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M
IS

IU
N

E • Misiunea pe 
care ne-am 
asumat-o 
este de a 
crește 
calitatea 
vieții 
vârstnicilor 
din România 
prin ceea ce 
facem.

V
IZ

IU
N

E • Viziunea n
oastră este 
de a ajunge 
cel mai mare 
furnizor de 
servicii de 
îngrijiri la 
domiciliu din 
România.

V
A

LO
R

I • Bunătate și 
căldură – Ne 
tratăm fiecare 
pacient așa 
cum ne-ar 
plăcea să fie 
bunicii noștri 
tratați

• Seriozitate –
Facem ceea ce 
spunem că 
facem, atunci 
când spunem 
că facem

• Echipă – Ne 
susținem unii 
pe alții, ne 
sprijinim atunci 
când e nevoie 
și comunicăm 
întotdeauna



 

Membri fondatori: 

 
 

 

Președinte

• Simona ENE

• Fost Vicepresedinte ECPC (European Cancer Patient 
Coalition)

Vicepreședinte

• dr. Ovidiu ENE 

Vicepreședinte

• Flavia Boghiu

• expert Asistență și Dezvoltare Comunitară



 

           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Un parteneriat solid pentru comunitate 

Sponsorizare de la Carpatcement pentru achiziționarea unui 

autoturism si facilitarea accesului la servicii de îngrijiri la 

domiciliu pentru vârstnicii din zona comunei Tașca (Neamt) și 

imprejurimi 

 

              
 

Valoarea proiectului: 29.343,28 lei 

 

 

 

2015 
Parteneriate si proiecte 



 

 

2. Bătrânețea nu trebuie să doară” 

Ingrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din zona Municipiului 

Câmpulung Moldovenesc 

40 beneficiari iulie – decembrie 2015 

Finantare nerambursabilă Consilul Judetean Suceava 

cf. Legii 350/2005 

Valoarea proiectului: 5000 lei 

 

 
 

 

3. Medico Mobilul 

Dotarea unui autoturism cu aparatura medicală pentru 

evaluarea stării de sănătate a persoanelor cu risc cardiovascular 

crescut din Mediaș 

Sponsor: Transgaz SA Mediaș 

50 beneficiari, mai – decembrie 2015 

Valoarea proiectului: 5000 lei 

 
 

 

 



 

4. „Bătrânețea nu trebuie să doară” 

 

Ingrijiri la domiciliu pentru vârstnicii 

din comunele Deda, Vătava Și 

Brâncovenești Mureș 

60 beneficiari iulie – decembrie 2015 

Finantare Nerambursabilă Consiliul Judetean Mureș 

cf. Legii 350/2005 

Valoare proiect: 8000 lei 

 

 

5. Parteneriat organizația OYSTER, UK - voluntari străini la 

beneficiarii asociației 

Voluntari din Japonia, SUA și 

Anglia 

Perioada martie – decembrie 

2015 

      
 

 

 



6. Organizarea summit-ului international  We Can, 22-23 

Oct.2015, Bucuresti 

 



 

 

   

 

 

Buget 2015: 
Excedent reinvestit în 

activitatea de îngrijiri la 

domiciliu:  121.589 lei 

Total beneficiari ingrijiti: aprox.800 persoane

 
 
   

Cheltuieli 
420.815 lei

Excedent:

121.589 
lei

Venituri 
502.003 lei


