Asociația Umanitară Marta Maria

RAPORT DE ACTIVITATE
2015
Despre noi
Asociația a fost înființată în 2013
de familia Martei Antoniu diagnosticată cu sindrom Sturge
Weber și paralizie cerebrală - cu
scopul de a îmbunătăți calitatea
vieții copiilor cu nevoi speciale, cu
precădere formele severe,
nedeplasabile.

Misiune
Țelurile principale sunt acordarea
de suport moral si material
familiilor copiilor cu nevoi
speciale, favorizarea integrării în
societate și sensibilizarea
comunitătii cu privire la acesti
copii.

Viziune
Creierul are întotdeauna resurse
pentru progres și dezvoltare;
misiunea noastră este să găsim
calea pentru a le accesa. Credem
cu toată puterea în copiii noștri și
în forțele de regenerare pe care le
posedă. Luptăm pentru a-i susține
în acest proces!

"A trecut încă un an; un an plin de pași mici, dar importanți; un an plin
de miracole care ne-au dat puterea să credem în forțele noastre de a
schimba percepții și de a crea o lume mai bună și mai tolerantă pentru
copiii noștri." Adela Antoniu, Președinte Asociația Umanitară Marta
Maria

Obiective generale
- promovarea egalității de șanse în societate fără discriminarea copiilor
cu nevoi speciale
- sprijinirea și susținerea financiară a terapiilor de recuperare necesare
acestor copii
- facilitarea și promovarea terapiilor ce nu au fost dezvoltate până acum
în Romania, prin invitarea unor specialiști străini
- acordarea de asistență și consiliere psihologică pentru familii
- elaborarea și traducerea de materiale de specialitate și instrumente
educaționale tipărite și online
- organizarea de evenimente și licitații pentru strângere de fonduri

!
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Paralizia cerebrală nu mă
poate împiedica să visez, să
sper, să lupt!
Asociația Umanitară Marta Maria a
lansat campania "Toți copiii sunt
copii" în noiembrie 2014, un
demers menit să elimine
prejudecățile și să promoveze
egalitatea de șanse pentru copiii cu
dizabilități și familiile acestora.

!
!
!
!
Acest proiect a fost realizat în
parteneriat cu Super 123 mecursuri de dezvoltare personală
pentru copii, Asociația Vreau și eu
să merg, Asociația Umanitară
Sfântul Ștefan, Asociația raza de
soare Ștefi, ASCHN Emanuel,
Asociația Raul și micii campioni, cu
sprijinul Mika Photo și al cofetăriei
Claus.

!
!

CAMPANIA "TOȚI COPIII SUNT COPII"
!Anul acesta am continuat campania "Toți copiii sunt copii", cel mai
important proiect al Asociației. Îndemnul nostru a fost același:
"Deschide-ți sufletul și mintea!" Nu lăsa lipsa de informații să îți
limiteze capacitatea de a fi tolerant și de a accepta diversitatea lumii
în care trăim!
Din 60000 de copii cu dizabilități cu vârsta școlară din România,
20000 sunt neșcolarizați și alți 20000 sunt școlarizați necorespunzător
planului lor de recuperare.
În societatea noastră, un copil cu nevoi speciale este încă acceptat cu
greu, este adesea
marginalizat, nu are
acces facil la
educație și la
servicii concepute
nevoilor sale.
Societatea nu pare
pregătită să
“primească” astfel
de copii sau adulți
cu dizabilități.
Oamenii nu sunt
încă informați
suficient în legătură
cu aceste afecțiuni
și, cel mai adesea, aleg să “închidă ochii”, protejându-se de tot ceea
ce nu intră în zona lor de cunoaștere și confort.

!
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COPIII SUNT UNICAT
Campania demarata in anul
2014, a fost extinsa in 2015 si
la nivel național prin implicarea
mai multor organizații
umanitare similare si prin
sprijinul acordat de alti parinti
de copii cu nevoi speciale din
tara, care au contribuit cu poze
si au distrubuit mesajul
campaniei: "Toti copiii sunt
copii!", pe retelele de
socializare.

