acordate în spital, 
pentru copiii cu cancer și alte boli grave din Dobrogea.

Proiectul implică:

Ÿ administrarea unor tratamente;
Ÿ recoltare analize și alte proceduri medicale necesare copiilor aflaţi sub tratament 

oncologic;
Ÿ îngrijiri paliative și monitorizarea la domiciliu pentru copiii aflaţi în faze terminale;
Ÿ monitorizarea și evaluarea permanentă a situaţiei lor medicale;
Ÿ instruirea și monitorizarea aparţinătorilor pentru manevrele specifice de îngrijire a 

copilului cu boală cronică gravă, dar și a celui aflat în fază terminală;
Ÿ soluţionarea unor situaţii de sărăcie extremă și lipsuri materiale (cu repercusiuni 

semnificative asupra calităţii vieţii și a șanselor de recuperare ale copilului).

Circuitul Încrederii și Speranţei (2018-prezent), 
program de tratamente și vizite de 

monitorizare medicală la domiciliul copiilor cu 
boli cronice grave din Dobrogea

PROIECT DE REFERINŢĂ

265 de copii cu boli cronice grave din regiunea de sud-est a României și 
familiile lor beneficiază în mod direct de servicii gratuite de monitorizare și 
suport la domiciliu.

656 de consultaţii medicale gratuite la domiciliu.

3340 analize medicale recoltate.

43937 km parcurși.

0 cazuri de abandonare a tratamentului.

0 cazuri pierdute din evidenţă.

REZULTATE (2018-2020)

Asociaţia Dăruiește Aripi            |            www.daruiestearipi.ro



Suntem hotărâţi să ducem acest model la nivelul următor, astfel încât el să acopere o 
gamă largă de nevoi, la cele mai înalte standarde, într-o arie geografică extinsă 
(regiunile din jumătatea de sud a ţării) cu participarea tuturor centrelor de oncologie 
pediatrică din zonă – devenind astfel o veritabilă reţea de asistenţă și suport de 
proximitate pentru copiii bolnavi de cancer, supravieţuitori și familiile lor.

Marieta Paraschiv
asistent medical

Pentru mine, care de zeci de ani îngrijesc doar copii cu cancer, 
acest proiect mi-a dat speranţă că se poate mai bine și în România. 
Modul în care relaţionăm cu familia și copiii acasă la ei ne ajută pe 
noi, ca profesioniști, să înţelegem mai bine toate aspectele bolii și 

să ţinem în frâu, să prevenim multe aspecte secundare, dar extrem de importante, 
care pot avea un impact fatal asupra vieţii copilului. Iar apropierea care se produce 
între noi dă un alt tonus atât părinţilor, cât și nouă, că putem susţine o viaţă mai 
bună pentru acești copii atât de încercaţi.

Luciana Stroe
asistent medical

Pentru mine înseamnă emoţie, iar fiecare pas câștigat, fiecare zi în 
care copilul este mai bine, când se stabilizează, are analizele mai 
bune și zâmbește, înseamnă o mare satisfacţie și încă o dovadă că, 
prin munca mea, am ajutat un pic acești copii aflaţi în suferinţă!
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Registrul Naţional al Cancerelor la Copil (RNCC) este singurul fundament obiectiv 
pentru cunoașterea nevoilor și planificarea serviciilor în oncologia pediatrică din 
orice ţară.

Pentru prima dată în România, datorita Registrului nostru, se cunosc în mod realist 
(și nu estimat ca până acum) nevoile specifice cancerului la copii – numărul copiilor 
bolnavi, incidenţa (frecvenţa la apariţie), distribuţia pe 
localizări, nevoile de îngrijire anuală, nevoia de medici și 
secţii de specialitate, necesarul de medicamente, 
investigaţii specifice și dispozitive medicale.

În octombrie 2018, Registrul Naţional al Cancerelor la 
Copil din România a fost acceptat pentru afiliere de 
către Reţeaua Europeană a Registrelor de Cancer 
(encr.eu). Acest lucru arată că RNCCR întrunește 
criteriile de calitate impuse de ENCR pentru registrele 
de cancer și România participă cu date actuale la 
statisticile internaţionale privind cancerul la copil.

