Cele două ambulanțe cumpărate în timp record de români, prin campania Organizației
Salvați Copiii, ajung la Spitalul „Grigore Alexandrescu”

București, 24 august 2021: Cele două ambulanțe performante, special proiectate pentru uz
pediatric, pentru care românii au făcut un efort unic de solidaritate, în valoare de 153.748
de euro, ajung, astăzi, la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Ambulanțele sunt
vitale pentru transportul copiilor la tratamente complexe și consult interdisciplinar la cel
mai mare spital de pediatrie din țară.
POVESTEA #AMBULANȚĂPENTRUVIAȚĂ, O REUȘITĂ A COMUNITĂȚII
Atunci când medicii de la „Grigore Alexandrescu” au cerut sprijinul Salvați Copiii România,
spitalul rămăsese cu o singură ambulanță care necesita reparații permanente. A fost momentul în
care Salvați Copiii a decis să își concentreze eforturile pentru a pune la dispoziția medicilor o
ambulanță nouă, dotată corespunzător pentru transportul copiilor.
▪
15 martie 2021: Organizația Salvați Copiii România lansează apelul
#Ambulanțăpentruviață, pentru a mobiliza fondurile necesare achiziționării unei
ambulanțe.
▪
18 martie 2021: Filosoful Mihai Șora află de campania #Ambulanțăpentruviață și
realizează un desen devenit simbolul campaniei.
▪
19 martie 2021: ALUZIVA, creator de conținut influent în social-media,
răspunde apelului și mobilizează o importantă comunitate de donatori on-line.
Solidaritatea se pune în mișcare și zeci de influenceri promovează cauza.
▪
20 martie 2021: Amalia Năstase și-a donat ziua de naștere și a reușit să strângă
5.000 de euro.
▪
21 martie 2021: Românii s-au mobilizat într-un gest unic de solidarite și au donat
în timp record: peste 5.782 de persoane fizice au donat 46.242 de euro.
▪
22 martie 2021: Lidl România s-a implicat pentru a dona peste 76.000 de euro,
suma necesară achiziției unei ambulanțe care să ajungă la medicii de la Grigore
Alexandrescu. În același timp, Banca Comercială Română (BCR) a decis să contribuie cu
40.000 de euro. Au fost astfel mobilizate fonduri duble, într-o singură săptămână.
▪
24 martie 2021: Salvați Copiii a decis să doteze Spitalul „Grigore Alexandrescu”
nu cu una, ci cu DOUĂ ambulanțe.
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Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a explicat intervenția
rapidă, pentru a pune la dispoziția spitalului cele două ambulanțe: „Când am aflat că Spitalul
Grigore Alexandrescu nu mai are în dotare nicio ambulanță complet funcțională și adecvată
pentru transportul copiilor, am decis să intervenim prompt și să căutăm soluții. Iar românii au
înțeles urgența și au răspuns incredibil apelului nostru. De asta am continuat: după ce ne-am
asigurat că spitalul va avea ambulanțele, am început lucrări de reparație pentru sistemul de
energie și am dotat Secțiile de ORL și Ortopedie pediatrice, cu aparatură complexă, care să
îmbunătățească terapia medicală”.

Multumiri speciale celor care au contribuit la strângerea de fonduri prin mobilizarea
comunităților lor: Robert Diaconeasa, Alina Ceusan, Gina Pistol, Oana Roman, Andreea Raicu,
Dorian Popa, Andreea Antonescu, Cristina Stefan, Ana Bogdan, Giulia, Ela Craciun, Ruxandra
Luca, Andreea Balan, Ionela Nastase, Alina Sorescu, Ana Maria Barbu, Gabriela Atanasov,
Sinziana Iacob, Flavia Mihasan, Omid Ghannadi, Adi Hadean, Monica Birladeanu, Maria
Zvinca, Madalina Dragulin, Giulia Nahmany, Dana Predu, Ionut Bodonea, Irina Deaconescu,
Florin Dumitrescu, Sorin Bontea, Alina Puscas, Ioana Grama.
SOLIDARITATEA MERGE MAI DEPARTE
După achiziționarea celor două ambulanțe, din cei 174.155 euro, Salvați Copiii România a decis
să utilizeze restul de fonduri în lucrări de reparație și în dotarea spitalului, astfel încât acesta să
nu mai fie vulnerabilizat.
Aprilie 2021: Încep lucrările de reparații și reabilitare ale sistemului permanent de energie,
pentru ca intervențiile din sălile de operații și secțiile de Terapie Intensivă ale spitalului să nu
depindă exclusiv de starea sistemului național de energie. Costul total al reparațiilor este de
57.632 de Euro.
•

Mai 2021: A fost inițiată repararea echipamentelor speciale care furnizează gaze medicale
pentru alimentarea permanentă a secțiilor Chirurgie Cardiovasculară, Neurochirurgie,
Cardiologie, Neurologie, Toxicologie, Pediatrie (5.300 euro).

•

Iunie 2021: Organizația Salvați Copiii România a accelerat programul de dotare a Spitalului
Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, cel mai mare spital de pediatrie din țară.
Astfel, Clinica de Ortopedie Pediatrică și Secția de ORL ale unității medicale au primit aparatură
medicală complexă, în valoare totală de 152.000 de euro.
În cinci ani de colaborare, Salvați Copiii a ajuns în secțiile de Terapie Intensivă Nou-născuți,
ORL și ATI ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” cu
echipamente performante în valoare de 172.306 euro - 3 incubatoare, 2 ventilatoare neonatale, 1
ventilator pediatrie, 2 monitoare, 1 monitor de nerv facial, 1 electrocauter, 1 vibroscop nazofaringo-laringian, 1 videofibroscop flexibil nazofaringolaringian cu video cameră și monitor.
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Suma totală donată catre spital de-a lungul colaborării este de 540.000 euro.
În 2021, Organizația Salvați Copiii România a extins programul de combatere a mortalităţii
infantile și în secţiile de pediatrie din spitalele din ţară, afectate de o subfinanţare acutizată în
contextul pandemiei.
Toti cei care doresc să susțină sănătatea copiilor din România implicându-se în dotarea
maternităților și a secțiilor de pediatrie cu echipamente medicale performante o pot face
printr-un SMS de 2 euro lunar, cu textul SALVEZ la 8844.
www.salvaticopiii.ro
Contact Salvați Copiii România:
Ștefania Mircea, Coordonator program, stefania.mircea@salvaticopiii.ro, 0745.375.148.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii:
De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în
beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din
organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în
beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate,
identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același
timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al
copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât
acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea
copiilor.
Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității
sociale a companiilor și a societății, în sens larg.
În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care
promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de
ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire,
educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind
modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viaţa acestora. Peste
2.570.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
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