1 IUNIE, ZIUA
TUTUROR COPIILOR

TOȚI COPIII SUNT COPII SI FIECARE
ESTE UNICAT!

!

Pe 1 Iunie de Ziua Copilului, Asociația a lansat un nou mesaj emoționant
spunând poveștile mai multor copii, unii tipici, alții cu dizabilități. Mesajul
a fost același: fiecare copil este unic în felul lui, însă toți copiii sunt copii!
Părinții unor copii cu nevoi speciale din toată țara ne-au trimis desenele
copiilor si mesajele lor de susținere. Alți părinți, de data aceasta cu copii
tipici, ne-au trimis la
rândul lor creațiile micilor
artiști. Fiecare desen este
original în felul lui. Așa
cum fiecare autor este “un
original”. Copiii nu sunt
de serie!
Campania "Toți copiii sunt
copii" s-a bucurat de o
expunere și un feeback
important pe rețelele de
social media. Pe
Facebook, campania a
atins cateva zeci de mii de utilizatori, a strâns sute de like-uri și zeci de
oameni au preluat conținutul pe pagina lor.

!

La acest link puteti gasi filmul
campaniei:!
https://voice.adobe.com/a/
K0NyE

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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TOȚI COPIII SUNT COPII ȘI FIECARE
ESTE UNICAT!

Copiii nu sunt de
serie!

!
Data viitoare când vezi pe
stradă un copil în scaun rulant,
nu întoarce capul! Zâmbește-i
și întinde-i mana! Nu schimba
subiectul atunci când fiul sau
fiica ta te întreabă de ce
celălalt copil nu poate vorbi
sau nu poate merge. Explică-i
că este diferit. Dar că este tot
copil. Cu aceeași inocență, cu
aceleași vise, speranțe și
aspirații. Toți copiii sunt copii!

!

!

!
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Mărturii ale
părinților
„De doi ani mergem cu Natalia
la sesiunile de terapie prin
metoda Feldenkrais. Când am
început ședințele Natalia
reușea să se întoarcă de pe
burtă pe spate și invers, se
ridica în patru labe dar nu
reușea deloc să stea în șezut,
deși am făcut cu ea
kinetoterapie intensiv de la
vârsta de câteva luni. Încă de la
prima sesiune în terapia
Feldenkrais, Natalia a reușit să
se ridice în șezut și chiar să se
mențină câteva minute. Pentru
noi a fost extraordinar!” Marina,
mama Nataliei, 5 ani,

!
"Am descoperit metoda
Feldenkrais întâmplător și încă
din primele 10 minute mi-am
dat seama că făcusem o mare
descoperire: o metoda care
părea special concepută
pentru ceea ce aveam noi
nevoie. Sentimentul mi-a fost
confirmat când am început
efectiv ședințele de terapie.
Transformările au apărut nu
numai în privința fetiței mele ci
și în privința mea: în sfârșit
aveam o modalitate organizată
de a aplica ceea ce intuitiv
făceam deja întro-o oarecare
măsură cu privire la copilul
meu." Maria, mama Ioanei, 5
ani

FELDENKRAIS - TERAPIA
ALTERNATIVĂ CARE FACE MINUNI
Asociația Umanitară Marta Maria este singura din România care
promovează și aduce periodic în țară terapeuți străini specializați în
terapia Feldenkrais - metodă
recunoscută în străinătate, care
are rezultate măsurabile în ceea
ce privește îmbunătățirea calității
vieții copiiilor cu paralizie
cerebrală severă.
Asociația organizează în prezent
câte doua sesiuni la interval de
doua luni, sesiuni de care
beneficiază câte 20 de copii prin
rotație.
Pe 4-5 iulie, Asociația a organizat
un workshop Feldenkrais gratuit
adresat de data aceasta părinților,
terapeuților și persoanelor care au
în grijă copii cu nevoi speciale.
Workshop-ul a fost sustinut de
Marta Havlicek - terapeut atestat al metodei, din Paris
(www.martahavlicek.com), impreuna cu Catalina Gubandru - coregraf
(www.martamaria.ro/terapii-conexe/terapie-prin-dans-contemporan/).

