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DESPRE NOI

Suntem o organizație non-profit, fondată în 2013 cu scopul de a
asigura accesul la servicii medicale și sociale de calitate pentru copiii
cu boli grave din România și familiile lor, în special pentru cei bolnavi
de cancer. 

Inovăm în oncologia pediatrică, fiind partenerul strategic al
Societății Române de Onco-Hematologie Pediatrică. 

Suntem o echipă dinamică și ne implicăm activ în infrastructura și
dotarea spitalelor pe deoparte și pe altă parte construcția de idei,
procese și mecanisme, prin implementarea de noi servicii menite să
schimbe în mod fundamental felul în care îngrijim copiii bolnavi aici,
în România.

MISIUNE 
Misiunea noastră este să schimbăm modul în care sunt îngrijiți copiii cu
boli grave în România. Facem asta prin serviciii integrate (medicale,
sociale) asftel încât să îmbunătățim rata de supraviețuire și calitatea
vieții copiilor.

VIZIUNE 
Viziunea noastră este ca fiecare copil să aibă șansa de a-și împlini
potențialul.

VALORI

 

integritate 

spirit de echipa

corectitudine

etica profesionala

inovație

implicare

moralitate



DRAGI PRIETENI,

Lăsăm în urmă 2021, un an de reorganizare și regrupare a forțelor. Familia

Dăruiește Aripi s-a modificat în acești ultimi doi ani mai mult decât în toți cei

șapte dinainte. Suntem o echipă complet diferită de cea care eram atunci

când am plecat de la biroul nostru fizic în martie 2020 și am reînvățat, în ritm

cu toată planeta, să colaborăm, să ajutăm, să ne ținem cu hotărâre de visurile

și planurile noastre.

Dacă în 2020, copleșiți de nevoile imediate ale echipelor medicale, am ales să

susținem eforturile de combatere a pandemiei, 2021 ne-a învățat că viața

merge înainte, cancerul nu ia pauză niciodată și că vocea copiilor cu boli

oncologice, cei care au fost și cei care vor fi, trebuie auzită.  

Ne-am asumat acest rol, de a fi portavocea copiilor cu cancer și a familiilor

lor, într-un sistem care are mare nevoie de susținerea societății civile. De

aceea, în 2021 ne-am luat acest răgaz de a reconfigura ajutorul pe care dorim

sa-l oferim oncologiei pediatrice din România. Am construit un sistem
complex de tratamente la domiciliul copiilor cu cancer și alte boli grave pe

care l-am pus în aplicare. Am conceput și continuăm să clădim Registrul

Național al Cancerelor la Copii, esențial pentru creșterea șanselor la viață ale

copiilor cu cancer din România. Proiectul este întregit acum prin dezvoltarea

platformei DARA, prima soluție digitală care permite îngrijirea continuă, în

echipe multidisciplinare, a tuturor copiilor cu cancer și alte boli grave din

România, atât în spitale, cât și acasă, la cele mai înalte standarde de
calitate atât timp cât ei au nevoie. 

Dăruiește Aripi nu mai este numai despre proiecte pe care le ducem la bun

sfârșit. Este o muncă asiduă, permanentă și perseverentă pentru a inova,

dezvolta, îmbunătăți TOT ce înseamnă îngrijirea copilului cu cancer în

România. 

Copiii cu cancer au nevoie de ajutor constant și pe termen lung. Noi suntem

aici pentru ei, să îi ascultăm, să comunicăm mai departe nevoile și vocea lor

și nu avem de gând să ne oprim niciodată. 

Dăruiește Aripi s-a schimbat. Dar MISIUNEA noastră CONTINUĂ.

