
Proiecte 2020



În fiecare an, în România 18.000 de bebeluși se nasc înainte
de termen.

Dintre ei, doar jumătate au loc pe paturi speciale pentru
spitalizarea prematurilor.

Ceilalți fie rămân în spitale neechipate pentru a-i îngriji
corespunzător, fie sunt transportați abia la câteva zile după
naștere, în ambulanțe care nu respectă protocolul pentru
transportul prematurilor.

Spitalele vechi, cu încăperi mici, nu permit reîntregirea
familiei. Părinții devin vizitatori, cu acces la copiii lor de 1-2
ori pe zi, timp de 3-5 minute.

Personalul din spitale este insuficient pentru a îngriji numărul
mare de prematuri.

Transportul neonatal este si el deficitar si trebuie dezvoltat, la
nivel national, cu echipamente mobile performante.

POVESTEA ȚĂRII CU 

CEA MAI MARE RATĂ A 

PREMATURITĂȚII

DIN EUROPA



MATERNITATILE IN 

PANDEMIE

În 2020 România și întreagă planetă a fost afectată de
pandemia provocată de Covid 19 și în acest context,
autoritățile și societatea civilă s-a mobilizat pentru asigurarea
unui scut de protecție unităților sanitare de stat destinate
adulților.

Maternitățile au fost neglijate de autorități, așa încât
personalul medical, părinții și nou-născuții au fost expuși unor
riscuri enorme de contaminare cu COVID 19. Astfel, Asociația
Prematurilor a demarat un program de fundraising și donații
pentru a proteja cât mai multe maternități din București și din
țară. Activitatea organizației a fost concentrată în 2020 pe
donații de echipamente medicale, de protecție și pe programe
de informare online.

“Programul nostru este vital și trebuie să continue până când
investițiile în sănătatea publică neonatală vor egală terapia
intensivă a adulților. Rolul nostru, în calitate de adulți, este de
a-i proteja și pe cei mai mici pacienți și cetățeni din sistemul
public de sănătate, iar noi, că ONG ne bazăm pe comunitatea
de bussines și pe finanțări în tot acest proces.” declara
președinta Asociației Prematurilor, Diana Gămulescu.



SUNTEM AICI PENTRU A 

RESCRIE POVESTEA

Asociația Prematurilor dezvoltă în România programe
dedicate copiilor născuți prematur, părinților,
personalului medical de la neonatologie și reunește
experți din diferite discipline, părinți, reprezentanți ai
mass-media și persoane publice pentru a îmbunătăți
calitatea serviciilor publice de sănătate din Romania.

Organizația își propune să vină în întâmpinarea
societății civile cu informații, proiecte de prevenție și
tratament, donații și programe integrate, la nivel
național.

Asociaţia Prematurilor este singurul ONG care
activeaza pe prematuritate și este acreditat în
conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind
asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale de
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice din România.



PROIECTELE NOASTRE -2020

Tratamente de recuperare pentru bebelușii 
prematuri din România

Premii

Donații în maternități

Donatii in maternitati in contextul pandemiei
provocate de Covid-19 

Caravana  pentru control gravide și mame 
aflate în risc

Webinarii pentru parinti



CARAVANA PENTRU CONTROL 

GRAVIDE SI MAME LA RISC

Acest proiect care a luat naștere în 2019, a continuat
și în 2020.

Caravana pentru control gravide și mame aflate în
risc a vizitat, în perioada septembrie 2019 – februarie
2020 – 12 localități din 5 județe ale tării, cu frecvența
1 localitate/săptămână: Clejani, Buturugeni și Florești
din județul Giurgiu, Bărbulești, Tăndarei și Traian în
județul Ialomița, Năsturelu județul Teleorman, 
Spanțov, Gălbinași și Modelu județul Călărași și
Piteasca și Sintești județul Ilfov.

Cele mai multe gravide beneficiare au fost în județele
Ialomița – 76 gravide și în județul Giurgiu – 51 
gravide. Pe toată durata proiectului au fost efectuate
226 controale pentru 193 de gravide. 

Buget: Kaufland

Proiect: In stare de bine 



WEBINARII PENTRU PARINTI

Asociația Prematurilor a lansat un nou proiect dedicat familiilor
cu nou-născuți la termen și bebeluși prematuri: webinarul
Primii pași de Părinte - Informații utile despre nou-
născuți la termen și prematuri!

Astfel, într-un format video creat special pe nevoile de informare și 
ghidare practică a părinților în îngrijirea copiilor acestora și alături de 
specialiști cu renume din domeniu s-au abordat tematici legate de:

• spitalizarea bebelușilor

• alăptarea copiilor născuți la termen și prematur

• îngrijirea nou-născuților acasă

Webinar-ul a avut 6 ediții săptămânale, moderate de Diana Gămulescu
( Fondatoarea Ong-ului) și a putut fi urmarit live, în fiecare joi, pe 
pagina de facebook a Asociației Prematurilor.
Totalul vizualizarilor a fost de 10.000 k.

Buget: PHILIPS

https://www.facebook.com/events/430991274553266?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/asociatiaprematurilor
https://www.facebook.com/asociatiaprematurilor
https://www.facebook.com/asociatiaprematurilor


DONAȚII ÎN MATERNITATI

Asociația Prematurilor a donat, cu sprijinul sponsorilor, 
aparatură medicală vitală pentru îngrjirea copiilor născuți
prematuri și internați la terapie intensivă.

