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Mesajul președintelui

Deși activez într-unul din puținele domenii în care îți dorești să nu ai clienți
și în care abia aștepti ca oamenii ce vin la tine să nu se mai întrebuințească de
serviciile tale, pentru mine totul este ca un vis ce devine din ce în ce mai real!
Le mulțumesc voluntarilor, partenerilor, sponsorilor ce au fost și ce vor fi de
acum în colo, pentru implicare și pentru că au crezut în viziunea Asociației Restart
la Viață. Le mulțumesc pentru că vor să facă lumea un loc mai bun și mai ușor
oamenilor ce au nevoie ca speranțele lor să fie cât se poate de tangibile !
Cu deosebită considerație,
Psih. Lidia Stoica

Misiunea:
Asociație Restart la Viață își dorește să se implice în îmbunătățirea calității
vieții pacienților diagnosticați cronic, să dezvolte calitatea surselor de informare cu
privire la realitatea prin care persoanele bolnave cronic trec, alături de
implementarea unor campanii de informare și a unor programe de sănătate mintală
prin surse sociale și culturale.

Viziunea:
Asociația Restart la Viață își dorește să ajute la crearea unei lumi în care
bunăstarea fizică, mintală și emoțională a pacientului cronic este la o întrebare/ un
apel sau un mesaj distanță și unde orice nevoie îi este satisfăcută în termeni de
înaltă calitate și siguranță.

Pentru atingerea misiunii noastre, valorile etice ale organizatiei include
responsabilitatea, colaborarea, creatitivatea, integritatea, obiectivitatea.

2020 ÎN CIFRE
Serviciile oferite de asociația noastră:
1. Sănătate mintală – Program grup suport psihologic
- 71 de persoane asistate in format online, ce include toata tara
- 6 evenimente
- 8 domenii de asistenta: Psihologic, Medical, Nutriție, Sport, Frumusețe,
Muncă și Justiție, Social și Spiritual.
- 2 solicitări de consult inițial de chirurgie plastică și reparatorie
- 27 de persoane asistate psihologic în ședințe individuale, gratuit
- 8 voluntari implicați constant
- 3092 ore de voluntariat
2. Educație : Furnizor de formare profesională
- 1 curs de formare profesionala continnua: Evaluare, Intervenție și
Consilierea pacienților oncologici
- 15 psihologi formati
- 10 ore
3. Televiziunea online EDUCAȚIE pentru SĂNĂTATE
Un instrument de comunicare modern și eficient pentru o comunicare
audiovizuală de succes!
Misiunea acesteia este de a desensibiliza gradat societatea, pledând pentru
screening și acțiune precoce.
- 488 de abonati, 9 interviuri video.

SPONSORI ȘI PARTENERI
- Regus
- Fitoceainăria Santhe
- DallesGo
- State Bespoke Jewellery
- Centrul de Formare ASAP
- Clinica de Psiho-Oncologie Lidia Stoica
- Global Cons
- Interact Club Ploiești
- Filarmonica “Paul Constantinescu”
- Beauty and Science
- Smart Art
- All’s Choir
- Insight Club SRL

PREZENTAREA ECHIPEI
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EVENIMENTE 2020

21 Ianuarie – ’’S-au furat poveștile’’, organizat de Interact Club Ploiești
Pe data de 21 ianuarie 2020, liceenii de la Interact Club Ploiești au făcut un dar
minunat Asociației noastre, organizând singuri un eveniment în scop caritabil, al
cărui beneficiar eram chiar noi, printr-un spectacol de teatru dedicat copiilor .
Alături de BES România și Asociația Smart Art i-au intâmpinat pe copii cu
poveștile magice aduse în scenă de trupa All’s Choir and Ballet Company la
Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești.

26 Februarie Kineto și masaj pentru pacientele oncologice

În cadrul Grupului suport am reușit să le-o aducem pacientelor înscrise pe doamna
Doctor Florentina Stan ce le-a oferit informații cu privire la masajul limfatic și
exerciții kinetoterapeutice specifice tratării limfedemului. Pacientele au beneficiat
de exemple si informații prețioase, gratuite.

1 Martie – ’’Culorile Primăverii’’
În cadrul evenimentului ’’Culorile Primăverii’’, în care artista de bijuterii
handmade prin tehnica Fimo, Doina Ibrașu și modelele ei, au reușit să aducă
admirație în rândul doamnelor dar și în rândul domnilor.
Mulțumim, Doina Iabrașu, Mary Tudorache, Centrul Cultural Ionel Perlea
Ialomița, nu în ultimul rând dnei Clementina Tudor dar și tuturor voluntarilor care
ați facut posibilă această prima ediție a Expoziției "Culorile Primăverii", în
beneficiul Asociației Restart la Viață!

