un proiect dezvoltat de APTTA

Centrul de zi “Phoenix”
 Nevoia identificată:
 Tulburările de alimentație sunt tulburări caracterizate prin

modificarea drastică a comportamentului alimentar și au
consecințe grave, atât psihice, cât și fizice, în unele cazuri
soldându-se chiar cu moartea persoanelor afectate
 Se estimează că anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, BED
și EDNOS afectează între 300.000 și 400.000 de români,
majoritatea nediagnosticați, doar 1 din 10 cazuri primind
tratament adecvat
 Acestea reprezintă o problemă de sănătate publică ce afectează
în special grupa de vârsta 12-25 de ani și până la 1 din 5 femei
 În România nu există încă niciun centru de tratament
integrat, în ciuda nevoii acute de înființare a unui astfel de
centru

 Partener proiect:
 Asociaţia Română de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi

Profesii Asociate (ARPCAPA)
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Obiectivele proiectului
 Deschiderea unui centru de zi cu capacitate de 10 locuri pentru tratamentul
integrat al tulburărilor de alimentație adresat copiilor și adolescenților care
provin din familii cu o situatie socio-economică dificilă
 Oferirea de servicii sociale pentru un numar de 40 de copii și adolescenți cu
tulburări de alimentație în primul an de funcționare a centrului
 Dezvoltarea capacității organizației de a furniza servicii sociale grupului
său țintă prin atragerea de noi voluntari și de personal specializat cu
competențe în următoarele domenii:
 Nutriție
 Pediatrie
 Psihiatrie pediatrică
 Psihoterapie individuală, de grup și de familie
 Asistență socială
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Buget sintetic proiect

Total buget
83.450 EUR
Cofinanțare APTTA
4.038 EUR
Necesar
sponsorizare
79.412 EUR
Cheltuieli
principale:
- Management
centru
- Experți
- Chirii și alte
cheltuieli directe
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Pachete de sponsorizare
 Pentru calculul pachetelor se iau în considerare atât sponsorizările în natură,
cât și cele în numerar
 Bronze (500 EUR – 10.000 EUR)
 Comunicarea sprijinului acordat online (Facebook, website);
 Afișarea logo-ului pe roll-up banner în cadrul unui eveniment de promovare a
proiectului (e.g. la inaugurarea Centrului Phoenix);
 Afișarea în lista de sponsori existentă pe website;
 Sprijinul acordat APTTA poate fi comunicat de companie intern și extern.
 Silver (10.000 - 30.000 EUR) – cele anterioare, plus:
 La acțiunile desfășurate împreună cu membrii APTTA (evenimente publice de
promovare), voluntarii pot purta însemnele companiei;
 Logo-ul companiei va fi afisat pe fluturașii și pliantele de promovare a
proiectului.
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Pachete de sponsorizare (cont.)
 Gold (30.000 – 50.000 EUR) – cele anterioare, plus:
 Afișare logo pe tricourile imprimate pentru promovarea proiectului și pe afișele
proiectului;
 Testimoniale pe website și în comunicările oficiale online ale asociației (prin
parteneri media specializați în comunicarea specifică proiectelor de CSR);
 Reprezentanții companiei vor fi invitați să țină un discurs în cadrul unui
eveniment de promovare.
 Platinum (peste 50.000 EUR – sponsor unic) – cele anterioare, plus:
 Logo afișat pe pagina principală a website-ului asociației;
 Comunicarea sprijinului acordat de sponsor la toate evenimentele asociației;
 Sponsorul participă alături de reprezentanții APTTA la dezbateri publice
radio/TV.
 La solicitarea dumneavoastră, pachetele prezentate pot fi discutate pentru a fi
adaptate cerințelor individuale.
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Despre APTTA
 Asociația pentru Prevenirea și Tratarea Tulburărilor de Alimentație – APTTA
 Anul înființării: 2012
 Misiune: îmbunătățirea acțiunilor de prevenire, de depistare precoce și tratare a

tulburărilor de alimentație.

 Acțiuni - exemple:
 Oferirea de informații, ajutor și îngrijire pacienților și anturajului lor familial: online, grup
de sprijin, consiliere și psihoterapie;
 Elaborarea unor publicații de specialitate referitoare la tulburările de alimentație, în
vederea informării publice;
 Acordarea de ajutor specializat copiilor, adolescenților și adulților tineri cu tulburări
psihice, emoționale și comportamentale ce ar putea duce la apariția tulburărilor
alimentare, în vederea prevenirii acestora;
 Activități de sprijinire a părinților în educația timpurie a copiilor, în ceea ce privește
comportamentul alimentar.
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Proiectele APTTA
Grup de
suport cu
întâlniri
lunare

Campania
APTTA
pentru viață,
Seminarii

Ghid al
părinților,
dar nu
numai al lor

Platforma
APTTA
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Contact
Dr. Corina Ciobanu – Președinte APTTA
Telefon: 0755.144.125
E-mail: contact@aptta.ro
Website: www.aptta.ro
Platforma: www.anorexie-bulimie.ro
Forum: www.anorexie-bulimie.ro/forum

Vă mulțumim și sperăm să deveniți Partenerul nostru!
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