Registrul Naţional al Cancerelor la Copil:
monitorizarea continuă a situaţiei copiilor cu 

cancer din România

PROIECT DE REFERINŢĂ

PREMIUL I
CATEGORIA SĂNĂTATE

Gala Societăţii Civile
2019

Conf. Dr. Monica Dragomir 
Șef Secţie, Secţia Oncologie Pediatrică - Institutul Oncologic 
București
Președinte, Societatea Română de Onco-Hematologie Pediatrică

Registrul Naţional al Cancerelor la Copil este un instrument de lucru 
cu o valoare inestimabilă pentru oncologia pediatrică. Este singurul 
care oferă o imagine la scară naţională a situaţiei cancerului la copil 

în ţara noastră, temelia construcţiei de programe și politici adresate copiilor cu 
cancer și un criteriu esenţial pentru recunoașterea internaţională a oncologiei 
pediatrice din România. Parteneriatul cu Asociaţia Dăruiește Aripi a adus o 
dezvoltare fără precedent pentru registru și a permis pentru prima dată realizarea de 
studii și analize la nivel naţional privind incidenţa, distribuţia, supravieţuirea în 
cancerul pediatric din ţara noastră dar și cercetarea privind nevoile părinţilor. Acest 
parteneriat a deschis un orizont strategic generos pentru proiecte inovatoare în 
asistenţa copilului cu cancer, pe care le vom realiza împreună.
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Stabilirea rapidă a diagnosticului prin scurtarea timpilor de așteptare

Acces la informaţii importante și valide transmise într-o manieră ușor de 
înţeles

Suport emoţional și comunicare empatică a cadrelor medicale cu copiii și 
aparţinătorii

Spitalul

Monitorizarea și gestionarea problemelor post-spitalizare (medicale, 
emoţionale, educaţionale, administrative, finaciare) pentru readaptarea 
funcţionala la viaţa cotidiană

Accesul neîntrerupt la tratamente oncologice moderne și 
decontarea lor neîntreruptă

Spaţii adaptate diferitelor nevoi ale copiilor: tratament, igienă, 
învăţare, odihnă, recreaţionale

Evitarea timpilor de așteptare la cabinete și în policlinică

Hrana adecvată nevoilor pacienţilor

a.

b.

c.

d.

1

2

3

4

5

Supravieţuirea medie a copiilor reteaua de oncologie pediatrica 
din România (pentru toate cancerele) este de 69,1%, în 
concordanţă cu media regiunii Europei de Est de 70% (Bulgaria, 
Ungaria, Polonia, Slovacia, Lituania, Estonia, Letonia), cu 10% mai 
mică decât media Europei de Vest.

Experţii UE, autori ai studiului EUROCARE, atribuie diferenţele de supravieţuire în 
cancer între Europa de Est și cea de Vest în principal diferenţelor în resursele alocate 
sistemului de sănătate, în mod special privind aprovizionarea cu medicamente, 
organizării serviciilor multidisciplinare, posibile întârzieri în diagnostic și tratament, 
eventuale dificultăţi în managementul terapeutic și al efectelor secundare.

69,1%
din copii

supravieţuiesc

Am realizat primul Studiu Naţional de Supravieţuire
în cancerul pediatric din ţara noastră cu asistenţa tehnică

a Joint Research Center – Cancer Information Unit
al Comisiei Europene

Am realizat prima analiză naţională privind nevoile 
părinţilor copiilor cu cancer din România, coordonată 
știinţific de catedra de Psihologia Sănătăţii a Universităţii 

Babes-Bolyai Cluj-Napoca

Cercetarea a primit Avizul de Etica Cercetării din partea Consiliului Știinţific al 
Universităţii Babeș-Bolyai. Iată pe scurt rezultatele:
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Reuniunea Registrelor Europene de Cancer la Copil - Bruxelles, martie 2019

Lansarea primului Studiu Naţional de 
Supravieţuire în Cancerul Pediatric - Palatul 
Parlamentului, București, octombrie 2019

Gala decernării premiilor Societăţii 
Civile 2019

Asociaţia Dăruiește Aripi            |            www.daruiestearipi.ro



CARE ESTE SCOPUL?

Scopul nostru este scăderea ratei mortalităţii infantile neonatale în regiunea de sud-
est a României, prin creșterea capacităţii de internare și prin îmbunătăţirea calităţii 
actului medical.

Secţia de Neonatologie a Spitalului Judeţean din Constanţa este singura din sistemul 
public de sănătate din zona de sud-est a României, clasificată ca având nivel III 
(performanţa maximă de servicii pentru nou născuţi bolnavi) și are caracter regional, 
deservind judeţele Constanţa și Tulcea, dar primește și copii din judeţele Ialomiţa și 
Călărași. Aici au loc în fiecare an aproximativ 3000 de nașteri, iar 30% dintre acestea 
necesită îngrijiri speciale.

Niciodată în istoria Spitalului Judeţean Constanţa, construit în 1968, nu a fost creată 
o structură modernă care să funcţioneze ca Secţie de Terapie Intensivă Nou-Născuţi 
și Compartiment de Prematuri.

