COMUNICAT DE PRESĂ
Asociația P.A.V.E.L. – asociația părinților care au copii bolnavi de cancer, a demarat în
ianuarie 2021 un nou proiect, cu o durată de 1 an. Proiectul “Zâmbește, mami. Sunt
sănătos!” continuă eforturile noastre de a veni în sprijinul copiilor cu diagnostic
oncologic și este finanțat prin programul de granturi “Adoptă un proiect” de către ING
Bank România.
Scopul proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții copiilor și tinerilor bolnavi de
cancer, leucemii și anemii grave și a familiilor acestora prin acordarea de suport
emoțional și material în timpul tratamentului. Se dorește îmbunătățirea stării de bine a
copiilor și părinților în perioada spitalizării, pregătirea lor pentru reîntoarcerea în
comunitate, degrevarea de anumite costuri pe care nu și le permit (alimente pentru
dietă specială, dispozitive medicale...), fără de care viața lor ar fi îngreunată.
Prin acest proiect asociația P.A.V.E.L. oferă în mod gratuit, servicii sociale integrate și
sprijin financiar direct pentru 360 de copii și tineri bolnavi de cancer care sunt tratați la
Institutul Clinic Fundeni și Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București.
Serviciile sociale integrate, complementare celor medicale, presupun asistență socială,
sprijin umanitar de urgență, consiliere și evaluare psihologică, terapie ocupațională,
terapie prin arte combinate, găzduire sau decontarea costurilor de transport atât pentru
pacienți, cât și pentru familiile acestora.
În primele 2 luni de proiect aproximativ 135 copii și tineri, împreună cu însoțitorii lor
(mama sau tatăl) au beneficiat de servicii sociale integrate și sprijin financiar direct.
Mulțumim ING Bank România pentru susținerea proiectului “Zâmbește, mami.
Sunt sănătos!”, implementat de Asociația P.A.V.E.L., ajutorul acesta este esențial
în asigurarea adaptării și continuării programelor noastre sociale, în sprijinul
copiilor și al părinților internați în spital.
Programul Adoptă un Proiect a fost inițiat de ING Bank în 2013 și își propune atât
sprijinirea organizațiilor non-profit, cât și implicarea angajaților în cauze sociale. În cei
șapte ani ai programului, ING Bank a susținut 57 de proiecte, cu finanțare totală de
peste un 1,2 milioane de euro, exclusiv în baza votului echipei ING.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon:
021.311.27.00, la adresa de e-mail: patricia.costea@asociatiapavel.ro, sau pe
website www.asociatiapavel.ro
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