!

!
!
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Workshop
Feldenkrais pentru
părinți și terapeuți
Suportul tipărit al cursului se
găsește la http://
www.docdroid.net/166pw/
workshop-feldenkrais.pdf.html
și oferă câteva idei și informații
despre aplicarea celor 9
principii în viața de zi cu zi sau
în cazul lucrului cu copiii cu
nevoi speciale. Pentru
realizarea suportului tipărit sau folosit materiale puse la
dispoziție de practicianul
Marta Havlicek, precum și
informații de pe site-urile:
www.anatbanielmethod.com,
www.lynnbullock.com.

CONTINUARE TERAPIA FELDENKRAIS
Interesul tot mai crescut pentru această terapie a determinat Asociația să
scrie proiecte si sa aplice la diferite granturi pentru specializarea în
străinătate a unui terapeut român. Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea
accesului copiilor cu dizabilități neuromotorii, în special cazurile severe, care nu
răspund la kinetoterapia clasica, la terapia
Feldenkrais. Asociația își propune să trimită
la cursuri de specialitate in strainătate un
specialist roman, a cărui pregatire
profesională este potrivită pentru certificarea
în aceasta metoda. Ulterior asociatia va putea
desfașura sesiunile de terapie prin aceasta
metoda cu specialistul roman atestat, în locul
invitatilor străini, putând facilita astfel accesul
unui număr mai mare de copii la aceasta
terapie si la preturi mai accesibile .

!

!
!

!

Asociația a acordat un interes deosebit anul acesta terapiei
Feldenkrais. Din fondurile strânse în urma concertului caritabil de la
începutul anului, Asociația a organizat în România 8 sesiuni si
workshopul de terapie prin metoda Feledenkrais, cu terapeuti
certificati din Franta si Austria. În plus,pentru a veni in sprijinul
parintilor si a celor interesati, asociatia publica in mod regulat pe siteul www.martamaria.ro și pe pagina de facebook traduceri, articole si
informații detaliate si pe înțelesul tuturor despre această metoda.
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Ajutor pentru copii

ÎN AJUTORUL COPIILOR

În aprilie, Asociația i-a procurat lui
Alex- un baietel din jud. Cluj care
suferă de afecțiuni neurologice
severe- un verticalizator
indispensabil în procesul lui de
recuperare si a sprijinit financiar
familia cu bani pentru terapii.

Asociația noastră este abordată de un număr tot mai mare de părinți ai
unor copii cu dizabilități. Oameni din toata tara ne scriu în căutarea
unui ajutor sau a unor răspunsuri sau informații. Una dintre misiunile
principale ale Asociației este tocmai să vină în întâmpinarea acestor
solicitări și să ajute acolo unde poate.
Anul acesta Asociația a procurat dispozitive si orteze medicale pentru un
număr de 8 copii cu nevoi speciale. Aceste dispozitive le facilitează
copiilor cu dizabilități accesul la o lume cu totul nouă, ajutându-i sa facă
lucruri care pentru oamenii normali sunt banale, precum statul în poziție
verticală sau deplasarea.

!

În vara aceasta Asociația a achiziționat un scaun special de poziționare
pentru copiii cu dizabilități, pe care l-a dat în folosință gratuită Asociației
ABCD - Asociația în Sprijinul Copiilor cu Dizabilități (http://
www.asociatiaabcd.ro/). Aici, un numar de 25 de copii (dintre care 6 în
fotoliul rulant) vin săptămânal pentru terapii de recuperare precum
logopedie și psihopedagogie specială. Scaunul de posturare - special
conceput pentru copiii cu paralizii cerebrale - îi ajută sa mențină o
pozitie corectă a corpului în timpul lecțiilor, evitând astfel deformările și
posibilele complicații datorate unei posturi necorespunzătoare.

!

!