Dezvoltarea capacităţii clinice pentru serviciile 
de neonatologie în Constanţa

PROIECT DE REFERINŢĂ

REALITATEA ÎN ANUL 2014

Ÿ Mortalitatea infantilă în regiunea de Sud-Est era cea mai mare din ţară și de trei ori 
mai mare decât media europeană;

Ÿ Spaţiul era insuficient și impropriu – model “open space” – răspândirea cu ușurinţă 
a infecţiilor nosocomiale;

Ÿ Secţia dispunea de un număr redus de locuri (8), comparative cu adresabilitatea;
Ÿ Personalul medical era insuficient;
Ÿ Exista o singură linie de gardă ce deservea 3 compartimente: terapie intensivă 

nou-născuţi, prematuri și rooming-in;
Ÿ Echipamentele existente erau învechite – uzate fizic și moral – incubatoarele erau 

înghesuite pe holuri și în sala de nașteri, condiţiile de sterilitate nu permiteau 
tratarea în siguranţă a pacienţilor;

Ÿ 1000 de copii născuţi prematur sau cu probleme medicale erau și sunt în 
continuare trataţi anual aici;

Ÿ 50 dintre copiii internaţi aici în 2014 au murit înainte de a împlini o lună;
Ÿ Spitalul din Constanţa acoperă nevoile a patru judeţe: Constanţa, Tulcea, Ialomiţa 

și Călărași.
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CE AM REUȘIT

Ÿ Am reconstruit și am modernizat spaţiului alocat noii secţii în cadrul Spitalului 
Judeţean Constanţa – 800 mp, etaj 8, sector 8.5;

Ÿ Am implicat Consiliul Judeţean Constanţa în dotarea completă cu echipamente 
noi și de ultimă generaţie a acestei secţii;

Ÿ Am triplat numărul de locuri, de la 8 la 26, prin procedura aprobată de Ministerul 
Sănătăţii, rezultând implicit creșterea numărului personalului medical specializat

Ÿ Am înfiinţat o nouă linie de gardă în secţie, dedicată exclusiv noii secţii;
Ÿ Am înfiinţat un cabinet de neonatologie de follow-up în Policlinica Spitalului 

Judeţean Constanţa;
Ÿ Am dezvoltat un sistem performant de telemedicină, care permite conectarea 

permanentă a medicilor (chiar și când aceștia nu sunt la spital) cu pacienţii din 
secţie, precum și cu colegi specialiști din orice colţ al lumii;

Ÿ Am dezvoltat un sistem de stocare și analizare a datelor medicale; 
Ÿ Susţinem continuu training-ul personalului medical pentru diverse cursuri de 

specializare și schimburi de experienţă în ţară și străinătate.

Dr. Cătălin Cîrstoveanu
Șef Secţie, Secţia Terapie Intensivă Nou Născuţi - Spitalul "Marie S. 
Curie" București
Șef Lucrări - UMF “Carol Davila”, București

Colaborarea cu Asociaţia Dăruiește Aripi datează încă din anul 
2010, când Alina m-a contactat pentru prima oară în încercarea de 
a ajuta un bebeluș cu probleme grave de sănătate. Experienţa 

acestui caz ne-a arătat că împreună putem să potrivim toate piesele puzzle-ului și 
putem doborî orice obstacol în salvarea copiilor născuţi cu probleme în România. În 
tot acest timp, am reușit să transferăm în clinici de referinţă din străinătate peste 
1000 de copii bolnavi, pentru tratamente și operaţii ce nu puteau fi realizate în ţara 
noastră. Frumoasa noastră colaborare mai are un rezultat remarcabil - reconstrucţia 
și modernizarea secţiei de terapie intensivă nou-născuţi de la Constanţa, orașul natal 
al Alinei.

Dr. Livica Fraţiman
Șef Secţie Neonatologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa

Bunătate, compasiune, entuziasm, perseverenţă și foarte multă 
muncă, toate adăugate sacrificiului de sine în favoarea celor aflaţi în 
nevoie... Asta înseamnă Dăruiește Aripi pentru mine. Și mai 
înseamnă o mână de oameni care ne-au dat forţa de a visa și de a 

ne împlini visul, acela de a merge în fiecare zi cu drag la serviciu, știind că vom 
putea fi cu adevărat de ajutor micilor noștri pacienţi. Un proiect de viaţă dăruit 
sutelor de vieţi ce vor putea fi salvate și tot atâtor familii ce vor putea fi fericite; aripi 
pentru un zbor sănătos în viaţă copiilor și nouă, celor care îi îngrijim!
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ÎNAINTE

DUPĂ

Secţia de Terapie Intensivă Nou Născuţi Constanţa
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Dezvoltarea serviciilor de pediatrie în 
Dobrogea

PROIECT DE REFERINŢĂ

Suntem principalul contributor la dezvoltarea asistenţei pediatrice în Regiunea de 
Sud Est a României.