Alina Pătrăhău - fondator Dăruiește Aripi

www.daruiestearipi.ro Raport anual - 2021



www.daruiestearipi.ro Raport anual - 2021

ECHIPA DĂRUIEȘTE ARIPI

ALINA PĂTRĂHĂU

Fondator & Președinte

DR. ADRIANA APOSTOL

Vicepreședinte

DR. MIHAELA BUCURENCI

Expert în sănătate publică și 
managementul serviciilor de 

sănătate

ANA-MARIA TOMA

Coordonator Logistică

DIANA BADEA

Coordonator administrativ

EMILIA WAHED

Director de Marketing



INOVĂM în 
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din România
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Registrul Național al Cancerelor la Copil este baza de date în care raportează toate
cele 13 centre de oncologie pediatrică și care permite cunoașterea reală a situației
oncologiei pediatrice din România: 

        incidența (numarul de cazuri diagnosticate anual) 

        tipurile de cancer

        distribuția geografică

        circuitul pacientului 

        rata de supraviețuire

RNCC este o resursă esențială pentru creșterea șanselor la viață ale copiilor cu cancer
din România, fiind singurul fundament obiectiv pentru planificarea serviciilor în
oncologia pediatrică din țara noastră și baza implementării oricărui Plan Național
de Cancer.

Derulăm acest proiect alături de Societatea Română de Onco-Hematologie
Pediatrică în calitate de partener strategic al acesteia.

Registrul a beneficiat de finanțare, în cadrul programului "Adoptă un proiect" al   
 ING Bank România.

Proiect laureat cu Premiul Cetățeanului European 2020 desemnat de Parlamentul
European.
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Dezvoltarea Registrului Național al
Cancerelor la Copil în România (RNCC)



Platforma DARA este prima soluție digitală pentru asistență continuă
integrată a copiilor cu cancer și alte boli grave din România 

Platforma permite centralizarea dosarelor medicale electronice complete ale
pacienților astfel încât medicii oncologi pediatri și ceilalți specialisti din echipa de
îngrijire au acces oricand la toate informațiile specifice fiecarui caz si pot interveni
si monitoriza în timp real, atât în spital cât și în afara lui. 

Aceasta platforma elimină barierele din procesul de îngrijire al copiilor cu cancer
în România și permite asistența continuă, în echipe multidisciplinare (așa numitele
"tumor boards" - un standard elementar în sistemele de sănătate dezvoltate).
Echipele multidisciplinare sunt aproape inexistente în România din cauza
incapacității de a aduce împreună specialiști din domenii și spitale diferite. 
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Dezvoltăm platforma DARA

echipa  de dezvoltare IT

medici și asistente

pacienții și familiile lor

experți internaționali 



Innovators for Children este un accelerator care își propune să valideze

soluții scalabile și de impact care oferă copiilor și adolescenților acces la

produse și servicii mai bune și la condiții de viață îmbunătățite.

Programul este dezvoltat de Impact Hub Bucharest, în parteneriat cu

Impact Hub Basel și Fondation Botnar și Fundația Vodafone România.

Proiectul nostru, dezvoltarea platformei Dara, a fost unul dintre

câștigătorii acestui program, alături de ProfAid Kids și FluxyApp.
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Câștigători Innovators for Children

INOVĂM în oncologia pediatrică din România
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Din 2018 derulăm, alături de personalul medical din secția de Onco-Hematologie
Pediatrică de la Constanța, programul de deplasări la domiciliul copiilor cu cancer
din Dobrogea pentru procedurile ce se pot efectua acasă în condiții de siguranță, sub
coordonarea medicului curant. Reducem astfel drumurile la spital pe care copiii ar fi
nevoiți să le facă pentru a-și urma tratamentele.

Scopul proiectului reprezintă creșterea accesibilității la servicii medicale
integrate și gratuite pentru copiii bolnavi din zonele rurale defavorizate și
crearea unui model scalabil în toată țara.

Viziunea inovatoare a proiectului, de a crea un continuum de îngrijire pentru copiii
bolnavi, oriunde s-ar afla și în orice moment al evoluției bolii, este validată de forurile
experților Societății Internaționale de Oncologie Pediatrică (SIOP).

