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Raport de activitate pe anul 2015 
 
 

 ASCOTID Mures  militeaza spre educarea copiilor cu diabet zaharat. Un sondaj public, 

realizat de catre ziarul Zi de Zi, in anul 2014 a prezentat asociația ca fiind cel mai 

apreciat ONG social medical din județul Mures. Aceasta distinctie, reprezinta una dintre 

formele de recunoaștere a tuturor activitaților care s-au desfasurat pana in momentul de 

fața sub sigla asociației prezente. 

De la infiintare si pana in present, scopul principal al asociatiei a fost apararea si 

promovarea intereselor copiilor si tinerilor diagnosticati cu diabet zaharat, pe planurile: 

medical, legislativ, scolar, sportiv, educational, psihologic si social. 

Pentru a realiza obiectivele  stabilite, asociatia a realizat urmatoarele activitati : 

- Organizarea de ore de educatie medicala, consiliere nutritionala privind 

tratamentul cu insulina, cunoasterea continutului de carbohidrati din alimente, 

determinarea glicemiei si corelarea acestor informatii cu scopul obtinerii unui 

echilibru glicemic; 

- acţiuni in sprijinul familiilor cu copii diagnosticati cu diabet si categorii sociale 

defavorizate; 

- acţiuni de prevenire şi combatere a abandonului scolar; 

- organizarea unor intalniri (mese rotunde, simpozioane, seminarii, audiente, etc.) 
cu specialisti in diferite  domenii; 

- promovarea de proiecte pentru obtinerea de fonduri nerambursabile pentru 
atingerea obiectivelor asociaţiei; 

- colaborarea cu toate tipurile de forme asociative; 

- organizarea de evenimente dedicate zilei copilului si zilei mondiale a diabetului; 

- desfasurarea unor evenimente dedicate zilei de nastere a beneficiarilor; 

- organizarea de tabere de vara; 

- achizitionarea de teste si echipamente medicale necesare copiilor cu diabet; 

- desfasurarea campaniilor de determinare a glicemiei si campanii de educare si 

informare a populatiei despre diabetul zaharat, tratament si preventia 

complicatiilor; 

- colaborarea cu institutiile publice pentru a veni in sprijinul beneficiarilor asociatiei; 



- alte activitati desfasurate conform legislatiei in vigoare care sa duca la indeplinire 
scopul si obiectivele asociatiei. 

 

Diabetul zaharat presupune tratament cu insulina toata viata, astfel incat pastrarea 

echilibrului glicemic este esentiala in pastrarea sanatatii si in prevenirea complicatiilor 

cornice invadante la copiii si tinerii cu diabet zaharat tip 1.Astfel ca toate activitatile 

organizate au avut in acnetrul atentiei copilul si tanarul diagnosticat cu diabet, 

asigurarea unei echipe care sa ajute cresterea incederii in sine si  depasirea  

obstacolelor  datorate bolii. 

 In anul 2015 activitatile s-au bazat pe latura teoretica si implicit practica a 

dezvoltarii cunostintelor legate de instalarea, manifestarea si reglarea ciclului de viata in 

cazul diabetului zaharat, asociatia a dezvoltat serviciul de educare a tinerilor 

diagnosticati cu DZ, intr-o societate care la momentul actual nu detine o pondere 

crescuta in educatia lor si implicit asupra bunei adaptari a comportamentului care va 

face parte din intreaga activitate pe tot restul vietii. 

Activitati organizate: 

- S-a realizat prelungirea contractului de parteneriat intre Spitalul Clinic Judetean 

Mures, DGASPC si ASCOTID, ceea ce permite o mai buna monitorizare a 

cazurilor, rezolvarea eficienta a problemelor cu care se confrunta copiii si tinerii 

cu diabet; 

- In baza parteneriatului s-a continuat consilierea cazurilor noi internate la clinica 

de Pediatrie ; 

- S-a organizat o excursie la Borsec cu 15 tineri din ASCOTID, cu scopul de a 

socializa si a practica sporturi de iarna; 

-  

 
 

- Realizarea temelor lunare prin invitarea unor lectori, specialisti, medici 

nutritionisti, psihologi, asistenti social care au abordat probleme de interes ale 

persoanelor incadrate in grad de handicap, probleme medicale, de asistenta si 

consiliere nutritionala si psihologica; 