Ÿ Am renovat și dotat 13 unităţi medicale pediatrice din Dobrogea, dezvoltând 
serviciile și asigurând echipamente moderne și specializări ale personalului pentru 
implementarea bunelor practici clinice.

Ÿ Am modernizat Sectia de Pediatrie a Spitalului Judeţean Constanţa;
Ÿ Am modernizat Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean Tulcea;
Ÿ Am modernizat Secţia de Pediatrie a Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa;
Ÿ Am modernizat Secţia de Radiologie Pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean 

Constanţa;
Ÿ Am modernizat Secţia de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică din cadrul Spitalului 

Judeţean Constanţa;
Ÿ Am modernizat secţia de Kinetoterapie a Spitalului Judeţean Constanţa;
Ÿ Am dotat Unitatea de Primiri Urgenţe Constanţa;
Ÿ Am renovat și dotat complet saloanele dedicate îngrijirii copiilor cu arsuri din 

regiunea de sud-est a României;
Ÿ Am dezvoltat serviciul de screenining al hipoacuziei la nou născuţi - Spitalul 

Judeţean Constanţa;
Ÿ Susţinem activitatea Centrului Regional de Transfuzii Constanţa;
Ÿ Am dotat cabinetele medicale din 5 instituţii de învăţământ din judeţul Tulcea.
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Susţinem activitatea medicală a Secţiei de Oncologie Pediatrică din cadrul 
Institutului Oncologic București.

Am modernizat spaţiul învecinat incintei în care se află aparatul RMN al Institutului 
Oncologic București, renovându-l și dotându-l specific, pentru accesul gratuit și facil 
la diagnosticul și tratamentul adecvat copiilor bolnavi de cancer internaţi în acest 
spital. Astfel, copiii evită transportul în alte spitale.

Suport pentru dezvoltarea serviciilor de
Onco-Hematologie Pediatrică din București

(2016–prezent)

PROIECT DE REFERINŢĂ

ÎNAINTE DUPĂ
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Dr. Codruţa Comșa
Medic Primar, Secţia oncologie pediatrică - Institutul Oncologic 
București

În cei doi ani de când avem alături Asociaţia Dăruiește Aripi am 
reușit să rezolvăm numeroase probleme practice care de mulţi ani 
păreau fără soluţie. Cea mai notabilă este realizarea Camerei de 

Anestezie pentru RMN la copiii internaţi în secţia noastră, care până acum trebuiau 
trimiși în afara spitalului pentru această investigaţie, uneori cu întârzieri și costuri 
suplimentare. În plus, putem asigura în continuare suportul de asistenţă socială 
pentru copiii pe care îi tratăm și reușim să suplinim în timp record diferite nevoi 
materiale în desfășurarea activităţii noastre. Nu în ultimul rând, Dăruiește Aripi ne 
oferă un ajutor nepreţuit în orientarea, comunicarea și suportul logistic vital pentru 
soluţionarea cazurilor care necesită asistenţă trans-frontalieră.

Dr. Cristian Scurtu
Șef Secţie, Secţia Oncologie Pediatrică - Spitalul "Marie S. Curie" 
București

Asociaţia Dăruiește Aripi este unul dintre cei mai de nădejde 
susţinători ai serviciilor de oncologie pediatrică din România. Graţie 
ajutorului lor, copiii care se internează pe secţia noastră au condiţii 

mai bune și suportă mai ușor spitalizarea. Colaborarea cu ei oferă o șansă 
importantă pentru mulţi copii care au acum posibilitatea de a primi serviciile de care 
au nevoie, în ţară și în străinătate, atunci când este nevoie de o intervenţie 
complementară faţă de resursele noastre.
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Credem că puterea copiilor de a reacţiona pozitiv la problemele din jurul lor constă 
în cultivarea empatiei, a sentimentului de compasiune și a dorinţei de a contribui de 
la vârste foarte fragede.