Acest model va crea o rețea de resurse de proximitate pentru monitorizarea și
suportul pe termen lung al supraviețuitorilor de cancer.
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Tratamente la domiciliul copiilor cu cancer 
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DR. ANDRADA  VÎRLAN

specialist îngrijire paleativă

LILIANA ȚIBREA

asistent social

ANA-MARIA TOMA

coordonator logistică

MARIETA PARASCHIV

asistent medical

ȘTEFANIA STROE

asistent medical

VIOLETA FLOREA

asistent medical
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NADIA MARIN

infirmieră

VASILICA RUGINĂ

asistent medical

SEMAN MUJDABA

asistent medical

DR. ADRIANA APOSTOL

coordonator proiect
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ECHIPA
Tratamente la domiciliul copiilor cu cancer 
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204 copii vizitați

299 total vizite 20.477 km parcurși

1377 analize 41 localități

INOVĂM în oncologia pediatrică din România

CIFRE 2021
Tratamente la domiciliul copiilor cu cancer 
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Primul studiu național de supraviețuire în cancerul pediatric
din România

Cele mai frecvente tumori ce afectează copiii sunt leucemiile (31%), urmate fiind
de limfoame (16%), tumorile sistemului nervos central (14%) şi de tumori osoase
şi ţesuturi moi (7%), arată studiul.

Rezultatele reprezintă analiza datelor adunate la nivel naţional privind cazurile
de cancer la copii şi tineri diagnosticaţi în perioada 2010 - 2017, demers posibil ca
urmare a înfiinţării Registrului Naţional al Cancerelor la Copil în România
dezvoltat tot de Dăruiește Aripi în parteneriat cu Societatea Româna de Onco-
Hematologie Pediatrică.

69,1%
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Rata medie de supravieţuire la copiii din România
diagnosticaţi cu cancer este de 69,1%, cu 10% mai
mică decât media Europei de Vest, dar în
concordanţă cu media regiunii Europei de Est - 70%
(Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovacia, Lituania, Estonia,
Letonia).



Asociația Dăruiește Aripi a realizat primul studiu național privind nevoile
părinților și copiilor cu cancer din România cu sprijinul unui grup de
cercetători ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Acest studiu a fost efectuat în contextul în care în România nu există studii care
să pună în evidență identificarea si prioritizarea nevoilor părinților care se
confruntă cu procesul de diagnosticare, spitalizare și tratament al copilului cu
afecțiuni oncologice.

Nevoile părinților și copiilor, identificate de cercetători, în urma acestei
analize sunt următoarele:

1. Stabilirea rapidă a diagnosticului prin scurtarea timpilor de așteptare;
2. Acces la informații importante și valide transmise într-o manieră ușor de
înțeles;
3. Suport emoțional și comunicare empatică a cadrelor medicale cu copiii și
aparținătorii;
4. Spitalul
a. Accesul neîntrerupt la tratamente oncologice moderne și decontarea lor
neîntreruptă;
b. Spații adaptate diferitelor nevoi ale copiilor: tratament, igienă, învățare,
odihnă, recreaționale;
c. Evitarea timpilor de așteptare la cabinete și în policlinică;
d. Hrana adecvată nevoilor pacienților;
5. Monitorizarea și gestionarea problemelor post-spitalizare (medicale,
emoționale, educaționale, administrative, finaciare) pentru readaptarea
funcționala la viața cotidiană.
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Prima cercetare privind nevoile părinților copiilor cu cancer
din România 
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Secția de Oncologie Pediatrică a Institutului Oncologic București 
Acoperim costurile de asistența socială pentru familiile copiilor internați în secție.
De asemenea achiziționam echipamente și materiale sanitare necesare. 

Secția de Oncologie Pediatrică de la Constanța 
am construit-o în anul 2014, a fost renovată în 2019 și continuăm să îi susținem
activitatea prin trainingul personalului medical si dotarea cu echipamente medicale
necesare.

Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului de Copii "Marie S. Curie"
București 
Am achiziționat echipamente și mobilier medical, în acord cu nevoile secției.

INOVĂM în oncologia pediatrică din România

Susținerea secțiilor de oncologie pediatrică 
din România
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Dulapul cu Jucării este arma noastră secretă de la spital. 