!
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1. Scaun de posturare

MAI BINE PENTRU COPII

!
2. Verticalizator

3. Ghetute ortopedice
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Toți copiii au dreptul
la joacă!
O societate sănătoasă
celebrează și integrează
diversitatea. Persoanele cu
nevoi speciale trebuie să aibă
acces în mod egal la servicii,
oportunități de angajare,
progrese tehnologice, etc.
Copiii cu nevoi speciale din
București găsesc doar în cazuri
rare și izolate echipamente de
joacă adaptate nevoilor lor,
pentru că majoritatea
parcurilor bucureștene nu sunt
amenjate în acest sens.

JOYPLACE - UN LOC DE JOACĂ
PENTRU TOȚI COPIII!
JOYPLACE reprezintă puterea și curajul de a merge înainte și de a face
lumea un loc mai bun pentru copiii noștri! JOYPLACE este un loc de joacă
și de veselie. Este un loc unde copiii cu dizabilități din București se pot
întalni și juca într-un spațiu interior, adaptat nevoilor lor.

Toți copiii au dreptul la joacă.
Copiii cu nevoi speciale sunt
tot copii! Prin joacă copiii
învață, cresc și se dezvoltă. Să
nu le răpim acest drept!

!

BENEFICIARI
Proiectul va contribui în mod
direct la îmbunătățirea calității
viații a aproximativ 100 de
copii cu nevoi speciale și a
familiilor lor. Previzionăm
utilizarea la capacitate maximă
în weekend (când se vor
desfasura și ateliere de lucru și
alte activități specifice) și o
utilizare a spațiilor de joacă
într-un program de 8 ore / zi, în
timpul săptămânii.

Ideea acestui loc a luat naștere la inițiativa mai multor familii cu copii cu
nevoi speciale din București, iar proiectul a fost desemnat castigator si a
primit o finantare de 28,500 de euro din partea Fundației Adobe.
Asociația noastră a participat la dezvoltarea acestui proiect încă de la
început și este partenera Asociației „Vreau și eu sa merg” în
implementarea lui.
Locul de joacă va avea două zone diferite: zona “Tummy Play” (Joaca pe
burtică) - o zonă de explorare care se adresează in principal copiilor care
nu merg și cealaltă zonă: “Up and Play” (Joacă
în picioare) - pentru copiii care se deplasează
singuri, ambele amenajate cu echipamente
special adaptate pentru copiii cu dizabilități.
In afară de zonele de joacă, JOYPLACE va
cuprinde un spațiu pentru organizarea de
ateliere de lucru cu activități specifice, atât pentru părinți cât și pentru
copii.
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Jucării și
echipamente
Structură modulară pentru
copiii cu abilități motorii bune
și foarte bune

!

JOYPLACE - STADIUL LUCRĂRILOR ȘI
URMĂTOARELE ETAPE
JOYPLACE este amenajat într-un spatiu din cadrul complexulului integrat
de servicii sociale Ominis, str. Turnu magurele, nr.17, sector 4, București,
pus la dispoziție de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului
București, conform Acordului de colaborare nr. RC 32/2 din 28.01.2016 cu
Asociația „Vreau și eu sa merg”- asociația parteneră pentru dezvoltarea
acestui proiect, conform Acordului de parteneriat dintre Asociația
Umanitară Marta Maria și Asociația "Vreau și eu să merg" - ianuarie 2015.

IMAGINATION PLAYGROUND
- zonă de obiecte ușoare de
construcție care se
asambleaza în diferite feluri

!
Zonă cu saltele și elemente
moi pentru construcție și
poziționare (pentru copiii
sever afectați)

!
!

În acest moment se lucrează la compartimentări, instalații și iluminat. Am
obținut produse și servicii sub formă de sponsorizare pentru amenajrea
spațiului (compartimentări gipscarton, uși, lumini, pardoaseală PVC, etc).
Au fost selectate ofertele și aleși furnizorii pentru jucării: Loftrek si Omfal
Educațional, cu toate certificările necesare.

