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2020
ÎN CUVINTE
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Anul 2020 este unul imprevizibil care ne-a făcut
să regândim obiectivele și mai ales prioritățile
organizației în raport cu misiunea noastră de a
sprijini sistemul medical, în particular accesul la
medicină dentară al copiilor din comunitățile
rurale. 

Din luna martie  până în prezent am
adaptat acțiunile dedicate sănătății orale ale
asociației  și activitățile atelierului social Atelier
Merci, pentru a  continua să ajutăm acolo unde
este nevoie:  comunități rurale și spitale. 

Am continuat acțiunile de profilaxie orală pentru
copiii din mediul rural și am distribuit peste 950
de pachete pentru profilaxie orală care au inclus
pe lângă produse de igienă orală și o carte
educațională și un document informativ pentru
părinți despre dreptul copilului la tratament
stomatologic gratuit.
Am organizat un webinar pentru igienă
orală pentru 50 de copii din mediul rural din
comune din județele Galați și Vaslui. 
Prin atelierul social Atelier Merci al asociației, am
inițiat un proiect prin care producem
combinezoane de protecție pentru spitale. 
Am creat un cluster de patru ateliere din
București care  lucrează la producția a
aproximativ 3.500 de combinezoane până  la
finalul lunii noiembrie. Astfel, sprijinim spitalele
prin combinezoanele de protectie pe care
oferim gratuit și 13 angajați din patru ateliere de
croitorie să își păstreze locurile de muncă și prin
aceste acțiuni, economia locală.

De asemenea, am absolvit cei patru ani de liceu

alături de copiii din proiectul de burse pentru

continuarea studiilor liceale “Merci la Sat” prin

care opt copii din zone rurale au fost susținuți
financiar pentru continuarea și finalizarea

studiilor liceale.
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PESTE 950

Au primit pachete de profilaxie orală și un document

informativ pentru părinți despre dreptul copilului la

tratament stomatologic gratuit într-un cabinet

stomatologic  în contract cu Casa Județeană de

Asigurări de Sănătate.

COPIII  DE LA SATE

PESTE 1.000

Prin atelierul social Atelier Merci am reușit să
producem și să donăm spitalelor măști și halate.

Vom crea și dona, până la finalul lunii noiembrie,

aproximativ 3.500 de combinezoane spitalelor din

țară.

Am primit solicitări, din partea spitalelor, pentru

peste 10.000 de combinezoane. În acest moment

căutăm parteneri pentru a continua producția și a

răspunde cererii spitalelor.

ECHIPAMENTE DONATE

8 COPII 

 8 copii din zone rurale au fost susținuti pentru a-și

continua studiile liceale.

4 ANI DE LICEU

2020
ÎN CIFRE

50 DE COPII

Am organizat și un webinar pentru igiena orală unde

au participat 50 de copii din mediul rural din Galați și

Vaslui.

WEBINAR TELEDENTISTRY
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PENTRU CĂ ÎMPREUNĂ FACEM CA LUCRURILE SĂ
SE ÎNTÂMPLE, AVEM NEVOIE DE SUSȚINEREA TA!

Poți face o donație  în contul Asociației, cu care vom continua următoarele proiecte: 

CUM POȚ I  AJUTA?

A. SUSȚINEREA
SPITALELOR

În urma acțiunilor desfășurate până acum am

primit solicitări din partea spitalelor, pentru

peste 10.000 de combinezoane.

Știre Digi 24 din 14 august 2020: "Reîncepe

criza echipamentelor, odată cu înmulțirea

pacienților COVID."

Fiind un produs produs local, susținem nu numai

spitalele în activitatea de tratare a pacienților,

dar și 4  ateliere de croitorie astfel unde  13

angajați își păstrează prin acest proiect locurile

de muncă.

Cost producție combinezon: 69ron.

PRODUCȚ IE  Ș I  DONARE DE

ECHIPAMENTE PROTECȚ IE

2020-2021 

B. ZÂNA MERCILUȚĂ

PROFILAXIE ȘI TRATAMENT STOMATOLOGIC

COPIILOR DIN ZONELE RURALE ȘI COPIILOR DIN

INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCUREȘTI PRIN

CABINETUL MOBIL ZÂNA MERCILUȚĂ

TELEDENTISTRY - WEBINAR ȘI PILOTARE

STUDIU -  IMPACTUL SĂNĂTĂȚII ORALE 

CELE 3 ARII DE INTERVENȚIE:

Peste 3.000 de copii au primit până acum vizita Zânei

Merciluță - cabinet stomatologic mobil.  Încă 1.097.000 

ne așteaptă (peste 1.100.000 dintre copii locuiesc la sat.

Conform Institutului Național de Statistică (iunie 2019,

pag 10) 3.052.479  de români se încadrează în grupul de

vârstă-țintă de 0-14 ani.

CONSULTAȚIE LA DISTANȚĂ PRIN TEHNOLOGIE DE

SCANARE ADAPTATĂ INTERVENȚIEI

STOMATOLOGICE.

PRECARE ASUPRA PARTICIPĂRII ȘI PERFORMANȚEI

ȘCOLARE A COPIILOR.

Cost intervenții/copil beneficiar: 370ron.

SERVICII  STOMATOLOGICE GRATUITE

COPIILOR DIN ZONE RURALE

 Donația poate reprezenta impozitul pe profit în cazul anumitor companii.
Link contract sponsorizare: 

http://zanamerciluta.ro/wp-content/uploads/2020/09/Contract-de-sponsorizare-asociatia-MERCI-CHARITY-2020.docx

MEDIC: DIN
BANDAJE, CÂRPE,

NE FACEM
ECHIPAMENT ȘI

TOT INTRĂM!
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PERSOANELOR FIZICE ȘI CLIENȚILOR ATELIERULUI SOCIAL ATELIER MERCI.

PARTENERILOR:


