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P.A.V.E.L.
Asociația P.A.V.E.L. este o asociație caritabilă, nonprofit, neguvernamentală, apolitică și
fără afiliere religioasă, fondată la 10 Mai 1996.

MISIUNE
Îmbunătățirea vieții copiilor și tinerilor bolnavi de cancer, leucemie și anemii grave
prin acordarea de sprijin moral, informațional, psihologic, social și material
copiilor, tinerilor bolnavi și familiilor lor.

VIZIUNE
Asociația P.A.V.E.L. există pentru că ajutorul umanitar, speranța, compasiunea sunt
întotdeauna condiții ale supraviețuirii în situațiile dramatice de confruntare cu
bolile cronice.
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SERVCIILE SOCIALE
Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de
activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale,
precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de
grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate,
prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială,
promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
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SERVICII SOCIALE







Informare – despre drepturi
sociale și economice;
Consiliere socială;
Mediere;
Sprijin financiar şi ajutor
umanitar de urgenţă
(alimente, produse de igienă,
medicamente & analize);
Cazare gratuită.
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BENEFICIIALESERVICIILOR SOCIALE ÎN SPITAL








Părinții și aparținătorii își cunosc
drepturile sociale și economice;
Facilitarea relației cu alți furnizori de
servcii sociale – instituționale sau servcii
caritabile;
Aparținătorii găsesc sprijin financiar
imediat/ de urgenţă pentru alimente,
articole de îngrijire personală
medicamente & investigații medicale;
Pot avea cazare gratuită pentru spitalizare
de zi/controale periodice.
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SERVICII DE SUPORT PSIHOLOGIC
 Consiliere psihologică;
 Terapie de grup;
 Evaluare psihologică;
 Terapie de multi-senzorială;
 Terapie prin artă și joc;
 Terapie ocupațională;
 Telverde pentru copilul cu cancer

(primul telverde din România).
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PROBLEME ABORDATE – APARIȚIA PANDEMIEI
 Confruntarea cu o situație dificilă;
 Distorsiuni cognitive, frici, îndoiala de sine,
nesiguranța, atacul de panică, furia;
 Dificultăți în convingerea copiilor de a purta
masca de protecție;
 Plictiseala, relații problematice, conflicte
relaționale (încăpățânare, lipsa comunicării);
 Dificultăți în a zâmbi și a râde;
 Formarea de false credințe (concluzii pripite,
interpretarea greșită a situațiilor);
 Respingerea regulilor și al unui program stabilit;
 Lipsa responsabilității și a asumării;
 Refuzul tratamentului sau a unor investigații.
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BENEFICIIALE SUPORTULUI PSIHOLOGIC
 Ieșirea din izolare și solitudine și inocularea speranței;
 Catharsisul (eliberarea de sentimentele negative prin exprimarea necenzurată a emoțiilor);
 Relaxare și detensionare;
 Dezvoltarea creativității, a imaginației;
 Creșterea complianței la tratament;
 Oportunitatea de a-și exprima emoțiile, gândurile, fricile;
 Gestionarea fricilor (conștientizarea că pot fi depășite; deosebirea între frica reală și cea
imaginară);
 Întărirea stimei de sine, diminuarea depresiei, anxietății și a fragilității emoționale;
 Creșterea energiei necesare pentru a înfrunta schimbările cauzate de experiența traumatică a
bolii;
 Conștientizarea resurselor deținute și faptul că pot contribui la propriul parcurs de îngrijire, de
vindecare;
 Împărtășirea propriilor experiențe de viață și de boală;
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SERVICII EDUCAȚIONALE








Evaluare cerințe educaționale speciale;
Informare și consiliere – despre școala de spital,
școala la domiciliu și școala virtuală;
Educație remedială – identificare lacune și
adaptarea unui plan educațional individualizat
pentru fiecare beneficiar;
Aprofundare cunoștințe la discipline de interes
pentru elevii din spitale – limbi străine, limba
română, matematică sau economie;
Achiziționarea de articole necesare pentru școală
(ghiozdan, rechizite, tabletă, auxiliare, etc.).
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ȘCOALA DE SPITAL - BENEFICII











Adaptarea continuă la nevoile educaționale ale
fiecărui beneficiar ;
Asigurarea unui suport educațional pe toată
durata tratamentului oncologic - școală în spital, la
domiciliu și școala virtuală;
Umplerea unor lacune în procesul de educație –
alfabetizare, deprinderea unor abilități numerice
de bază;
Accesul la o platformă educațională dedicată;
Exersarea cunoștințelor în domeniul limbilor
străine și la discipline de bază pentru examene:
limba română, matematică, istorie sau economie;
Asigurarea de articole necesare pentru educație
(ghiozdan, rechizite, tabletă, auxiliare, etc.).
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ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE
Acțiuni de informare și conștientizare – în online;
 Ceaiul de ora 5 – toți copiii, tinerii și însoțitorii lor primesc ceai, cafea și ceva dulce
 Serbările de Crăciun, Paște, Ziua Copilului – 1 iunie;
 Sărbătoarea Macilor Roșii – a 7-a ediție;
 Blogul cu Scrisorile pentru Moș Crăciun – distribuirea de cadouri prin voluntari și
grupuri de sponsori.
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Evenimente speciale
 15 februarie, Ziua Copilului cu cancer. Momente festive cu copii și cu
însoțitorii lor;
1 Martie, Ziua Mărțișorului. Copii și părinți, sub îndrumarea
specialiștilor și a voluntarilor, au fost create mărțișoare și care s-au oferit
în dar mamelor și personalului medical;
 8 Martie, Ziua Mamei. Adolesecentele, mamele și bunicile primesc
mici
. cadouri;