!
!

Leagăne speciale
Zonă media cu echipamente
de stimulare cognitivă și
senzorială

CE URMEAZĂ: Finalizarea lucrărilor de construcție și amenajare
Montarea jucăriilor și stabilirea regulamentului de funcționare
Achiziționarea de materiale suplimentare și softuri pentru sala Media
Achiziționarea mobilierului pentru chicinetă, depozitare și sala Media
Asigurarea unui protocol de pază și supraveghere, precum și
întreținerea spațiului/curățenie.

!

Planul amenajarii si
structura cu leagane:

!
!
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Ce conține kitul Tobii

PRIVIND CU ÎNCREDERE SPRE VIITOR

Hardware: device-ul Tobii PCEye
Go (un tracker de ochi periferic cu
camere performante care
înregistrează mișcarea ochilor
înlocuind mouse-ul standard)

În luna mai Asociația a primit o donație în valoare de 3,200 de euro cu care a
achiziționat un dispozitiv “Tobii” cu tehnologia Eye Gazer de comunicare cu
privirea.

Software: 1.programul de
stimulare vizuală Sensory EyeFX
(30 de aplicații, divizate în 5 stadii
de explorare cu privirea);
2. programul de comunicare Tobii
Dynavox Communicator 5.

!

Compania suedeză "Tobii Technology” a creat pentru persoanele cu
deficiențe fizice – care nu își pot mișca eficient mâinile – și deficiențe de
comunicare, diverse dispozitive prin care acestea pot comunica cu ajutorul
privirii sau atingerii. Acestea deschid pur și simplu o lume nouă, odată cu
capacitatea de a avea control și acces la aplicații, de a naviga pe internet, de
a accesa muzica, e-carti, social media, jocuri și multe altele doar prin
mișcarea naturală a ochilor. Acest lucru le permite utilizatorilor cu dizabilitati
să trăiască o viață mai bogata și mai independentă. De asemenea, faptul că
pot comunica și învăța cu ajutorul acestei tehnologii reprezintă un pas
enorm pentru redarea libertații lor. Nemaifiind prizonieri în propriul corp,
acești oameni se pot exprima, se pot conecta cu restul lumii, pot evolua.

!
!
!
!

In prezent 5 copii cu nevoi speciale sunt in proces de testare si lucreaza
pentru stimularea vizuala cu acest dispozitiv.
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Marta la lucru

ORICE COPIL POATE CREA OPERE DE
ARTĂ!

!
Singură...

Marta, fetița de 5 ani care dă numele Asociației noastre, nu este doar un
copil cu paralizie cerebrală. În ciuda diagnosticului, Marta pictează ajutată
de mama ei în fiecare săptămână. Joaca cu culorile este mai mult decât o
simplă joacă pentru Marta, este o adevărată terapie prin artă care o ajută să
se exprime. Marta nu poate vorbi și are greutăți în a-și coordona mișcările,
deci nu se poate exprima ca noi ceilalți.

!

Desenele Martei sunt prelucrate apoi de mama ei care interpretează în cheie
proprie mesajul desenului. Multe dintre acestea sunt înrămate și oferite în
dar prietenilor și susținătorilor sau sunt printate pe tricourile Asociației.

!
!
Și alături de surioara ei...

!

!
!
!
!
!
!
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AMBASADORII
NOȘTRI

PRIETENII ȘI SUSȚINĂTORII
NOȘTRI

Prietenii noștri Radu Toma și
Mihaela Iacob au alergat in
diferite competitii imbracati cu
tricourile asociatiei pentru a ne
sustine cauza si a raspandi
mesajul nostru.

Poate cea mai importanta realizare a anului ce a trecut este că
Asociația și-a făcut și mai mulți prieteni. Oamenii au invățat să
asculte și să înțeleagă investind astfel mai mult in cauze umanitare.
Am cunoscut oameni care cred în cauze similare și care luptă
pentru crezul lor. Cu ajutor acestora, mesajul nostru se face
cunoscut!
În martie 2015, un centru de dezvoltare software din București a
organizat un eveniment de strângere de fonduri inedit: angajații au
gătit pentru colegii lor, iar banii strânși din vânzarea bucatelor au
mers către Asociație. În mai puțin de două ore, prietenii noștri au
strâns 3200 de lei!

