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27 iunie Realizarea primlui eveniment mai de amploare organizat de Asociatia Umanitara
Alexandru Damian in colaborare cu restaurantul DaVinci am strans 14.000 euro din care vor fi
achizitionate aproximativ 100 camere implantabile pentru copiii din centrele de cancer din tara.
pana in 03.04.13 am oferit 17 camere montate in Cluj Napoca,Oradea,Timisoara
08.03.2013 alaturi de compania BBraun am finalizat un training cu chirurgi din Romania pentru
a putea monta camere implantabile in centrele mari din tara, Cluj Napoca,Oradea,Timisoara
21.12.2012 100 pachete pentru toti copiii internati la pediatrie 2 atat cei bolnavi de cancer cat si
restul tipurilor de boli si pt copiii de la Clinica Ion Chiricuta
20.12.2011 Pachete de la Mos Craciun pentru cele 2 clinici de oncologie din Cluj Napoca Pedi
2 si Ion Chiricuta ,pachete pentru copiii care fac dializa de la Pediatrie II Cluj Napoca
15.04.2011 Amenajare loc de joaca Pedii II, factura gazon artificial in valoare de 6537.92 Ron (
aici factura
)
30.03.2011 Analize pacienti aici factura examen histipatologic in valoare de 350 Ron
25.03.2011 Analize pacienti aici factura in suma de 210 Ron
10.02.2011 Achitarea unor analize medicale "histopatologice" in valoare totala de 1595 Ron pt
5 copilasi internati la Pediatrie II sectia Oncologie (
aici factura
)
11.01.2011 Am reusit achizitia a doua pompe volumetrice impreuna cu accesoriile aferente lor
+ 100 consumabile si donarea acestora Clinicii de Copiii Pediatrie II sectia de oncologie. Acest
prim pas l-am reusit printr-un minim efort de-al nostru si prin bunavointa multora dintre cei care
ne urmaresc si care au fost alaturi de noi la aceasta campanie prin voluntariat si financiar .Pana
in maxim luna martie cu siguranta vom mai achizitiona inca o pompa si acest capitol in vom
incheia cu succes.
Costul achizitiei celor 2 pompe si consumabilelor aferente a fost de 17.925,44 Ron (vezi
atasat Ordin Plata)
Costul achizitiei pentru inca o pompa cu accesoriile afernte in valoare de 7909,96 Ron (vezi
atasat Ordin Plata).
Plata de medicamente pentru Clinica Pediatrie II in valoare de 2000 Ron
Suntem bucuroși că deși la început de drum avem câteva realizări nu multe dar importante
pentru noi și pentru cei care ne urmăresc și ne sunt alături
1.Am reușit sa realizăm un site pentru a veni în sprijinul celor care cauta o cale alternativa sau
un sfat din partea noastră.
2.Am reușit sa oferim câteva sfaturi unora din cei aflați în situații asemănătoare ce cele în care
ne-am aflat și noi în cazul lui Alexandru Damian ( întocmirea formularului E112,etape
premergătoare întocmirii formularului,sfaturi medicale , sfaturi legate de alte clinici din afară
care tratează boli de genul acesta în special tumori solide la copii).
DONATII SI SPONSORIZARI
25.02.2012 Donatie 10.500 Ron Mihailescu Maria
24.02.2012 Donatie 500 Ron Zinveliu Ovidiu
13.06.2011 Donatie 2000 Ron Rostas Alexandru (pt organizare inmormantare)
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04.05.2011 Donatie pentru Fufezan Ana 300 Euro
04.05.2011 Donatie pentru Pop Evelyn 400 Ron
04.05.2011Donatie pentru Danila Cosmin 400 Ron
04.05.2011Donatie pentru Marian Grierosu 400 Ron
09.02.2011 Donatie pentru Pop Evelyn 1000 Ron
19-22 Decembrie in urma campaniei "Fii Mosul unui copilas bolnav de cancer" am reusit cu
ajutorul mosului sa ducem cadouri de craciun la 2 clinici din Cluj Napoca (Pedi II si Ion
Chiricuta)si anume 60 pachete, acestea fiind realizate si cu sprijinul celor de la Holcim Alesd
09.11.2010 Donatie Paul Nagy (Alesd-Bihor) 1000 Ron
08.11.2010 Donatie Maria Fustasu 1000 Ron
08.11.2010 Donatie Denisa (Bubulina) 1000 Ron
23.10.2010 Pachete pentru copilasii de la Pediatrie 2 Cluj
22.10.2010 Donatie Denisa(Bubulina) 400 Ron
25.02.2010 Cadouri la Oncologie Pediatrie 2 Judetul Cluj
09.09.2010 Cadouri la Ocologie Pediatrie 2 Judetul Cluj
11.09.2010 Jucarii la Casa de copii orfani Fizes judetul Salaj
21.09.2010 SPONSORIZARE 500 RON MARHA DOROTTYA BRIGITTA
20.08.2010 Stamate Tania Lorena
Cu ajutorul lui Dumnezeu si a unei familii de buna credinta care se afla acum in Italia la
tratament cu copilasul lor am reusit s-o ajutam pe Tania sa ajunga la clinica Agostino Gemelli
din Roma unde a facut toate analizele de la zero si unde va incepe tratamentul.
Asteptam vesti din Roma pe care vi le vom transmite si voua
Iustin Ivanuta - achitarea integrală a biletelor de avion mamă ,copil din Franta in Romania
(data 12.07.10 suma:
1.151,92 RON)
Zahan Gabriele Codruta - suma de bani (500 RON- 06.07.2010) operatie de urgenta Ungaria
Iustin Ivanuta - achitarea integrală a biletelor de avion mamă ,copil pânâ in Franța
Sorin Gologan - sumă de bani
Boca Ana Maria - sumă de bani
Luciana Rechitean - sumă de bani
Neagu Cosmina - sumă de bani
Popa Calin - sumă de bani
Alexandra Vasilescu - sumă de bani
Ramona Lorena Lenyel - sumă de bani
Speram și ne rugam ca prin ajutorul tuturor care ne urmăresc și ne-au sprijinit și în trecut sa o
facă din nou .
Doar cu ajutorul dumneavoastră vom putea duce proiectele noastre până la capăt.
... EU SUNT MIC,TU FA-MA MARE
EU SUNT SLAB TU FA-MA TARE...
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