Începand cu 2019 am dotat cele 3 sectii de Oncologie Pediatrică din
București și pe cea din Constanța cu dulapuri pline cu jucării, astfel încât
toți copiii bolnavi să iși poată alege ce jucarie vor.

Alimentăm periodic aceste dulapuri cu jucării noi.

Fie că stau în spital mai multe zile sau au venit doar pentru o zi, micii eroi
așteaptă cu nerăbdare momentul în care, la sfarsitul procedurii, se deschid
ușile dulapului și au voie să iși ia de acolo orice jucărie, atat pentru ei cât și
pentru frații lor de acasă! 

www.daruiestearipi.ro

Alte proiecte derulate:

Dulapul cu jucării
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este unul dintre eroii nostri

și se bucură în continuare

de universul copilăriei

RĂZVAN
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Lucrările de reconstrucție și modernizare a Secției de Terapie Intensivă Neonatală
și a Compartimentului de Prematuri Constanța au fost realizate de Asociația
Dăruiește Aripi având ca partener principal Fundația Vodafone România. De atunci,
Dăruiește Aripi continuă să suțină activitatea acestei secții și să acopere nevoile în
sprijinul copiilor născuți prematur și cu probleme grave de sănătate.

În 2021 am achiziționat o sondă modernă pentru ecograf, un oftalmoscop
performant, am completat mobilierul medical cu piese noi și am adăugat și un
sistem mobil pentru depozitare medicamente. Am îmbunătățit instalația de
alimentare cu agent termic a centralei de tratare a aerului și sistemul de climatizare. 
De asemenea, am achiziționat pompe de sân cu suport mobil, necesare pentru o
bună alimentație a bebelușului născut prematur cu recuperare nutrițională optimă și
spitalizare mai redusă. Susținem constant secția cu consumabile specifice celor mai
mici pacienți (sonde, canule, nebulizatoare, recipiente pentru colectare lichide
biologice). 
Sprijinim personalul medical și prin facilitarea unor cursuri de specializare și
schimburi de experientă. În acest sens am organizat 3 astfel de traininguri:
    organizarea serviciului de follow up în colaborare cu Conf. Dr. Adrian Toma                      
specialist în neonatologie și neurologie pediatrică. 
    diagnosticare precoce în hipoacuzie pentru personalul medical din secția de   
 neonatologie oferit de doamna doctor Diana Ionescu, medic primar ORL Pediatrie,
Sp. Victor Gomoiu București. 
         kinetoterapie cu specialiștii centrelor Kinetobebe București.

www.daruiestearipi.ro

Dezvoltarea serviciilor de Neonatologie Constanța

Alte proiecte derulate:



Raport anual - 2021www.daruiestearipi.ro

Dezvoltarea secției de Neonatologie Constanța

Alte proiecte derulate:

Până acum am contribuit cu

3.450.000€

DOBROGEA

la dezvoltarea serviciilor
de neonatologie din
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În ultimii 5 ani am susținut activitatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase
Constanța cu echipamente și materiale sanitare în sprijinul pacienților internați
aici.

În urma incendiului devastator care a avut loc în octombrie 2021, Dăruiește
Aripi a inițiat o campanie de strângere de fonduri în urma căreia s-au
achiziționat echipamente pentru a susține reluarea activității medicale. 

www.daruiestearipi.ro

Alte proiecte derulate:

Renovarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța
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Alte proiecte derulate:

Pentru secția de pediatrie, ne-am concentrat eforturile pe nevoile imediate ale
părinților care se internează cu copiii bolnavi în Spitalul Clinic Județean de
Urgență Constanța. 

Astfel, peste 2500 de kituri de igienă au fost distribuite către secțiile Pediatrie
și Chirurgie Pediatrică pentru a fi de folos părinților în spital. 

Aceste kituri conțin: șervețele umede, periuță și pastă de dinți, hârtie igienică,
pahare de unică folosință și cafea pentru parinți.

Tot pentru a le ușura zilele petrecute în spital, am achiziționat și dozatoare de
apă, pe care le-am instalat în secție, pentru a fi la dispoziția micilor pacienți și a
părinților lor.