- Participarea la emisiunea TV „Tableta de sanatate” ; 

- Organizarea unei excursii la Viena cu participarea a 20 de persoane; 

  

     
 

- Actualizarea datelor si imaginilor de pe situl www.ascotid.ro; 

- Participarea la editia XIII a Targului  ONG „Impreuna pentru colectivitate”; 

- Sarbatorire majoratului; 

- Participarea la Forumul National COPAC; 

- Continuarea campaniei de strangere de fonduri prin redirectionarea 2% din 

impozitul pe venit; 

 

 
 

- Organizarea evenimentului sportiv „Ascotid Trail Race” constand in trei probe: 

semimaraton, cros si cros pentru copii cu participarea a 300 alergatori si 1000 

sustinatori, activitate de sport si sanatate, activitate fizică ca formă de control a 

diabetului cu participare international , realizat cu sprijinul actorului Dragos Bucur, 

imaginea competitiei, maratonistul Gavin Griffiths alaturi de torta olimpica purtata 

la Jocurile Olimpice din anul 2012 in Marea Britanie, diagnosticat cu diabet, un 

aparator al dreturilor copiilor cu diabet; 



- Organizarea Zilei Copilului la Clubul de joaca Kiwo; 

-  

      
 

- Organizarea taberei de vara de la Toplita cu 30 participanti si a taberei de vara de 

la Costinesti pentru 10 copii si apartinatorii acestora; 

- Participarea la sedintele prestatorilor de servicii sociale, din reteaua DIZABNET; 

- Participarea la Cursul de formare pentru functionari publici-Guvernare Incluviza, 

curs organizat la Sovata; 

- Participarea in luna noiembrie, la Timisoara la Congresul Federatiei Romane de 

Diabet, Nutritie si Boli Metabolic unde am primit diploma „Pentru întreaga 

activitate în domeniul creşterii calităţii îngrijirii copiilor cu diabet”.  
 

      
 

 



- Organizarea editiei a IX- a  evenimentului dedicat Zilei Mondiale a Diabetului, cu 

participarea a 250 persoane, cu multe premii, cadouri, concursuri, dezbateri pe 

teme medicale, nutritie si abordarea psihologica a pacientului cu diabet; 
- Realizarea campaniei de educare si informare a elevilor din scoli despre 

adoptarea unui stil de viata sanatos si prevenirea bolilor cauzate de consumul 

excesiv de alimente si stilul de viata sedentar, in Scoli din Judetul Mures; 

- In cadrul campaniei „Dar din Dar” In luna decembrie s-a organizat o vizita la Casa 

de copii Tereza, oferind cadouri copiilor internati; 

-  

        
 

- Mos Craciun a vizitat copiii la sediul sociatiei si i-a rasplatit cu daruri; 

- Grupul Rotary Maris a realizat un eveniment la care am participat cu un bradut 

confectionat din cartuse de insulina, cutii, capace de ace, pictate de copii, acesta 

fiind licitat iar banii rezultati au fost oferiti unor cazuri sociale; 

- La invitatia parohiei ortodexe din Dusseldorf –Germania am participat la un 

eveniment caritabil unde s-au adunat bani in vederea achizitionarii unui aparat de 

determinare a hemoglobinei glicozilate; 

 

         



- Campania de determinare a glicemiei in institutii publice, scoli gimnaziale  precum 

si licee; 

 

     
 

        

 
 

- Achizitionarea de senzori de glicemie si montarea acestora ; 

- Vizita la Parohia ortodoxa din Dusseldorf-Germania in scopul unei campanii de 

strangere de fonduri pentru achizitionarea unui aparat de hemoglobina glicozilata; 

- Participarea la un curs de managment sanitar; 

- Intretinerea sitului www.ascotid.ro si pagina de facebook care aduce informatii 

membrilor si celor in cautare de informatii despre diabetul la copii si adolescenti; 



                  

 
 

 

- Participare la lansarea evenimentului „Sanse egale in domeniul social si 

sanatate” organizat de As.Nationala a infirmierelor; 

 

 



 

 
 

Asociatia primeste mereu  noi membri care au nevoie de ajutor, consiliere si 

incurajare, ajutor medical si material. ASCOTID incearca din rasputeri sa 

compenseze serviciile lipsa in cadrul sistemului de sanatate. 

 


