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A început războiul!

„E nedrept că milioane de ucraineni 
sunt forțați să plece departe de casele 
lor, de cei dragi, de țara lor. Simt o mare 
durere. Vorbesc cu Misha în fiecare zi. 
Mi-e dor de el.”
- Anna 



Cei care au rămas.

„Dacă oamenii care au dezlănțuit 
războiul se iubeau așa cum ne iubim 
noi, probabil că nu ar mai fi existat un 
război. Anna mea a plecat.”
- Misha



Necesitate proiect

• În data de 24.02.2022, Rusia a invadat Ucraina. Milioane 
de ucraineni au de înfruntat un dublu război: războiul de 
afară, cu soldați reali, bombe și raiduri aeriene și 
războiul cu boala. Răniții. Bolnavii cronici. Familiile lor. 
Cadrele medicale.

• Resursele medicale deveneau din ce în ce mai puține, 
cererile de ajutor se înmulțeau de la o zi la alta.

• După o lună de la începerea războiului, Organizația 
Mondială a Sănătății a identificat 64 de spitale atacate, 
inclusiv spitale de copii și maternități.

Credit foto: Ratushnyak Oleksandr



Fondul de Urgență pentru Ucraina

• Sunt cei care pleacă. Dar sunt și cei care rămân. Pentru
cei care au rămas, pacienți și răniți, am creat Fondul de 
Urgență pentru Ucraina. 

• Am identificat nevoi punctuale din spitale (liste de 
necesități) pentru a răspunde cu sprijin în mod eficient.

• Am colaborat cu voluntari ucraineni și am încheiat
parteneriate cu autoritățile locale din Ucraina pentru
preluare și distribuire.

• Am strâns fonduri de la donatori și sponsori pentru a 
achiziționa medicamente, consumabile și dispozitive
medicale și a le transporta în Ucraina.



Timeline proiect

1 Martie 2022
Lansăm campania de 
fundrasing

4 Martie 2022
Transport #1

2 Martie 2022
Lucrăm cu voluntarii

1 Aprilie 2022
Transport #3

18 Martie 2022
Transport #2

12 Mai 2022
Transport #4

19 Iulie 2022
Transport #5



Transport #1
1 camion, 22 paleți, 3 tone

Către: Departamentul de Sănătate al Consiliului Local al 
Orașului Chernivtsi / Cernăuți

Când: 4 Martie 2022

Ce am trimis:
• Materiale medicale: +270.000 buc. (seringi, ace, măști 

medicale, comprese)
• Analgezice: +14.000 buc. (capsule, fiole, pulbere pentru 

soluții injectabile)
• Antiinflamatoare: +10.000 buc. (capsule, creme, geluri)
• Medicamente boli cronice: +10.000 cutii
• Antibiotice: 1.578 cutii
• Anestezice: 423 buc. (spray, fiole, pulbere pentru soluții 

injectabile)

Unde au fost distribuite: Chernivtsi / Cernăuți, Kyiv și 
spitale cu nevoi urgente din orașele afectate de război.



Transport #2
2 camioane, 37 paleți, 8 tone 

Către: Instituția Municipală Baza Ofertei Medicale Speciale 
a Direcției de Sănătate Regionale de Stat Transcarpatice, 
Uzhhorod

Când: 16 Martie 2022

Ce am trimis:
• Consumabile spitalizare & chirurgie (comprese, catetere, 

sonde, perfuzoare): + 25.000 unități / buc.
• Instrumente & echipamente prim ajutor (tărgi, atele, 

pansamente, kit resuscitare): + 21.000 unități / buc.
• Materiale protecție (măști, mănuși): + 10.200 buc.
• Dezinfectanți uz general: 2.500 l
• Dezinfectanți chirurgicali: 1.000 l
• Medicamente de prima urgență: 2.057 unități
• Medicamente pentru boli cronice: 120 cutii
• Paturi: 17 buc.

