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Zâna Merciluță

AM ADAPTAT
ACȚIUNILE
DEDICATE
SĂNĂTĂȚII ORALE

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

Având în vedere importanța sănătății orale, cavitatea
bucală fiind o cale de acces pentru organismele
infecțioase, am adaptat acțiunile asociației dedicate
sănătății orale și activitățile afacerii sociale Atelier
Merci, pentru a continua să ajutăm acolo unde este
nevoie acum: comunități rurale și spitale.
Am continuat acțiunile de profilaxie orală pentru
copiii din mediul rural și am distribuit pachete de
profilaxie la peste 4400 copii din 56 de sate, din
județele Alba, Botoșani, Constanța, Cluj, Galați, Prahova
Vaslui și București. Pachetele au inclus pe lângă produse
de igienă orală, o carte educațională și un document
informativ pentru părinți despre dreptul copilului la
tratament stomatologic gratuit.

Am

organizat

5

webinarii

de

igienă

pentru

sănătate orală în care peste 400 de copii din ciclul
primar și gimnazial din comune din județele Galați și
Vaslui au participat la o demonstrație de periaj
dentar realizat corect, au aflat despre importanța
fluorului pentru dinți și cum îl pot aplica și au adresat
întrebări medicului stomatolog invitat dr. Asma
Battah (clinicile Dr. Leahu, București).

CE NE DORIM PENTRU 2021
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3 ARII DE INTERVENȚIE PENTRU ANUL 2021

SERVICII
STOMATOLOGICE
GRATUITE PENTRU
COPIII DIN ZONE RURALE
PROFILAXIE ȘI TRATAMENT STOMATOLOGIC
COPIILOR DIN ZONELE RURALE ȘI COPIILOR DIN
INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCUREȘTI PRIN
CABINETUL MOBIL ZÂNA MERCILUȚĂ
Peste 3.000 de copii au primit în ultimii 4 ani vizita
cabinetului stomatologic mobil - Zâna Merciluță.
Încă 1.097.000 de copii care locuiesc la sate, unde există
un număr mic de cabinete stomatologice, ne așteaptă.
(Institutul Național de Statistică, 2019, pag. 10). Asociația
deține două cabinete stomatologice mobile.
Direcții de dezvoltare
TELEMEDICINĂ
DENTARĂ
(TELEDENTISTRY)
PILOTAREA CONSULTAȚIE LA DISTANȚĂ PRIN
TEHNOLOGIE
DE
SCANARE
ADAPTATĂ
INTERVENȚIEI STOMATOLOGICE
WEBINARII DE EDUCAȚIE PENTRU IGIENĂ ORALĂ
PENTRU COPII DIN MEDIUL RURAL
STUDIU "IMPACTUL SĂNĂTĂȚII ORALE PRECARE
ASUPRA
PARTICIPĂRII
ȘI
PERFORMANȚEI
ȘCOLARE A COPIILOR"
Sănătatea orală este considerată, la nivel mondial o
problemă de sănătate publică importantă datorită
prevalenței afecțiunilor și efectului său social direct.
Absenteismul școlar nu ține doar de sfera
învățământului.
Analizarea cauzelor absenteismului și căutarea unor
modalități eficiente pentru combaterea factorilor poate
duce la dezvoltarea sănătoasă a elevului și diminuarea
riscului de abandon școlar, viitoare probleme în găsirea
unui loc de muncă sau în integrarea socială.
Concluziile raportului vor sugera dacă îmbunătățirea
stării de sănătate orală a copiilor poate fi un mijloc de
îmbunătățire a experienței lor educaționale.
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NEVOI ȘI URGENȚE

NEVOIA de echipamente de protecție
Potrivit

Mediafax

(18.11.2020),

în

unitățile

sanitare de profil, numărul total de persoane
internate pozitive COVID-19 este 13.179.