!
La sfârșitul anului trecut, un alt grup de prieteni inimoși, conduși de
prietena noastră Cristiana Crețu, și-au mobilizat colegii pentru a
susține cauza noastră. Ei au gătit și au pus la vânzare bunătățile în
cantina companiei pentru care lucrează. S-au strâns atunci 6300
RON, suma împărțită în mod egal între doua proiecte umanitare.
Cristiana a continuat campania de strângere de fonduri câteva
săptămâni mai târziu când a strâns donații și a impartit tricouri ale
Asociației. Insă, așa cum spune și Cristiana, cel mai important este
că a povestit multor oameni despre Marta și alți copii ca ea.
Povestea prin ochii Cristianei o găsiți pe blogul ei: http://tis-lifebits.blogspot.co.nz/2016/01/iti-multumesc-marta.html

!
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FACEBOOK
Pagina de Facebook a
Asociației este un loc foarte
animat unde prietenii noștri își
împărtășesc experiențele și
aspirațiile, unde mulți oameni
au găsit soluții pentru
problemele lor sau doar un
priten care să ii asculte.

UNDE-S MULȚI, PUTEREA CREȘTE!
Asociația Umanitară Marta Maria colaborează cu mai multe organizatii
similare sau persoane private care susțin astfel de cauze umanitare.
Colaborarea strânsa nu doar că ne ajută să ne atingem țelurile mai ușor,
dar ne motivează pe toți sa privim mai cu incredere inainte.

Am adunat în puțin mai mult
de un an peste 650 de prieteni
înteresați de proiectele
noastre. Cu ajutorul
comunității virtuale, am
transmis mai departe crezul
nostru încercând astfel să
sensibilizăm societatea cu
privire la copiii cu dizabilități.
https://www.facebook.com/
www.martamaria.ro/?ref=hl

!
• În iunie anul trecut ne-am alăturat inițiativei Asocieției Unu și Unu care a
organizat primul marș dedicat copiilor născuți prematur, trăgând astfel
un semnal de alarmă asupra numărului tot mai mare de nașteri
premature, care adeseori reprezinta cauza paraliziei cerebrale infantile.

!
• Asociația s-a alăturat Federației Organizațiilor de Părinți care au copii cu
Dizabilități, inițiată de Fundația Star of Hope Romania.

!
• Asociația s-a implicat de asemenea în susținerea unor proiecte
deosebite inițiate de oameni care au în comun pe cineva apropiat cu un
grad mai mare sau mai mic de dizabilitate. Un astfel de proiect este siteul www.supereroiprintrenoi.ro care adună poveștile unor astfel de
oameni, îi pune în legatură și formeaza prietenii si relații pe viață.

!

!
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Calendarul de
activități 2016
15.02 - Demararea lucrărilor de
amenajare pentru proiectul
JOYPLACE- loc de joaca pentru
copiii cu dizabilitati- în spațiul
complexului Ominis, sector 4,
Bucuresti în parteneriat cu
Asociația ‘’Vreau și eu sa merg’’
28.02 - 6.03 Sesiune metoda
FELDENKRAIS, cu terapeut Marta
Havlicek
8.03 -"Daruim inimi"- Campanie
conștientizare- tribut mamelor
speciale
1.05 - Incepem proiectului Artiști
pentru copii speciali, lansare
colecție de păpuși cu dizabilități
special concepute pentru
Asociație de catre artisti locali
15.05 - Darea în functiune a
locului de joacă Joyplace
8.05.-19.05 - Sesiuni terapie
FELDENKRAIS, cu terapeut Sophie
Dingemans

Asociația Umanitară Marta Maria

PLANURI DE VIITOR

!
Misiunea noastră zilnică este să contribuim la îmbunătățirea calității vieții
copiilor cu dizabilități severe și a familiilor acestora. Acordarea de suport
moral și material
familiilor reprezinta
una din activitățile
noastre de fiecare zi.
Favorizarea integrării
sociale și
sensibilizarea
comunității cu privire
la astfel de copii se
numără de asemenea
pe lista noastră de
priorități. Acordăm un
interes special pentru
a-i ajuta pe acești
copii să se integreze mai usor in societate si sa-si continue terapiile
necesare, prin sprijin financiar.

14-15.05 - workshop Feldenkrais
pentru părinți și terapeuți
26.05 - Prezentare metode de
recuperare alternative pentru
Centrul de interventie ING pentru
prematuri, în parteneriat cu
Asociația UNU si UNU
01.06 - "Toti Copiii sunt Copii" Campanie de conștientizare
privind copiii cu nevoi speciale,
eveniment în aer liber pentru copii
cu și fără dizabilități
18.07-29.07 - Sesiuni terapie
FELDENKRAIS, cu terapeut Marta
Havlicek
28.10-3.11 Sesiuni terapie
FELDENKRAIS, cu terapeuti Marta
Havlicek si Sophie Dingemans
05.12-17.12 - Sesiuni terapie
FELDENKRAIS cu terapeut Ralf
Eggartner

!
Ca și anul trecut, și anul acesta Asociația plănuiește să strânga în jurul
evenimentelor create cu diferite ocazii cât mai mulți copii cu dizabilități și
făra, acestea fiind nu doar un prilej de socializare pentru copii dar un
moment în care părinții și îngrijitorii lor își pot împărtăși poveștile și pot
lega relații care îi ajută adesea să treacă mai ușor peste probleme.

!
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Asociația Umanitară Marta Maria

Date Asociație

Buget 2015

“ASOCIAȚIA UMANIATARĂ
MARTA MARIA” a căpătat
personalitate juridică prin
Hotarârea Judecatorească Nr.
669/2014 din data de 12 martie
2014 și a fost înscrisă ca persoană
juridică fără scop patrimonial în
registrul special cu Nr. 15 PJ din
26.03.2014, sub grefa
Judecatoriei Buftea.

Venituri: 155.760 lei

Sediu social: Str. V.Bideac, nr 14,
Chitila, Ilfov, cod postal 77045
C.I.F. 32976327

Echipa
• Adela Antoniu - mama Martei si
președinte al Asociației

Cheltuieli: 133.009 lei
Surse de venit:
Persoane fizice: 66.367 lei
Persoane juridice: 89.393 lei
Tipuri de cheltuieli:
Terapii și tratamente: 57.067 lei
Organizare sesiuni cu terapeuți străini: 22.943 lei
Cheltuieli logistice, taxe, contabilitate: 2.487 lei
Sprijin familii: 42.217 lei
Promovare, tricouri: 8.292 lei

!

Sponsori

• Alexandra Pantea - consilier
psihologic
• Oana Stoianovici - coach
• Luiza Pantiru - terapeut Bowen,
maseur și reflexoterapeut
• Maria D. - mama Ioanei
• Raluca Neacșu - mama lui Luca
• Sabina Antoniu- PR/ comunicare

Contact
contact@martamaria.ro
0721241434

www.martamaria.ro

Trafic site
(ianuarie 2015decembrie2015)
Vizite: 15.928
Vizitatori unici: 10.069
Vizualizări de pagini: 237.040

În anul 2015 Asociația s-a bucurat se sprijinul mai multor
sponsori si sutinatori care au contribuit cu ajutoare în bani
sau sub formă de bunuri și/sau servicii.

-Apanova Bucuresti
-Arhilab
-Beraria H
-Sosa&Sosa
-Ralso Services
-Sunville Limited
-Webart Software
-Agora Construct
-Schnitzel House
-Progerom
-Cofetaria Claus
-Mika Photo
-persoane fizice
Le mulțumim tuturor celor care ne susțin! Impreuna facem
lumea mai buna!
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