Dotarea secției de Pediatrie a Spitalului
Județean Constanța

https://www.facebook.com/scjuconstanta?__cft__[0]=AZVEDPZtVHOD3lnnR2VCaOO6fc8Jimd30ra662w9hgNn9idR-TnqFBpPcW0xV00siaO75FrxvWH_Uu6RMBOLkb7NvEdyra10oVxIFH-eo1z95iQn2yhxAEqdHYlt-cv1exQ&__tn__=-]K-R
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Nevoile stringente ale ultimilor ani au făcut necesară o redirecționare a
eforturilor către secțiile de terapie intensivă. 

Am achiziționat 3 concentratoare de oxigen pentru secția de Anestezie și
Terapie Intensivă reușind astfel să îmbunătațim calitatea actului medical si să
creștem capacitatea de internare.

www.daruiestearipi.ro

Alte proiecte derulate:

Dotarea Secției de Anestezie și Terapie
Intensivă a Spitalului Județean Constanța
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Alte proiecte derulate:

Amenajarea a 4 locuri publice de joacă Ploiești

Alături de Rompetrol am inițiat reabilitarea a 4 locuri publice de joacă din
Ploiești. 

Copiii au acum la dispoziție spații moderne și sigure în care să își petreacă
timpul liber.

Spațiile sunt pavate cu dale cauciucate elastice, au mobilier specific și
echipamente de joacă (leagăne, balansoare, tobogane, ansambluri de joacă)
certificate și conforme cu standardele de calitate în vigoare.

înainte

după
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Dăruieşte Aripi a susținut, cu sprijinul Rompetrol, elevii din 6 școli din mediul
rural să-şi continue studiile pe timp de pandemie. Astfel cinci școli generale și
un liceu, aflate în comunități din zone defavorizate, au fost dotate cu aparatură
IT necesară desfășurării în bune condiții atât a cursurilor online cât și în format
fizic, după ridicarea restricțiilor impuse de pandemie. 

Una dintre aceste școli avea în dotare o centrală termică și instalația aferentă
nefuncționale, motiv pentru care am achiziționat o centrala modernă și am
efectuat lucrări pentru instalația termică. 

Am achiziționat de asemenea 10 calculatoare, 9 videoproiectoare, un ecran
de proiecţie, 6 laptopuri cu memorie suplimentară cu licenţele aferente și
44 de ghiozdane dotate complet cu rechizite. 

www.daruiestearipi.ro

Alte proiecte derulate:

Susținerea copiilor din medii defavorizate cu
haine și produse de curățenie și igienă

Dotarea a 6 școli din zone defavorizate din 
Dobrogea
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Cabinetul de ORL din cadrul Spitalului Județean Constanța beneficiază de un
dispozitiv performant de dezinfecție UV cu prezență umană, care poate fi
folosit în permanență în acest cabinet unde era foarte mare nevoie de un
asemenea echipament.

Susținem activitatea secției de Chirurgie Pediatrică a Spitalului Județean
Constanța cu kituri de igienă pentru copiii care se internează aici cu părinții lor
și prin instalarea unui dozator de apă pe secție.

www.daruiestearipi.ro

Alte proiecte derulate:

Dotarea secției ORL Pediatrie a Spitalului 
Județean Constanța

Dotarea Secției Chirurgie Pediatrică SCJU
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Pentru Spitalul Municipal Mangalia am achiziționat un echipament 
 performant (agitator trombocite) necesar Secției de Hematologie cu scopul
de a diminua riscul de infecții intraspitalicesti.
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Alte proiecte derulate:

Dotarea Spitalului Municipal Mangalia

Renovarea Spitalului de Pneumoftiziologie Constanța

Parteneriatul nostru cu Spitalul de Pneumoftiziologie din Constanța a început
în perioada pandemiei când toată activitatea sa a fost concentrată pentru
tratarea pacientilor cu Covid 19. 

