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MESAJUL PRESEDINTELUI
Am inceput sa fac toate aceste lucruri cu mainile goale, atunci cand am inteles
ca ceea ce eu gandesc face diferenta dintre viata si moarte, dintre sanatate si
boala, dintre a schimba si a ramane prizonier..
Pe drum am intalnit oameni frumosi, cu suflet mare, care s-au alaturat misiunii
noastre. Sunt oameni care au crezut si cred in proiectele noastre si ne ajuta sa
imbunatatim calitatea vietii pacientilor oncologici, sa schimbam mentalitati, sa
stabilim parteneriate private si publice, de a dezvolta si implementa campanii
de informare si programe de sanatate psihica, sociale și culturale. Creem o lume
in care ne ingrijim de sanatatea psihica a fiecarui pacient si lucram sa-i fie
respectat dreptul la sanatate, sanatate mintala, la educatie.
Voua, tuturor, va multumesc! Celor care deja s-au alaturat in proiectele
asociatiei si celor ce urmeaza!
Cu deosebita consideratie,
Psh.Lidia Stoica

Misiunea “Restart la Viata” este imbunatatirea calitatii vietii pacientilor cu boli
cornice,de a schimba mentalitati, de a crea specialisti in domeniul psihooncologiei, de a stabili parteneriate publice și private, de a dezvolta și
implementa campanii de informare și programe de sanatate, sociale si culturale.
Viziunea “Restart la Viata” este o lume in care fiecarui pacient ii este respectat
dreptul la sanatate, sanatate mintala, la educatie.
Pentru atingerea misiunii noastre, valorile etice ale organizatiei include
responsabilitatea, colaborarea, creatitivatea, integritatea, obiectivitatea.

2019 IN CIFRE
Serviciile oferite de asociatia noastra:
1. SANANATE MINTALA: Program grup suport psihologic
Mai intai un mic proiect, acum un proiect in 3 orase din tara si o Asociatie,
dedicata!
Asistam pacientul oncologic din 8 puncte de vedere: Psihologic, Medical,
Nutritie, Sport, Beauty, Munca si justitie, Social si Spiritual
- 65 persoane asistate psihologic, gratuit
- 3 orase in care activam : Bucuresti, Ploiesti, Slobozia
- 8 domenii de asistenta gratuita: psihologic, medical, nutritie, sport,
beauty, munca si justitie, social, spiritual
- 5 solicitari consult initial de chirurgie plastic si reparatorie
- 2 solicitari second opinion specialitatea oncologie medicala
- 23 persoane asistate psihologic in sedinte individuale , gratuit
- 8 voluntari implicati constant
- 672 ore voluntariat

2. Televiziunea online EDUCATIE PT SANATATE
Un instrument de comunicare modern și
eficient, partenerul pentru o comunicare
audiovizuală de success !
Misiunea sa este de desensibilizare gradata a
societatii, pledeaza pentru screening si actiune
precoce.
Televiziunea in cifre:
- 3749 persoane informate
- 10 voluntari implicati
- 9 interviuri realizate
- 1620 ore voluntariat
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Evenimente 2019
Reconstructia de san, un beneficiu major!
Un eveniment prin care promovăm recâștigarea demnității psiho-sociale a
femeilor, după mastectomie, organizat în cadrul proiectului finanțat de
programul StartOng, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația
Act for Tomorrow, cu sprijinul dnei dr. Ina Petrescu, Medic primar in chirurgie
plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva, Doctor in Stiinte Medicale si
al dnei dr Iuliana Baiesu Medic specialist oncologie

REZULTATE FINANCIARE 2019
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Cum poti salva o viata si daca nu esti doctor !

 Completeaza Formularul 230, Doneaza 3.5 % pentru pacientii nostri
 Doneaza recurent : Pentru unii pacienti, la anul s-ar putea sa fie prea
tarziu. Pacientii nostri sufera de boli cronice ce le ameninta viata.
Ajuta-ne sa ne putem baza pe resurse constante si previzibile.
 Fii, voluntar ! Vino in echipa de Coordonare a Asociatiei si ajuta cu
experienta ta.
 Anul acesta doneaza-ti Ziua de Nastere pentru pacienti ! Poti sa o faci de
oriunde ai ales sa-ti serbezi ziua! Ajuta un pacient sa beneficieze de acces
la Grup Suport
 Participa la evenimentele noastre. Alege evenimentul care ti se potriveste
si intra in cauza noastra!
 Fii Ambasador ! E timpul sa invingem ! Vorbeste despre noi oricui crezi ca
poate ajuta !

Salvam vieti datorita Oamenilor ca Voi !

Cum ne poti ajuta daca esti companie
 Directioneaza 20% din impozitul pe profit sau venit al companiei oricand
in timpul anului , dar nu mai tarziu de 31 decembrie. Este simplu si nu
implica un cost!
 Putem construi impreuna prin proiecte sustenabile de CSR:
- Evenimente fun, de networking, sportive , culturale , dedicate strangerii
de fonduri ptentru pacienti oncologici
- Proiecte tailor-made prin care ne propunem sa rezolvam impreuna o
problema specifica
 Devino Partener Strategic pentru Sanatate Psihica
Daca esti lider in industria ta si intelegi importanta sustenabilitatii, poti alege sa
investesti in Sanatate Psihica.
Vei fi singurul din industria ta care va avea acest titlu, alaturi de alte mari
companii.
Vei ajuta la stabilizarea organizatiei noastre , garantand astfel dreptul la
sanatate psihica si educatie pentru alte mii de oameni pe mai departe.

Multumim voluntarilor nostri:
Medici:
Catalin Costovici
Ina Petrescu
Pavel Chirila
Ioan Stoian
Facilitatori grup:
Marinela Tudorache
Adriana Stroe
Mirela Ivaz
Comunicare:
Oana Alexandra Topala
Fundreasing:
Manuela Bocanet
Logistica:
Christine Preda
Danut Neata
Lucian Pal
Operator Imagine
Lucian Nicolae
Montaj
Violeta Nicolae

Obiectivele ONG-ului pt 2020

- Implicare legislativa: modificarea contractului CNAS priviind acordarea
unor facilitati suplimentare in beneficiul pacientilor oncologici
- Realizare Platforma video-call pentru consiliere psihologica oncologica,
la distanta, fortate fiind imprejurarile de pandemia de Coronavirus
(COVID-19)
- Educatie pentru sanatate:

Acreditare cursuri pentru profesionisti , Workshop pt pacinti
Productii video
Planul pentru atingerea acestora pentru urmatorul an:
- Constituirea grupului de lucru pentru realizarea propunerii de
modificare, realizarea documentului, depunerea in Parlamentul
Romaniei.
- Evenimente de strangere de fonduri
- Realizare de proiecte de finantare
- Donatii corporate si persoane fizice

Calendar evenimente 2020

 S-au furat povestile!

Ianuarie 2020 - realizat la momentul raportului

 Culorile primaverii.

Martie 2020 – realizat la momentul raportului

 Retro car event- Manhood style
Mai 2020 - amanat datorita starii de
urgenta declansata de epidemia cu COVID-19
 Gala Restart la Viata Noiembrie 2020 - amanat datorita starii de urgenta
declansata de epidemia cu COVID-19

Contact
Str. Batistei nr 9, ap 31, sector 2, Bucuresti
+40 0720 655 618
office@restartlaviata.ro
https://www.facebook.com/restartlaviata/?ref=bookmarks

www.restartlaviata.ro

