Proiectul ”Zâmbete pentru mame și copii” al Fundației Policlinici
Sociale Regina Maria a fost premiat la Gala Societății
Societății Civile la categoria
„Proiecte durabile”
Directorul Executiv al Fundației „Policlinici Sociale Regina Maria”, Cristiana Mateoiu și Project Manager-ul Nadine
Daniel au urcat marți seară pe scena Teatrului Național din București pentru a primi recunoașterea publică a unuia
dintre proiectele noastre extrem de dragi „Zâmbete pentru Mame şi Copii”.
Cristiana Mateoiu: ”Suntem
extrem de fericiți că un proiect atât de amplu ca cel derulat de Policlinica Socială Baba
”
Novac a fost aplaudat la scenă deschisă. Dintr-un buget de 180 000 de lei, 465 de femei și 135 de copii au beneficiat
de servicii medicale și stomatologice gratuite în perioada mai 2016-martie 2017, cu sprijinul C&A România. Proiectul
continuă și în acest an și sperăm că tot mai mulți parteneri să ni se alăture. Vreau să mulțumesc în mod special medicilor
voluntari participanți la toate inițiativele fundației”.
Proiectul premiat a avut ca beneficiari femei fără venituri şi
asigurări medicale şi copii înscrişi în Policlinica Socială Baba
Novac:
1. Susţinerea cu analize uzuale şi endocrinologice şi servicii
medicale gratuite pentru femei cu afecţiuni cronice.
2. Grup-suport psihologic pentru paciente bolnave de cancer,
mame ale copiilor bolnavi de cancer şi femei cu membri ai familiei
bolnavi de cancer.
3. Servicii stomatologice gratuite pentru copii ai pacienţilor fără
venituri (consultaţii şi tratamente stomatologice) Copiii din familii
cu probleme financiare nu pot beneficia de tratamente
stomatologice decât la clinicile cu plată, care practică preţuri
imposibile pentru familiile fără venituri.
4. Screening ginecologic şi pentru sâni pentru prevenirea
cancerului la femei (132 paciente beneficiare). Din 132 de
paciente, 25 au fost depistate cu fibroame uterine cu indicaţii
chirurgicale, tumori ovariene, 2 cazuri de cancer de col uterin.
Acestea au fost pentru prima dată la un control ginecologic.

Cristiana Mateoiu (stanga), Director Executiv al Fundatiei
Policlinici Sociale Regina Maria, la inmanarea premiului

Prin depistarea precoce a tumorilor de natură benignă am evitat un număr potenţial de 22 cazuri de cancer, iar viața a 4
femei a fost salvată. Sprijinirea acestor categorii de persoane continuă și anul acesta prin proiecte similare punându-se
accent pe nevoia de durabilitate și sustenabilitate.
De exemplu, lansăm în curând un proiect ”Grup suport pentru imputernicirea femeii” prin care 100 de femei fără venituri
sau cu o situație financiară precară, dar care au o suferință și simt că nu pot merge mai departe să beneficieze de
ședințe de terapie de grup.
„Pentru noi , în calitate de fashion retailer, este foarte important să ajutăm organizaţiile locale care susţin îmbunătăţirea
vieţii şi tratamentul medical al femeilor, în comunităţile în care C&A activează.” Norbert W. Scheele, Director of
Country C&A Mode CEE.

Despre C&A Europe
Cu peste 1,575 de magazine în 18 ţări din Europa şi peste 35,000 angajaţi, C&A Europe este unul dintre leaderii industriei de fashion retail
business în Europa. C&A Europe primeşte zilnic peste 2 milioane de vizitatori şi oferă haine de calitate pentru întreaga familie la preţuri accesibile.
În afara magazinelor noastre din Europa, C&A este de asemenea prezentă în Brazilia, Mexic şi China. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: www.ca.com
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Este o organizaţie non guvernamentală care oferă de peste 6 ani o largă varietate de servicii medicale integrate în cadrul Policlinici Sociale Baba
Novac, unui număr de 2200 de pacienţi fără venituri şi fără asigurări medicale. Această clinică este unica de acest fel din ţară, deschisă acum 6
ani. Din 2015 fundaţia a deschis şi cea de-a doua clinică, Sala Palatului, care se adresează parsoanelor cu venituri mici şi foarte mici. Fundaţia se
ocupă şi de educaţia copiilor în două centre: Centrul Educaţional şi Hero-After-School Clinceni. Un alt proiect social este cafeneaua Sheida,
locată în str Ion Câmpineanu 23. Mai multe detalii pe: www.fundatiapoliclinicisocialereginamaria.ro sau pe facebook la:
https://www.facebook.com/fundatiareginamaria/?fref=nf
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