Astfel, cu sprijinul financiar al OMV Petrom, echipamentele au 
fost livrate și date în folosință la Maternitatea din Bacău. 

Acestea sunt:

• 2 ventilatoare pentru suport respirator neonatal 

• accesorii, consumabile aferente ventilatoarelor, 

• un bilirubinometru noninvaziv,

• lampă de fototerapie și mobilier

Valoarea donației este de 49 000 euro. 

Buget: OMV PETROM





DONAȚII ÎN MATERNITATI

AccuVein este un dispozitiv medical,  non – contact,  de ultima generatie si extrem de util cadrelor medicale de la terapie intensiva
neonatala. AccuVein este lider global in tehnologia de proiectie venoasa si a fost castigatorul premiului pentru dispozitivele portabile
de iluminat vene.Acesta afiseaza o harta a traseului venos pe suprafata pielii, facilitand punctia venoasa si ajutand la evitarea valvelor
si a bifurcatiilor.AccuVein a ajuns in sectiile de terapie intensive de la  Maternitatea Panait Sarbu din Bucuresti.

Echipamentul medical de ultima generatie a putut fi achizitionat prin sprijinul financiar oferit de compania TELUS iar valoarea
donatiei depaseste 5.200 de euro.



DONAȚDONAȚII ÎN MATERNITATI

II ÎN MATERNITATI

ONG-ul a donat 3 aparate diafanoscop – dispozitive
utilizate pentru transiluminarea cavitatilor corporale la 
nou-nascuti si copiii prematuri. 

Maternitatea Filantropia Bucuresti, Maternitatea
„Panait Sarbu” Bucuresti si Maternitatea
Filantropia Craiova au intrat deja in posesia
aparatelor.

Echipamentul medical de ultima generatie a putut fi 
achizitionat prin sprijinul oferit de IWA –
International Woman Association. Valoarea
donatiei depaseste 5000 de euro.



DONAȚII ÎN MATERNITATI



DONAȚII ÎN MATERNITATI – COVID19

In contextul pandemiei cu Coronavirus, Asociația Prematurilor a lansat proiectul: 
”Sprijin pentru personalul medical și nou-născuții din maternități – echipamente de 
protecție și aparatură împotriva COVID 19”, finanțat prin programul „În stare de bine”, 
susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea
Societății Civile.

- Maternitatea Spitalului Județean de Urgență Bacău, 

- Maternitatea Spitalului Județean de Urgență Călărași, 

- Maternitatea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște,

- Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Filantropia București, 

- Maternitatea Bucur Bucuresti!



Produsele livrate prin acest proiect sunt utile pentru peste 100 de cadre medicale, 
peste 2.000 de părinți și aproximativ 2.000 de nou-născuți: 

• 30 lămpi biocide UV pentru dezinfecția aerului, cu utilizare în prezența
persoanelor

• 2.000 perechi mănuși chirurgicale

• 2.000 halate unică folosință

• 3.000 măști chirurgicale simple 

• 500 combinezoane de unică folosință

• 275 de viziere certificate

• 5.000 botoși protecție încălțăminte

• 1 aparat de aer condiționat

• 650 măști medicale FFP2

• 160 litri săpun dezinfectant cu biocid avizat de M.S.

• 160 litri soluție hidroalcoolică pentru mâini și tegumente cu biocid avizat de M.S.

• 10 litri dezinfectant suprafețe cu biocid avizat de M.S.



TRATAMENTE DE 

RECUPERARE PENTRU 

COPIII PREMATURI

Copiii născuți prematur merită șanse egale la
tratamente și la o bună dezvoltare.

Lipsa accesului la tratamente poate lăsa urme pe trupul și psihicul
copilului, în viața familiei și, la nivel larg, asupra societății.

In anul 2020 am sponsorizat 2 cazuri sociale care au avut costuri
totale de 10.000 RON.

Ne propunem să oferim sprijin financiar și să asigurăm costurile
privind serviciile de kinetoterapie, fizioterapie, hidroterapie,
hipoterapie, logopedie, ergoterapie, ortezare, intervenții chirurgicale
etc.



PREMII

Asociația Prematurilor a fost premiată la Summitul Internațional al 
Organizațiilor de Părinți organizat de EFCNI (European Foundation 
for the Care of Newborn Infants), la Munchen.

Astfel, în perioada 24-27 ianuarie 2020, ONG-ul a reprezentat
România în Germania la cel mai important eveniment pe tema
îngrijirii nou-născuților, la nivel mondial, unde au fost prezenți
peste 100 de participanți din peste 34 de țări.

Asociația Prematurilor a primit premiul pentru punerea în aplicare
în maternitățile din România a practicilor speciale de îngrijire a 
prematurilor și pentru proiectele dedicate prematurilor și familiilor
cu prematuri, unice în țara noastră și oferite în regim gratuit pentru
beneficiari.



Povestea noastra și a lor

ajunge zilnic la ….

* Reach organic/ zi/ Facebook



În 2020 am schimbat

povestea prin…
…Investiții în sănătate adresate eroilor în scutece,
maternităților, părinților cu nou-născuți vulnerabili

Bugetul Asociației în 2020

Valoarea totală a sponsorizărilor și granturilor primite:
(Sponsorizări în bani/bunuri/servicii și granturi primite din partea
companiilor, autorităţi publice, instituţii guvernamentale sau alte
ONG-uri din România sau din străinătate): 319,358.07 lei



CONTACTEAZĂ-NE!



Chiar și pașii cei mai mici
pot lăsa urme adânci.


