
Plan de activităţi pentru 2013
Asociaţia Transplantaţilor din România



Scop: creşterea vizibilităţii, reprezentativităţii şi a puterii de 
negociere a organizaţiei.

Obiective: 

• să creştem numărul de membrii;
• să asigurăm o comunicare continuă cu membrii organizaţiei;
•să creştem nivelul de comunicare cu terţii;
•să dăm posibilitatea membrilor ATR să comunice şi să socializeze,
•să vorbim/arătăm membrilor societăţii ce înseamnă viaţa în stare 
post transplant mergând în mijlocul diferitelor comunităţi,
• să mulţumim public donatorilor; 
• să fim prezenţi, ca organizaţie, la cât mai multe evenimente 
interne şi internaţionale legate de starea post transplant, de 
promovarea donării de organe, de drepturile pacientului etc.;
•să aducem la evenimentele noastre reprezentanţi ai altor 
organizaţii de pacienţi, profesionale, din domeniul social etc.,
• sa creştem nivelul comunicării cu decidenţii sistemului sanitar, 
social şi legislativ



1) AG a ATR – martie 2013 + dezbatere pacient – medic –
decident.

2) Participare la Forumul Asociaţiilor de pacienţi 13 – 15 
martie.

3) Participare la Ziua Naţională a Transplantului – aprilie 
2013

4) „Mişcarea înseamnă sănătate” – proiect multianual, 
care are ca scop: încurajarea practicării sportului, a 
exerciţiilor fizice ca factor benefic pentru fizicul şi psihicul 
pacientului în stare post transplant. 

• Întreceri sportive în vederea participării la Jocurile 
Mondiale ale Transplantaţilor (Ar fi ideal dacă am putea 
invita şi pacienţi din organizaţii similare ale ţărilor limitrofe.) 
- perioada: mai/iunie.
•Jocurile Mondiale ale Transplantaţilor – august 2012

5) vb



5) Campanie „Spune DA! Susţine donarea de organe.” -
activitate itinerantă tip „caravană”  - traseu: Bucureşti –
Constanţa – Iaşi - Braşov – Sibiu - Tg. Mureş – Cluj 
Napoca – Oradea – Timişoara – Craiova – Bucureşti.

6) “Un om instruit, o organizaţie mai puternică” – pregatire 
10 – 15 membrii pe: manager proiect, achizitii publice, 
comunicare – urmează bugetare

7) Dezbatere pacient – medic – decident, ediţia de toamnă.

8) Revista “A doua viaţă”, minim 2 numere.

9) Calendar 2014.

10) Alte activităţi.

11) Activitate curentă.
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Vom putea realiza cele propuse numai 
dacă se vor implica cât mai mulţi 
membrii.  
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