Unde au fost distribuite: 3 spitale importante din Kyiv. Viktor Yatsyk, medic și consilier al primarului din Kyiv, s-a ocupat de distribuire. Video aici.

https://www.facebook.com/daruiesteviata.ro/videos/371778648152552


Transport #3
2 camioane, 24 paleți, 3 tone

Către: Consiliul Orășenesc Dunayev al Districtului 
Kamianets-Podilsk din Regiunea Hmelnytsk, Dunaivtsi

Când: 1 Aprilie 2022

Ce am trimis:
• Instrumentar medical: +84.000 buc. (forceps, foarfeci, 

perfuzoare)
• Antibiotice: +8000 cutii
• Antiinflamatoare: 2.984 buc. (comprimate, creme, 

geluri)
• Dezinfectanți: 1.602 buc. (soluție, unguent)
• Prim ajutor: 68 buc. (saltele, tărgi, cărucioare)
• Vaccinuri: 230 buc.
• Vitamine: 480 cutii
• Medicamente oncologice: 280 cutii
• Analgezice: 17 cutii

Unde au fost distribuite: Kiyv + regiunile Dunaivtsi, 
Kharkiv, Zaporizhia, Cherkasy, Khmelnytsky. 

Consiliul Local din Dunaivtsi s-a ocupat de distribuire. Video aici.

https://www.facebook.com/dynaivtsi.tg/videos/1112382262948417


Transport #4
1 camion, 11 paleți, 4 tone

Către: Serhiy Prytula Charitable Foundation

Când: 12 Mai 2022

Ce am trimis:
• Materiale medicale: +36.000 buc. (kituri cu instrumente 

pentru operație, mănuși, halate, alcool sanitar)
• Materiale tactice / prim ajutor: 1.336 buc. (tărgi, gulere 

cervicale, bandaje și plasturi sterili)
• Corturi medicale / spital campanie: 12 buc.
• Echipamente medicale: 9 buc. (monitoare, 

defibrilatoare)

Unde au fost distribuite: Batalionul Azov din Kyiv, 
organizația Hospitallers, Kharkiv și alte zone cu nevoi 
medicale urgente.



Transport #5
1 camion, 9 paleți, 1 tonă

Către: Ukraine XXI Charitable Foundation

Când: 19 Iulie 2022

Ce am trimis:
• Medicație boli cronice: 3.791 buc.
• Anxiolitice, Sedative: 604 buc.
• Antiinflamatoare: 537 buc.
• Set osteosinteză + sisteme de fixare externă a 

fracturilor: 500 buc.
• Suplimente farmaceutice: 457 buc.
• Antidiabetice: 298 buc.
• Antialergice: 225 buc.
• Antibiotice: 159 buc.
• Fotolii rulante: 20 buc.
• Echipament ventilație mecanică – 1 buc.

Unde au fost distribuite: Kharkiv, Kyiv și alte zone cu 
nevoi medicale urgente.



Unde au ajuns donațiile



Împreună am investit 
pentru Ucraina 

Aprox. 740.000 €

Aprox. 537.000 €
fonduri și sponsorizări în produse de la companii

Aprox. 203.000 €
donații online și transfer bancar de la persoane fizice



Ce a adus
implicarea ta

Am sprijinit spitalele din 
Ucraina cu:

5 transporturi
7 camioane
103 paleți
19 tone

de echipamente medicale



Oamenii. De aici și de acolo

Natalia s-a alăturat ca voluntară echipei Dăruiește 
Viață după ce a plecat din Kyiv din cauza războiului.

Zi de zi, Natalia a venit la birou, ne-a ajutat cu traducerile 
și a făcut legături cu autoritățile din Ucraina, facilitând 
astfel transporturile organizate de Dăruiește Viață.

Anna, fiica ei, și Misha, iubitul ei care a rămas în Ucraina, 
ne-au împărtășit ce înseamnă pentru ei despărțirea din 
cauza războiului. Întreaga poveste aici.

