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M
IS

IU
N

E • Misiunea pe 
care ne-am 
asumat-o 
este de a 
crește 
calitatea 
vieții 
vârstnicilor 
din România 
prin ceea ce 
facem.

V
IZ

IU
N

E • Viziunea n
oastră este 
de a ajunge 
cel mai mare 
furnizor de 
servicii de 
îngrijiri la 
domiciliu din 
România.

V
A

LO
R

I • Bunătate și 
căldură – Ne 
tratăm fiecare 
pacient așa 
cum ne-ar 
plăcea să fie 
bunicii noștri 
tratați

• Seriozitate –
Facem ceea ce 
spunem că 
facem, atunci 
când spunem 
că facem

• Echipă – Ne 
susținem unii 
pe alții, ne 
sprijinim atunci 
când e nevoie 
și comunicăm 
întotdeauna
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1. Bătrâneţea nu trebuie să doară 

 

Ingrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din zona Vatra Dornei şi 

împrejurimi 

30 beneficiari mai – decembrie 2016 

Finantare nerambursabilă Consilul Judetean Suceava 

cf. Legii 350/2005 

Valoarea proiectului: 5000 RON 

 

 

 

 

 

 

2. Bătrâneţea nu trebuie să doară 

 

Ingrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din 

comunele Suseni Și Brâncovenești (cu 

accent pe Suseni) 

30 beneficiari iulie – decembrie 2016 

Finantare Nerambursabilă Consiliul    

Judetean Mureș cf. Legii 350/2005  

Valoarea proiectului: 11.000 RON 

 

2016 
Parteneriate si proiecte 



 

3.  Ghid ABC în AVC (Accident Cardio-Vascular) 

 

S-a realizat elaborarea, tipărirea şi distribuirea 

unui ghid de îngrijire a pacientului cu AVC în 

500 de exemplare, în rândul familiilor din 

Piatra Neamţ care au un membru cu sechele 

post AVC. 

500 beneficiari în perioada aprilie – noiembrie 

2016 

Finantare Nerambursabilă Consiliul Judeţean 

Neamţ cf. Legii 350/2005 

Valoarea proiectului: 11.000 RON 

 

4. Parteneriat organizația OYSTER, UK - voluntari străini la 

beneficiarii asociației 

Voluntari din Canada, SUA, 

A.S.I.A și Anglia 

Perioada martie – decembrie 

2016 

      
 

 



 

 

5. Primul Centru Judeţean de Îngrijiri la Domiciliu din 

comuna Scorţeni, jud. Prahova 

 
Asociaţia noastră a obţinut finanţare în valoare de 32.000 

EUR din partea OMV Petrom, în cadrul competiţiei de afaceri 
sociale  ,,Fabricat în Ţara lui Andrei’’, pentru înfiinţarea primului 
centru judeţean de îngrijiri la domiciliu în comuna Scorţeni, 
judeţul Prahova. În cadrul acestui proiect, urmărim pe de o 
parte calificarea în meseria de îngrijitor la domiciliu a  
persoanelor provenind din medii defavorizate, iar pe de alta 
parte, urmărim să acordăm atât asistenţă medicală la domiciliul 
beneficiarilor, cât şi alte tipuri de servicii (infirmierie, menaj al 
locuinţei).  

În momentul de faţă urmărim să includem 100 de 
beneficiari constând în persoane vârstnice şi în persoane care 
provin din medii defavorizate. 
 Data începerii proiectului: Septembrie 2016 

 

Finanţare obţinută prin Competiţia de afaceri Sociale ,, 

Fabricat în ţara lui Andrei’’ 

Valoarea proiectului: 32.000 EUR 

Parteneri: 

 

 
 

 

 

 

 



 

6. AAL – Active and Assisted Living Programme (program 

co-finantat de Comisia Europeana si Guvernele tarilor 

membre participante) 

Programul AAL reprezinta un mijloc de finantare conceput cu scopul de a 

crea conditii mai bune de viata pentru seniori si de a consolida oportunitatile 

industriale internationale in domeniul TIC (Tehnologia Informatiei). In acest 

proiect lucram alaturi de reprezentanti din Italia, Spania si Elvetia, pentru a 

indeplini urmatoarele obiective: 

a) Crearea unei platforme interactive ce va fi folosita de catre pacientii 

diagnosticati cu dementa, prin intermediul tehnologiei, si anume a unui 

Smart Tv instalat la domiciliul acestora 

b) Sublinierea beneficiilor economice si financiare ce reies din utilizarea 

platformei TV-Assitdem (ex: reducerea costurilor alocate 

medicamentelor nefolosite cu 50%; reducerea bugetului de sanatate cu 

10% alocat pacientilor cu dementa) 

c) Sublinierea beneficiilor medicale ce decurg din utilizarea acestei 

platforme (ex: cresterea eficientei urmarii tratamentelor de la 50% la 

60%; reducerea declinului functional al pacientilor din momentul 

diagnosticarii cu 10%) 