2 Iulie – Centrul ’’Blue Life’’

„Obiectivul general al acestui proiect este reprezentat de promovarea activităţilor
în furnizarea serviciilor sociale, ale Asociaţiei Coaching Life Coach 4
Transformation, dat fiind caracterul de unicitate şi nu numai (terapiile sunt
GRATUITE pentru copiii care provin din familiile dezavantajate financiar), prin
existenţa Centrului de zi pentru copiii cu autism cu vârste între 1-5 ani „BLUE
LIFE”, acreditat de către Ministerul Muncii”. (https://www.medichub.ro/stiri)

3 Noiembrie – Grupul suport ’’Mai puternici împreună’’

Începând cu data de 3 Noiembrie Asociația ’’Restart la Viață’’ a deschis
înscrierile pentru grupul suport ’’Mai puternici împreună’’ destinat persoanelor
diagnosticate cu o boală cronică, cu venituri mici sau fără venituri. Scopul grupului
este de a oferi, gratuit, suport psiho-emoțional și informațional persoanelor ce au
nevoie de ajutor în parcursul bolii.

21 Octombrie–’’Reconstrucția mamară, recapătă-ți feminitatea’’ Editia a II-a

Alături de doamna Dr. Ina Petrescu, Doctor Primar în chirurgie plastică, am
răspuns la toate întrebările cu privile la întreg procesul de reconstrucție mamară
postmastectomică . Evenimentul a fost organizat prin intermediul Zoom cu scopul
de a putea intra doamne din toată țara pentru a beneficia de informațiile prețioase
oferite de doamna doctor.

REZULTATE FINANCIARE 2020
VENITURI – 46 911 lei
CHELTUIELI – 39 331 lei

Cheltuieli:
- Adminstrative = 1,37 %
- Realizări proiecte = 55,5 %
- Sponsorizări = 43,13 %

Cheltuieli

Administrative

Realizări Proiecte

Sponsorizări

Cum poți salva o viață și dacă nu eșți doctor !

·
·

Completează Formularul 230, Donează 3.5 % pentru pacienții noștri
Donează recurent : Pentru unii pacienți, la anul s-ar putea să fie prea târziu.
Pacienții noștri suferă de boli cronice ce le amenință viață.
Ajută-ne să ne putem baza pe resurse constante și previzibile.

·

Fii, voluntar ! Vino în echipa de Coordonare a Asociației și ajută cu experiența
ta.

·

Anul acesta donează-ți Ziua de Naștere pentru pacienți ! Poți să o faci de
oriunde ai ales să-ți serbezi ziua! Ajută un pacient să beneficieze de acces la Grup
Suport

·

Participă la evenimentele noastre. Alege evenimentul care ți se potrivește și intră
în cauza noastră!

·

Fii Ambasador ! E timpul să învingem ! Vorbește despre noi oricui crezi că
poate ajuta !

Salvăm vieți Oamenilor ca voi, datorită Oamenilor ca Voi !

Cum ne poți ajută dacă ești companie
·

·

·

Direcționează 20% din impozitul pe profit sau venit al companiei oricând în
timpul anului , dar nu mai târziu de 31 decembrie. Este simplu și nu implică un
cost!
Putem construi împreună prin proiecte sustenabile de CSR:
-

Evenimente fun, de networking, sportive , culturale , dedicate strângerii
de fonduri ptentru pacienți oncologici

-

Proiecte tailor-made prin care ne propunem să rezolvăm împreună o
problema specifică

Devino Partener Strategic pentru Sănătate Psihică
Dacă ești lider în industria ta și înțelegi importanța sustenabilității, poți alege să
investești în Sănătate Psihică.
Vei fi singurul din industria ta care va avea acest titlu, alături de alte mari
companii.
Vei ajuta la stabilizarea organizației noastre , garantând astfel dreptul la sănătate
psihică și educație pentru alte mii de oameni pe mai departe.

Multumim voluntarilor noștri:
Medici:
Catalin Costovici
Ina Petrescu
Pavel Chirila
Ioan Stoian

Facilitatori grup:
Adriana Stroe
Comunicare:
Oana Alexandra Topala
Fundreasing:
Manuela Bocanet

Isbell Dodiță
Logistica:
Christine Preda
Danut Neata
Lucian Pal
Oana Topala
Mirel Coca
Theodor Cristea
Operator Imagine
Lucian Nicolae

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI PENTRU 2021
- Aducerea Grupului suport gratuit în mai multe orașe din România
- Crearea de mai multe cursuri si workshop-uri în domeniul psiho-oncologic
- Organizarea unei Conferințe Naționale de Psiho-Oncologie
- Aducerea a câtor mai mulți formatori în psiho-oncologie în cadrul Asociației
- Implicare legislativă : modificarea contractului CNAS privind acordarea
unor facilități suplimentare în beneficiul pacienților oncologici

PLANUL PENTRU ATINGEREA ACESTORA IN URMĂTORUL 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 persone fizice

CALENDAR EVENIMENTE 2021
- 4 Februarie Curs de Formare Profesională Continuă
- 5 Martie un nou Grup Suport gratuit
- 11 Septembrie – Metode Psihoterapeutice și complementare de luptă
împotriva cancerului
- 5 August – Webinar Psiho-Oncologie și Anxietatea pacientului oncologic
- 15-17 Octombrie CONFERINȚA NAȚIONALĂ de Psiho-Oncologie
- 21 Octombrie Reconstrucția mamară – Recapătă-ți feminitatea

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