În 2021 am achiziționat butelii de oxigen, consumabile medicale și mobilier
specific. 
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Pentru secția de Radioterapie a Spitalului Județean Constanța am achiziționat
un elevator pentru transportul pacienților greu deplasabili. Până acum
această secție nu a beneficiat de un echipament care să ușureze accesul
pacienților în scaune cu rotile, accesul acestora se făcea pe scări în condiții
foarte grele. 

De asemenea, am achiziționat și un aparat performant de detectare a venelor
pentru recoltarea analizelor și administrarea tratamentelor. Venele pacienților
care urmează tratamente cu chimioterapie sunt fragile și de multe ori
nedetectabile.

Pe lângă acestea am dotat secția cu un dozator de apă și materiale de protecție
și dezinfecție. 

www.daruiestearipi.ro

Alte proiecte derulate:

Modernizarea Secției de Radioterapie a SCJU
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Am achiziționat pentru Serviciul de Ambulanță Constanța un echipament
profesionist de dezinfecție pentru a reduce riscul de contaminare. De
asemenea, am achiziționat și consumabile medicale pentru echipaje. 

Noi, la Dăruiește Aripi, suntem donatori de sânge și vă încurajam să faceti și voi
acest lucru. În fiecare zi vedem în Secția de Oncologie pediatrică de la Constanța
copii care au nevoie săptămânal de sânge pentru a supraviețui. 

În 2021 am achiziționat pentru Centrul de Transfuzii din Constanța consumabile și
kituri de plasmafereză.

www.daruiestearipi.ro

Alte proiecte derulate:

Susținerea Serviciului de Ambulanță
Județean Constanța

Dotarea Centrului de Transfuzii Constanța
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Am susținut activitatea Centrului de Vaccinare din Constanța, pe tot
parcursul anului 2021, cu consumabile medicale (pulsoximetre, termometre,
ace, seringi, plasturi) și de curățenie, dezinfectanți, echipamente de
protecție, mobilier și apă plată.

Prin parteneriatul cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului ajutăm casele de tip familial din județul Constanța cu mobilier,
materiale sanitare și de protectie și jucării pentru copiii care locuiesc în aceste
centre.

www.daruiestearipi.ro

Alte proiecte derulate:

Susținerea Direcției Generale de Asistență
Socială Constanța

Susținerea DGASPC Constanța
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În 2021 am început reabilitarea spațiului dedicat îngrijirii post-operatorii
din cadrul Secției de Obstetrică Ginecologie din Spitalul Județean Constanța.

Până acum, această secție nu a avut o structură dedicată îngrijirii post-
operatorii, conform protocoalelor de specialitate în vigoare.

Mai mult de 5000 de femei cu diferite patologii se interneaza aici anual și
peste 700 de intervenții chirurgicale se realizează în această secție,
intervenții ce necesită îngrijire postoperatorie.

www.daruiestearipi.ro

Alte proiecte derulate:

Reabilitarea unei secțiuni din Secția de
Obstetrică Ginecologie a SCJU Constanța
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in 2022 a terminat tratamentul,

viața ei a revenit la normal și i-a  

crescut părul blond auriu, plin

de bucle.

ELENA
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Alte proiecte derulate:

Asociația Obștească "Viața fără leucemie" împreună cu personalul medical
din cadrul secției de Oncologie Pediatrică a Institutului Oncologic din
Chișinău – Republica Moldova, ne-au solicitat ajutorul pentru îndrumare și
consultanță în modernizarea spațiului în care sunt tratați în prezent copiii cu
cancer.

Expertiza noastră de inovatori în dezvoltarea serviciilor de oncologie
pediatrică din România, alături de expertiza arhitectei Raluca Șoaită,
fondatoarea Tesseract Arhitecture (specializați în proiectarea de clinici și
spitale moderne și proiectantul spitalul pe care îl construiesc prietenele de la
Asociația Dăruieste Viață) oferă un studiu de fezabilitate pentru
transformarea secției într-o structură modernă care să deservească
nevoilor medicale actuale ale copiilor cu cancer din Republica Moldova.

 

Secția de Oncologie Pediatrică din cadrul Institutului 
Oncologic din Chișinău – Republica Moldova 
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Până acum,
Asociaţia Dăruiește Aripi

a derulat proiecte în valoare de

5.500.000€
în sprijinul copiilor bolnavi

din România.