Beneficiarii vor furniza date referitoare la semnele vitale, folosirea 

medicamentelor zilnice, activitatea fizica si cognitiva, contactul social si 

profesional cu ingrijitorii, asistentii medicali si alti profesionisti din domeniul 

medical direct implicati in proiect. Aceste informatii se vor prelucra in timp real 

direct prin platforma interactiva, chiar de la domiciliul beneficiarilor. 

In Romania, dupa finalizarea proiectului-pilot, se vor instala 50 de  astfel de 

platforme, ce vor fi folosite de  50 de  beneficiari timp de 18 luni.  

Perioada: Februarie 2016  - Februarie 2019 

Valoarea proiectului: 102.500 EUR 

 

 

 

 



  Grupul „Speranţa” al femeilor cu cancer genito-mamar 

Grupul „Speranţa” are un rol important în îndeplinirea misiunii Asociaţiei 

Îngrijire Acasă (AIA) în ce priveşte îmbunătăţirea vieţii femeilor cu cancer 

genito-mamar, precum şi educare şi conştientizarea publică pentru prevenirea 

şi depistarea timpurie a cancerelor genito-mamare. 

 

7.  A 10-a Saptamana Europeana de prevenire a 

cancerului de col uterin 
 

Intre 23 ianuarie 2016 a avut loc cursul de instruire a facilitatorilor pentru 

informare şi sensiuni de educaţie publică pentru prevenriea cancerului de col 

uterin.  

In data de 27 ianuarie 2016, am organizat  o sesiune de educaţie cu 

personalul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, beneficiarele serviciilor sociale 

şi reprezentante ale ONG-urilor din Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale. 

 

În cadrul acestei campanii desfăşurată pe parcursul anului 2016 peste 1000 

de femei au fost informate despre prevenirea cancerului de col uterin, au fost 

distribuite peste 1500 de pliante cu privire la factorii de risc şi măsurile de 

prevenire a cancerului de col uterin. 

 

Parteneri: 

Îngrijiri la Domiciliu SRL, Clubul de fitness CAN, DSS Braşov, CMF Dr. Cristina Dăscălescu, 

Cabinet de psihoterapie, psiholog Ligia Preda. 



8. 4 Februarie -  Ziua Mondiala a Cancerului 
 

Am promovat noua campanie "Noi putem. Eu pot" a 

Uniunii Internaţionale Împotriva Cancerului (UICC) care se 

va derula până în 2018. În această campanie am promovat 

"Eu pot", care are ca scop schimbarea atitudinii cu privire la 

propria sănătate, menţinerea ei, prevenirea îmbolnăvirilor 

prin deciziile şi alegerile pe care le facem în viaţa de zi cu zi, 

diagnosticarea în stadii pre-maligne sau incipiente prin 

controale de rutină periodice. Campania "Eu pot" constă în 

provarea celor 12 modalităţi prin care fiecare dintre noi 

putem contribui lupta împotriva cancerului. Aceste 

modalităţi au fost promovate în întâlnirile 1 – 1, sesiune de 

informare, pe media socială şi e-mail. 

 

9. Marsul Roz #cancel cancer 
 

12 Septembrie 2016 asociația a fost unic partener local al AVON Marșului Roz organizat 

la Brașov. Membrele grupului de sprijin „Speranța” împreună cu voluntarele s-au implicat 

active în organizarea şi desfăşurarea evenimentului. 

 

 

10. 20 octombrie 2016 - Ziua mondială a osteoporozei 

Sub auspiciile Fundaţiei Internaţionale a Osteoporozei a avut loc 

campania de  informare cu privire la procesul de osteoporoză la persoanele 

diagnosticate cu cancer genito-mamar şi modalităţi de scădere a riscului de 

fracturi accindetale. Informarea a fost realizată prin media virtuală și e-mail. 

 



 

 

 

Buget 2016: 
Excedent reinvestit în 

activitatea de îngrijiri la 

domiciliu:      lei 

Total beneficiari ingrijiti: aprox.800 persoane

 
 

Cheltuieli 

623.667 lei

Excedent:

55.058 lei

Venituri 
678.725 lei