"Se dau în consum 800-1000 de bucăți
pe săptămână, în funcție de numărul de
pacienți"
Medic Spitalul de Pneumoftiziologie Dr. Nicolae Rusdea, Baia Mare

Disponibilizări în industria textilă
Datele Institutului Național de Statistică (2020)
arată că aproape o jumătate de milion de
români nu au un loc de muncă.
"Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Olt (AJOFM Olt) a fost notificată privind
concedierea colectivă, în luna septembrie, a 52
de angajați din domeniul confecțiilor textile,
din Caracal. În acest domeniu au mai fost
anunțate

disponibilizări",

Elena

Iordache,

AJOFM Olt

Prin afacerea socială a asociației, Atelier Merci, am inițiat un proiect prin care
producem combinezoane de protecție pentru cadrele medicale din spitale.
Pâna la finalul lunii noiembrie, 3.500 de combinezoane de protecție vor fi trimise la 35 de spitale din
toată țara. Până acum, peste 2.900 au fost trimise la 28 de spitale din 15 județe.
Am creat un cluster de patru ateliere din București care lucrează la producția combinezoanelor, astfel,
sprijinim spitalele prin combinezoanele de protectie pe care le oferim gratuit și 13 angajați din patru ateliere
de croitorie și-au păstrat locurile de muncă. În plus, prin aceste acțiuni susținem economia locală, toate
materialele pentru producție și accesoriile fiind achiziționate din România.
Spitalul din Târgu Bujor, județul Galați
"Suntem un spital mic, cu resurse

spital beneficiar

TESTIMONIAL

puține,

dar

importantă

situat
și

adresabilitate.

într-o

cu
[...]

locație

foarte
avem

mare

laborator

COVID acreditat MS, primiri urgențe și
un

container

medical

unde

izolăm

pacienții COVID după testare până la
transfer. Pe o rază de 60 km nu există
niciun spital."

PAGINA | 04

CE NE DORIM PENTRU 2021

SUSȚINEM CAMPANIA DE VACCINARE!

CABINET MEDICAL MOBIL ECHIPAT PENTRU VACCINARE
Dorim să punem la dispoziția Ministerului Sănătății,
Nevoie de acoperit
32.5%

în campania de vaccinare, cele două cabinete
medicale mobile, în demersul vaccinării antiCovid-19, pentru populația din zonele rurale.

Cerere spitale
50%

Medicii voluntari în proiectul Zâna Merciluță își vor
oferi sprijinul în acest demers.
Combinezoane realizate
17.5%

AJUTĂM ANGAJAȚI DIN DOMENIUL TEXTIL SĂ ÎȘI PĂSTREZE
LOCUL DE MUNCĂ!

COMBINEZON DE PROTECȚIE PRODUS ÎN ROMÂNIA, CUSUT CU DRAG ÎN BUCUREȘTI
Producem în București, cu materiale și accesorii achiziționate din România, un model de combinezon de protecție
testat pentru SR EN 14126: îmbrăcăminte de protecție.

Atelier Dana Dinu
„Perioada aceasta a marcat greu micul nostru atelier. [ ... ]
faptul că am putut continua activitatea fără să recurgem la

atelier partener

TESTIMONIAL

somaj tehnic, faptul că am putut aduce un aport societății
greu incercate, faptul că am putut avea o activitate si un
ritm de muncă susținut, ne-a ajutat enorm. Ne-a ajutat
psihic, emoțional, financiar. Am reusit să străbatem aceste
luni

grele

muncind

pentru

un

scop

nobil.

Suntem

recunoscători echipei Merci pentru faptul că ne-au ales în
acest proiect. Acest proiect a fost o gură de oxigen și o colac
de salvare financiar.”
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ATELIER MERCI - DESPRE

PENTRU CĂ 100% DIN PROFIT ESTE REDIRECȚIONAT CĂTRE
CAUZELE ASOCIAȚIEI, FIECARE PRODUS CREAT ÎN ATELIER
MERCI POARTĂ ETICHETA PORT CU MINE O FAPTĂ BUNĂ!

