Raport de
activitate 2013
Asociaţia pentru Prevenirea si Tratarea Tulburarilor de Alimentatie APTTA a obţinut personalitate juridică la
data de 30.10.2012, este condusa de Dr. Pedo-Neuropsihiatru Corina Ciobanu – Presedinte si este sustinuta
de echipa Grupului de Suport. Acesta este un grup de initiativa a unor voluntari infiintat in anul 2010 cu
scopul de a acorda indrumare si sustinere persoanelor cu anorexie si bulimie nervoasa in drumul lor catre
tratament .
Informatii despre misiunea, viziunea si scopul asociatiei, sponsorii, partenerii si voluntarii pot fi vizualizate
pe site-ul: www.aptta.ro
Asociaţia APTTA este singura organizatie din Romania dedicata sprijinirii persoanelor care sufera de
tulburari de alimentatie - tulburari psihice cu rata de mortalitate de 12 ori mai mare decat TOATE celelalte
boli ce afecteaza femeile intre 14-24 de ani.

I.

Programe

Programe in derulare:
1. Creearea unui centru de informare cat mai completa despre problematica tulburarilor de alimentatie,
atat in planul informarii celor general interesati (parinti, persoane afectate, personal medical,
educatori, instructori sportivi, formatori de opinie din media, publicul larg), cat si in planul informarii
asupra cercetarilor stiintifice curente referitoare la subiectul bolilor de alimentatie.
2. Acordarea de suport, informatii si indrumare catre terapie persoanelor afectate de anorexie sau
bulimie nervoasa pentru:
a. online
 prin intermediul forumului www.anorexie-bulimie/forum, cu aproape 700 de utilizatori, la
care raspund: specialisti din domeniul psihiatrie, nutritie, psihoterapie, voluntari membri ai
Grupului de Suport
 in retelele sociale
b. prin Intalniri de Grup ce pun in contact persoane aflate in stadii diferite fata de tratament
(pacientii si familiile acestora, persoane aflate intr-un stadiu avansat de tratament sau
vindecate, doritorii de informatii despre tratament) sub coordonarea unui psihoterapeut
3. Preventie – prin actiuni de informare:
a. Cu elevi/studenti
b. Cu cadrele didactice
c. Cu personalul medical
Programul de preventive este o continuare a celui initiat de Grupul de suport si desfasurat inainte
de infiintarea asociatiei prin campanii de preventie si media awareness online, in forum si prin
intermediul retelelor de socializare.
Program in pregatire:
Infiintarea unui Centru de Tratament Integrat in care persoanele cu tulburari de alimentatie sa poata fi
tratate conform celor mai bune practici in domeniu.
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II.

Organizare asociativa

Asociaţia are urmatoarele categorii de personal:
Toate activităţile asociaţiei sunt realizate în regim de voluntariat , niciun membru nefiind remunerat pentru
acţiunile inteprinse.
Voluntari permanenti: 5 persoane;
Colaboratori, parteneri, sponsori si voluntari pe actiuni: peste 50 persoane.
Dezvoltare organizaţională
Având în vedere că asociaţia nu are o vechime mare, politica internă a asociaţiei s-a orientat în primul rând
în pregătirea resursei umane, prin participarea la diferite cursuri de specialitate, precum şi pe dezvoltarea
organizaţională.
-

III.
-

-

IV.










Participare la cursuri de fundraising organizate de o companie specializata in resurse pentru
fundraising ONG-uri (Dreamcatchers)
Inscrierea si participarea in programul de tehnologie pentru ONG-uri organizat de TechSoup in
colaborare cu Microsoft si Adobe, in urma caruia am achizitionat cu costuri foarte mici baza
tehnologica necesara sustinerii platformei web proprii si a programului de suport online.

Indicatori calitativi si cantitativi
7 membri si colaboratori specializati pe domeniile esentiale: psihiatrie, nutritie, psihologie, IT,
webdesign si comunicare online, research date;
peste 650 membri activi ai forumului de suport, in care acordam sustinere romanilor din tara si din
afara Romaniei (discutii directe cu romani din Germania, Spania, Anglia, Portugalia, Italia, unii
dintre ei copii pe care i-am indrumat catre comunicarea cu parintii lor);
peste 50 de familii beneficiare ale Intalnirilor de Grup de Suport in anul 2013;
peste 100 de persoane noi beneficiare ale suportului acordat online, orientate catre diferite forme
de tratament - http://aptta.ro/marturii.html
Strategia de implementare a programului Centrului de Tratament

Activitatile anului 2013
Participarea la ONGFest 2013 - http://aptta.ro/aptta-ongfest-2013.html
Seminarul cu tema „Realitatea tulburarilor de alimentatie in Romania”. - http://aptta.ro/campaniaaptta-pentru-viata.html
Campania “2% pentru APTTA” - http://aptta.ro/donatii.html , in urma careia am obtinut primele
fonduri ale asociatiei
Intalniri de grup periodice, lunare (“Prima duminica din fiecare luna”)
Dezvoltarea unui “Ghid al parintilor, dar nu numai al lor”sub forma unui material downloadabil,
care sintetizeaza principalele directii si atitudini de urmat de catre familia ce trece printr-un
tratament sau de catre cei catre doresc sa ajute un suferind de o tulburare de alimentatie.
Largirea platformei web asociative prin adaugarea site-ului aptta.ro, care contine peste 80 de
pagini de informatii extrem de necesare despre tulburarile de alimentatie si tratamentul acestora,
majoritatea izvorate din experienta unica a activitatii echipei medicale si a Grupului de Suport.
La sfarsitul anului 2013 platforma APTTA contine:
- Site-ul Grupului de Suport www.anorexie-bulimie.ro
- Site-ul asociatiei APTTA www.aptta.ro
- Forumul de suport www.anorexie-bulimie.ro/forum
- reteaua de suport si comunicare online
- baza de date asociativa
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