Pizza în dar de Sf Nicolae

 Sărbătorirea Paștelui în spitale: cadouri și produse tradiționale pentru
copii și părinți;
1 Iunie, Ziua Copilului. În acest an s-au distribuit cadouri în cele două
spitale pe categorii de vârstă și gen.
Aceste evenimente au ca scop să aducă zâmbetul pe chipul copiilor și
adolescenților aflați la tratament în spitalele bucureștene.
Sărbătoarea Macilor - 2020
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OCAZII SPECIALE ÎN 2020

Sărbătoarea Macilor în imagini - 2020
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Sărbătorirea zilelor de naștere și zilelor onomastice în
spitale

Radu este cu noi din nou pentru ziua lui

David Andrei a primit un cadou
de ziua lui onomastică

Andreea sărăbătorește cu noi

Carol este un adolescent fericit!
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Informații financiare pentru 2020
Venituri din activitățile fără scop patrimonial – 2 053 257 lei, împărțite în următoarle categorii:
- Venituri din donații: 119 344 lei
- Venituri din sponsorizări prin contracte directe: 1 390 021 lei
- Venituri provenite prin redirecționarea impozitului pe profit – persoane fizice: 52 313 lei
- Venituri provenite prin redirecționarea impozitului pe profit companii - 20%: 17 019 lei
- Venituri colectate prin platforma Your Cause: 34 198 lei
- Finanțare United Way : 45 000 lei
- Finanțare obținută prin contribuția angajaților UniCredit: 14 901
- Venituri provenite din ajutoare financiare nerambursabile: 369 134 lei
- Dobânzi: 3 lei
- Venituri din diferențele de curs valutar: 11 374 lei
Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial: 1 812 632 lei, după cum urmează:
- Consumabile: 2902 lei
- Combustibil auto: 4795 lei
- Obiecte de inventar – echipamente de lungă durată: 24 471 lei
- Materiale nestocate: 7 544 lei
- Costuri pentru electricitate, apă curentă, întreținere și reparații: 9 708 lei
- Costuri pentru asigurări: 4 411 lei
- Servcii transport: 878 lei
- Costuri călătorii în afara țării: 0 lei
- Taxe poștale și costuri comunicații: 33 383 lei
- Chelruieli bancare: 2 400 lei
- Costuri servicii externalizate: 175 400 lei
- Taxe și impozite: 892 lei
- Salarii și obligații salariați către stat: 473 304 lei
- Contribuții la sistemul public de muncă: 10 647 lei
- Penalități și amenzi: 250 lei
- Donații caătre terți și ajutoare materiale pentru familii cu copii/adulții aparținând : 1 002 242 lei
- Amortizări: 7 731 lei
- Diferențe de curs: 51 720 lei
Excedent: 240 625 lei :

www.asociatiapavel.ro

Parteneri principali și finanțatori
- DELL Technolgies - Educația nu se oprește niciodată! – Proiect cu dimensiune educativă
- Société General Global Solutions Centre Romania – Școala de spital– Școala pentru toți (educație)
- PRO TV – un proiect de sprijin social și educațional în spitalele din București

- Fundația United Way Romania Foundation - "Acces la servicii sociale integrate pentru copii cu
cancer„
- Loteria Română
- Persoane private și angajați ai unor companii locale și transnaționale prezente în România
- Liceul Tehnolgic Special nr. 3 și alte ong-uri implicate în domeniul asistenței copiilor și persoanelor
tinere cu boli oncologice/somatice grave
- Institutul Oncologic Prof. Dr. Al. Trestioreanu și Institutul Clinic Fundeni
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PERSPECTIVE
 Realizarea, consolidarea și optimizarea unor servicii multidisciplinare în
spitalele de oncologie pentru copii/adulți de toate vârstele trebuie să conducă la o
integrare/reintegrare socială a fiecărui beneficiar în parte;
 Crearea, pentru familiile aparținătoare cu persoane/copii cu dizabilități, a unui
mediu securizat, de încredere, având resursele umane și materiale care să
răspundă nevoilor identificate;
 Elaborarea de proiecte cu abordări și metode multidisciplinare care să ajute o
persoană vulnerabilă în plan social și emoțional: încredere, siguranță, binele
comun și realizarea acelui echilibru emoțional care să contribuie la complianța în
tratament oncologic.
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PRO TV
Herlitz Romania
Un copil bolnav de
cancer

...

Copil supravețuitor
cancer

Mulțumim din inimă tuturor sponsorilor și donatorilor
pentru tot sprijinul acordat în 2020!