Ÿ În timpul pandemiei de Coronavirus în timp ce orele se desfășurau în online am 
achiziţionat pentru 9 școli din zona defavorizată a Dobrogei sisteme complete de 
IT pentru un număr de 860 de elevi și 73 cadre didactice;

Ÿ În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Constanţa, am desfășurat în 
perioada 2017-2018 un program educaţional care a implicat 10.000 copii cu vârste 
cuprinse între 5-14 ani. Acesta a constat în distribuirea unei cărţi gratuite, cu o 
poveste educaţională, interactivă, pe care copiii au parcurs-o împreună cu dascălii 
și familia;

Ÿ În anul 2019 am recondiţionat și modernizat Centrul de Educaţie și Dezvoltare din 
Eșelniţa, jud. Mehedinţi, afectat puternic de 3 inundaţii. Ne-am implicat în acest 
demers pentru a le reda celor 80 de copii din comunitate spaţiul necesar derulării 
programelor educaţionale.

Iniţiative de cultivare a responsabilităţii 
sociale și civice adresate copiilor

PROIECT DE REFERINŢĂ

ÎNAINTE DUPĂ

Asociaţia Dăruiește Aripi            |            www.daruiestearipi.ro



Ne-am implicat în lupta împotriva epidemiei de Coronavirus în România 
achiziţionând echipamente medicale și de protecţie pentru spitale din Constanţa și, 
ulterior, pentru altele din ţară care ne-au solicitat ajutorul.

Sprijin de urgenţă împotriva COVID-19

PROIECT DE REFERINŢĂ

CE AM REUȘIT

Ÿ Peste 4000 de cadre medicale din 29 de unităţi spitalicești au beneficiat de 
echipamente medicale și de protecţie;

Ÿ Am creat capacitate de testare pentru locuitorii municipiului Câmpina;
Ÿ Am dotat Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa cu echipamente de testare;
Ÿ Am contribuit la capacitatea de intervenţie a serviciului de ambulanţă Constanţa 

cu 37 tone de motorină;
Ÿ Am contribuit la reconfigurarea pitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa 

(Spital suport COVID);
Ÿ Am dotat cu mobilier specific laboratorul de testare al Spitalului de Boli 

Infecţioase Constanţa;
Ÿ Am donat 6 tuneluri de decontaminare secţiilor medicale din Dobrogea, care 

îngrijesc cei mai mulţi pacienti confirmaţi cu COVID-19.

357.716 EURO
4000 de cadre medicale 
29 de unităţi spitalicești
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93%
Proiecte derulate
4,572,517.30 EURO

6%
Cheltuieli salariale
279,296.71 EURO

1%
Cheltuieli administrative
80,080.04 EURO

93%

6%

1%

valoare
proiecte

cheltuieli
salariale

cheltuieli
administrative

,

,

Performanţă financiară 2016-2020

Moneda: RON Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 TOTAL

Proiecte derulate 888,611.61 966,213.90 1,290,800.39 9,303,234.76 3,768,689.75 16,217,550.41

Gratuitãti 960,331.00 3,290,240.00 1,700,100.00 119,142.43 6,069,813.43

Cheltuieli salariale 10,248.00 167,682.00 347,587.00 533,635.00 302,196.00 1,361,348.00

Cheltuieli administrative 42,946.12 71,545.15 109,682.88 89,131.08 77,020.89 390,326.12

LEI EUR

Proiecte derulate
(gratuitãti incluse)

22,287,363.84 4,572,517.30

Cheltuieli salariale 1,361,348.00 279,296.71

Cheltuieli administrative 390,326.12 80,080.04

TOTAL 24,039,037.96 4,931,894.05
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Web: www.daruiestearipi.ro

Adresă: Str. Miron Costin nr. 36, ap. 4, Constanţa, jud. Constanţa, CP: 900682

CONTURI DONATII
Titular cont: Asociaţia Dăruiește Aripi
CUI: 314 827 67
IBAN LEI: RO70 BTRL RON CRT 020 750 3901
IBAN EURO: RO90 BTRL EUR CRT 020 750 3902
IBAN USD: RO94 BTRL USD CRT 020 750 3902
Banca Transilvania, sucursala Constanţa

Ÿ Donează online cu cardul

Ÿ Donează prin transfer bancar

Ÿ Persoana fizică - doneaza 3,5%

Ÿ Donează prin SMS la 8864 cu textul DONEZ - 4 euro/lună

Ÿ Donează prin SMS la 8845 cu textul DONEZ - 2 euro/lună

Ÿ Companie - donează 20%

Ÿ Donează cu PAGO

Ÿ Adoptă un proiect

Ÿ Dăruiește ziua ta

Ÿ Donează jucării și rechizite noi

www.daruiestearipi.ro

Alina Pătrăhău
Diana Badea

+40 723 215 387
+40 720 227 169

alina@daruiestearipi.ro
diana@daruiestearipi.ro

ASOCIAŢIA DĂRUIEȘTE ARIPI

Cum poţi ajuta