"PENTRU CĂ NE DORIM
SĂ TE SIMȚI BINE CÂND FACI
ȘI PORȚI O FAPTĂ BUNĂ"
CREĂM PRODUSE CU UN DESIGN SIMPLU, MINIMALIST ȘI PE MĂRIMEA SUFLETULUI TĂU!
Încercăm să rezolvăm probleme pe care le identificăm în comunitate, cu respect față de cei
pe care îi susținem, cu respect față de natură și cu respect față de tine!

Comandă o faptă bună!

WWW.ATELIERMERCI.RO

100% BUMBAC
100% BUMBAC ORGANIC
100% LÂNĂ
FOLOSIM AMBALAJE RECICLATE ȘI
AMBALAJE REUTILIZATE
RECICLĂM SAU REINTERPRETĂM
HAINE PRIMITE ÎN DONAȚIE
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IMPLICĂ-TE!

PENTRU CĂ ÎMPREUNĂ FACEM CA LUCRURILE SĂ SE
ÎNTÂMPLE, AVEM NEVOIE DE SUSȚINEREA TA!
SUSȚINE SPITALELE!
PRIN PRODUCȚIE ȘI DONARE DE ECHIPAMENTE DE
PROTECȚIE

SUSȚINE ZÂNA MERCILUȚĂ!
PROFILAXIE ȘI TRATAMENT

Combinezon de protecție testat pentru SR EN

PACHET PROFILAXIE ORALĂ ȘI ACCES WEBINAR

14126: îmbrăcăminte de protecție.
Cost producție combinezon: 69ron.

STOMATOLOGIC

COPIILOR DIN ZONELE RURALE.

Cost intervenții/copil beneficiar: 49ron.

SPONSORIZAREA TA poate fi în valoare de 20% din impozitul pe profit, în limita a 3 la mie din
cifra de afaceri (legea sponsorizării 32/1994).
CONTRACT SPONSORIZARE:

HTTP://ZANAMERCILUTA.RO/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/09/CONTRACT-DE-SPONSORIZARE-ASOCIATIA-MERCI-CHARITY-2020.DOCX

Poți susține proiectele asociației Merci Charity:
Donând în contul: Asociația Merci Charity Boutique
BCR Cont: RO39RNCB0074129193980001
Banca Transilvania Cont: RO17BTRLRONCRT057120810
Cumpărând o faptă bună - www.ateliermerci.ro/

NOUTĂȚI
În luna septembrie, asociația a încheiat un protocol de colaborare cu Compania Municipală Parking București
pentru a parca cele două cabinete stomatologice mobile ale asociației pe perioada în care nu circulă în comunități
rurale. Cele două locuri de parcare au fost oferite în mod gratuit de CMPB pentru un an.
În luna octombrie, cel de-al doilea cabinet stomatologic mobil al asociației a fost alături de echipa Deltamed în
Bulgaria, la Sofia la Bulmedica/ Buldental, unul din cele mai prestigioase expoziții dedicate stomatologiei din
Europa de Sud-Est.
În luna noiembrie asociația a încheiat un parteneriat cu organizația clujeană ARC România pentru producția și
distribuția în mod gratuit a 700 de combinezoane de protecție către patru spitale din Alba, Cluj și Harghita până
în luna februarie.
Tot în luna noiembrie asociația a încheiat un parteneriat cu Premium Porc Group pentru producția și distribuția a
1.000 de combinezoane de protecție care vor fi distribuite gratuit către Spitalul de Urgență Sibiu și Brașov.

MERCI

FACEM LUCRURILE POSIBILE CU AJUTORUL PARTENERILOR, PERSOANELOR FIZICE ȘI CLIENȚILOR ATELIERULUI
SOCIAL ATELIER MERCI.

MERCI ALEX DIMA PENTRU CĂ NE PORȚI FAPTELE BUNE ȘI FACI CUNOSCUTE CAUZELE PE CARE LE SUSȚINEM!
MERCI MARIUS MANOLE PENTRU CĂ NE PORȚI FAPTELE BUNE!
www.mercicharity.ro