1984 copii din medii defavorizate beneficiază în școli, de 
echipamente IT donate de Asociația Dăruiește Aripi 

16 unități sanitare și de protecție socială dotate cu echipamente

299  deplasări medicale la domiciliul copiilor cu cancer



CINE NE SUSȚINE
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CINE NE SUSȚINE
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14 echipe de înotători

615 donatori
106.502 lei strânși

CEL MAI MARE VAL DE BINE pentru proiectul nostru de tratamente la
domiciliul copiilor cu cancer. 

Acest efort al comunității noastre ne-a ajutat să continuăm proiectul și să
completăm echipa de îngrijire la domiciliu cu un asistent social. 

Swimathon 2021

Evenimente cu strângere de fonduri



Am avut o vară frumoasă, cu lumină de la soare și din sufletele celor

care ni s-au alăturat în lupta noastră de a le oferi un viitor copiilor

bolnavi de cancer. 

În fiecare weekend din luna august, voluntarii noștri au fost prezenți

la standul Dăruiește Aripi unde au oferit vizitatorilor târgului de

antichități din Constanța câte o limonadă în schimbul unei donații, dar

și povești emoționante despre lupta, speranța și bucuria micilor

pacienți.

Fiecare donație s-a transformat în minute și ore în plus petrecute

acasă, lângă familie. 
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Evenimente cu strângere de fonduri

Târgul de limonadă
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PREMII ȘI PARTENERIATE:

Gala decernării premiilor Cetățeanul european 2020 - Bruxelles noiembrie 2021

National Contact Point Childhood Cancer International

Partener strategic Societatea Română de Onco-Hematologie Pediatrică

Most Promising NGO – Biz Sustainability Awards 2021

Parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judetean Constanța

Parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța
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Asociația Dăruiește Aripi

FURNIZOR SERVICII DE 
ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

Asociația Dăruiește Aripi

FURNIZOR DE
SERVICII SOCIALE
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ACREDITĂRI

www.daruiestearipi.ro
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RAPORT FINANCIAR

Venituri 2021 (LEI)

Cheltuieli 2021 (LEI)



80%

13%
6%

1%
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matrice de performanță financiara pe cheltuieli 

PROIECTE DEZVOLTATE

COMUNICARE ȘI FUNDRAISING

SALARII (INCLUSIV TAXE)

ADMINISTRATIVE

Asociația Dăruiește Aripi a fost auditată

referitor la situațiile financiare încheiate la

31.12.2021 cu opinie de audit favorabilă.

Auditul s-a desfășurat în concordanță cu

Standardele Internaționale de Audit,

situațiile financiare întocmite reflectând

cerințele directivelor UE și legislația în

vigoare în România .

AUDIT FINANCIAR
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CE URMEAZĂ ÎN 2022:

Suntem coautori ai Planului Național de

Combatere a Cancerului - secțiunea G - Cancere

Pediatrice alături de Societatea Română de

Onco-Hematologie Pediatrică (SROHP).

Propunerea noastră a fost integrată în proiectul

de lege care se află în dezbatere în Parlamentul

României.

Lansăm tratamentele la domiciliul copiilor cu

cancer în București și alte 6 județe din Muntenia

(Ilfov, Prahova, Călărași, Giurgiu, Dâmbovița și

Ialomița), cu sprijinul ING Bank România.

Dotăm secția de hematologie pediatrică din

cadrul Institutului Clinic Fundeni cu un sistem

performant de testare genetică - care va

schimba protocolul pentru tratarea copiilor cu

leucemie în România.

Modernizăm secția de onco-hematologie

pediatrică a Spitalului "Sfânta Maria" din Iasi,

printr-un parteneriat pe termen lung. 

https://www.srohp.ro/
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Contact:
Str. Gara Herăstrău nr. 2, 
Clădirea Equilibrium, et. 2
București, CP 020334

www.daruiestearipi.ro

info@daruiestearipi.ro

+40 723 215 387