„Noi nu renunțăm niciodată. Noi luptăm pentru libertate, 
democrație și drepturile omului. Anna are o grămadă de 
planuri de viitor și toate au legătură cu noua ei viață într-o 
Ucraina independentă. Superputerea ei este că e 
ucraineană. E în genele noastre să luptăm pentru 
libertate.”
- Natalia

https://republica.ro/anna-si-misha-s-au-despartit-la-granita-dintre-razboi-si-pace-dar-se-viseaza-in-fiecare-noapte-impreuna


Parteneri și susținători

Transporturile către Ucraina au fost posibile datorită 
unor oameni extraordinari care și-au unit forțele.

185 companii
1.367 donatori în campania de fundraising
205 donatori prin transfer bancar
28 donatori din alte campanii
7 platforme (Global Giving, The Savitri Waney Charitable 
Trust, Charity - Customertimes Corp., RTQ- Refuse to Quit, 
Your Cause, Benevity etc.) 

Mulțumiri speciale:

• ADEM pentru organizarea primului transport,
• Pharma Vision (prin domnul Adrian Cristea) pentru 

sprijinul logistic,
• Vămilor Siret și Halmeu (prin funcționarii lor) pentru 

facilitarea formalităților,
• Biroului de comisionare vamală RCS (prin domnul 

Alexandru Turlic) pentru buna desfășurare a 
transportului paleților din România în Ucraina.



Comunicare
Campanie fundraising:
• Campanie de fundraising creată pe daruiesteviata.ro

Blog & Social media:
• Jurnal de proiect pe blog, actualizat constant aici
• Postări pe paginile de Facebook Daruieste Viata & Bursa 

de Fericire
• Postări & stories dedicate proiectului pe contul de 

Instagram @daruiesteviata
• Postări pe profilul de LinkedIn
• Video publicat pe canalul de Youtube

Comunitate susținători: 
• Newsletter donatori (pentru a dona în campanie)
• Newsletter companii (pentru a redirecționa 20% din 

impozitul pe profit/venit aferent primului trimestru al 
anului 2022)

Media tradițională:
• Articol publicat pe Republica aici

https://www.daruiesteviata.ro/campanii/fond-de-urgenta-pentru-ucraina/Mq08PNdPr
https://www.daruiesteviata.ro/blog/cu-gandul-la-cei-care-raman-in-ucraina/nqd53PdMR
https://www.facebook.com/daruiesteviata.ro
https://www.facebook.com/NoiFacemUnSpital
https://www.instagram.com/daruiesteviata/
https://www.linkedin.com/company/daruieste-viata-give-life-association-
https://www.youtube.com/watch?v=C1qGp1XXaRo
https://mailchi.mp/daruiesteviata.ro/tu-ce-ai-face-ai-pleca-sau-ai-rmne
https://republica.ro/anna-si-misha-s-au-despartit-la-granita-dintre-razboi-si-pace-dar-se-viseaza-in-fiecare-noapte-impreuna




Dăruiește Viață reformează sistemul
medical românesc, aducând speranță
și arătând că se poate.

Clădim și reclădim: secții, spitale și speranțe
Conducem: proiecte, legi și bătălii de idei
Adunăm: reputație, experți adevărați, fonduri
Apărăm: drepturi, principii, vieți



Continuăm împreună
cel mai ambițios proiect
#NoiFacemUnSpital

Pune cărămida ta. Donează!

Online pe daruiesteviata.ro

SMS la 8864 cu mesajul SPITAL

Sponsorizează trimestrial cu 20% din impozitul pe venit / profit

daruiesteviata.ro

Cash la stațiile de plată SelfPay, Kiwi, în urnele din benzinăriile 
OMV-Petrom sau la orice bancă în contul nostru



www.daruiesteviata.ro | contact@daruiesteviata.ro | 0729 999 777  

Clădim și reclădim: secții, spitale, speranțe. 


