
RAPORT DE ACTIVITATE
2019



EDIȚII

Distribuția caravanelor pe județe.     
  - comunitate în care a ajuns caravana.

București - 5 caravane

Iași - 10 caravane

Cluj-Napoca - 10 caravane

În 2019 am reușit să ajungem în 25 de sate din 12 județe, stabilind un record 
al edițiilor. Acest fapt se datorează dezvoltării echipelor și numărului mare 
de solicitări.

Lungulețu, DB
Cocora, IL
Letea, TL

Varnița, VN
Valea Mare, DB

Stâna, SM
Ocna Șugatag, MM
Spermezeu, BN
Vadu Crișului, BH
Muntele Rece, CJ

Roșia Montană, AB
Homoroade, SM
Târlișua, BN
Măguri, CJ
Dumbrava, AB

Găiceana, BC
Plugari, IS
Oșești, VS
Crucea, IS
Poieni Solca, SV

Stănișești, BC
Poiana cu Cetate, IS
Hilșeu-Horia, BT
Banca, VS
Valea Ursului, NT

Caravana este un mic carusel sentimental. Mă întristez când văd deficitul de 
educație sanitară din unele comunități, însă mă bucură că încă există oameni 
preocupați să schimbe asta. 
Oana Butnaru, președinte Societatea Studenților Stomatologi Iași



RESURSE UMANE

Cluj-Napoca

Iași

București

Echipa de voluntari a reprezentat mereu cea mai de preț resursă a Caravanei. 
Timp de un weekend, studenții muncesc cot la cot cu colegii lor mai mari, se ajută 
reciproc, totul pentru beneficiul pacientului. 

Medici 38
Studenți 26
Ore de voluntariat 1447

Medici 89
Studenți 67
Ore de voluntariat 2745

Medici 89
Studenți 87
Ore de voluntariat 2422

Muncind alături de voi am înțeles mai bine adevărata valoare a proiectului, 
care e un excelent exemplu de voluntariat și medicină comunitară!
Mihnea Samoilă, General Manager PetroMed



FINANCIAR
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BENEFICIARI

Caravana sănătății femeii

Caravana cardio

Caravana copiilor

462 paciente;
375 teste Babeș-Papanicolau recoltate;
372 ecografii de sân.

919 consultații;
749 analize recoltate;
656 consulturi de specialitate;
671 ecografii.

1644 de copii consultați;
784 patologii identificate;
388 consulturi stomatologice;
154 consulturi oftalmologice.

Nu m-am gândit la început că această echipă miunată de medici poate fi atât 
de promptă la solicitarea mea.
Mirela Sandu, asistent comunitar în comuna Plugari, jud. Iași



REZULTATE

Perioada ce urmează caravanei este incredibilă, întrucât 
capeți încredere în tine și în abilitățile medicale personale. 
Starea de spirit pe care o ai după ce ai făcut un bine cuiva 
nu se compară cu absolut nimic.
Corina Varlam, voluntar Caravana cu Medici Iași

Distribuția pacienților în funcție 
de statusul hipertensiv (n=784)
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Distribuția pacienților în funcție 
de ultimul Pap-test efectuat (n=109)
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Distribuția cazurilor de hepatită virală cronică (n=61)
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Tipurile de patologii întâlnite în rândul 
pacienților pediatrici examinați (n=784)
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EDUCAȚIE PENTRU
SĂNĂTATE

Școli 42

Ore predate 190

Beneficiari 5145

Distanță parcursă 5189 km

Astfel de activități te încurajează să te dezvolți ca om și medic, 
să cauți soluții rapide în condițiile date.
Alina Elena Nedelcu, medic rezident cardiologie



PREMII
Apecierea atât pe plan local, cât și la nivel național se adaugă 
recunoștinței pe care o primim de la pacienții noștri, de la voluntari 
sau de la autoritățile locale. Știm astfel că suntem pe drumul cel bun și 
ne încărcăm cu energie pentru a merge mai departe. 

Premiul Parteneriat pentru Schimbare
@Gala Oameni pentru Oameni

Locul II la secțiunea Sănătate
@Gala Tineretului Clujean 2019

Locul II la categoria Sănătate
@Gala Tineretului din România 2019

Nu am fi reușit să organizăm atât de repede și eficient evenimentul fără ajutorul 
Caravanei. A fost ca un adevărat maraton! Astfel de proiecte ar trebui să fie 
constatate și chiar asigurate de stat.
Loredana Pană, coordonator de proiect Asociația Letea în UNESCO



ACTIVITĂȚI
Când nu suntem în caravană participăm cu drag la diverse evenimente unde 
împărtășim din experiența noastră. Câteva exemple din 2019 mai jos.

MindChain
Filiala Cluj a prezentat proiectele și planurile 
de viitor ale caravanei.

Biblioteca vie LEADERS Explore Iași
Diana a povestit cu studenții înscriși în 
program despre provocările înființării 
filialei Iași și împlinirile pe care le aduce 
voluntariatul medical.

Reuniune Alumni Oxford for Romania
Mihai a împărtășit cu alumnii Oxford for 
Romania povestea personală de voluntar și 
membru fondator Caravana cu Medici.

Iașul fără Mașini
Echipa de Educație pentru Sănătate a 
susținut workshop-uri de prim ajutor în 
centrul Iașului, devenit pietonal pentru o zi. 

HEART Timișoara
Andreea și Ana au prezentat proiectul 
Caravana cu Medici, urmând ca în 2020 
filiala Timișoara să își înceapă activitatea.

Târgul de Cariere Cluj
Filiala Cluj a prezentat proiectele și planurile 
de viitor ale caravanei.



CARAVANA 
ÎN IMAGINI O zi cu caravana e o investiție în viitor. În oameni.

Costescu Amelia, medic rezident 
obstetrică-ginecologie



PARTENERI

ONG-uri partenere

Parteneri tehnici

Sponsori principali

Sponsori locali

Agentia pentru

Educatie Timpurie

,

,



MULȚUMIM PENTRU CĂ NE-AȚI FOST 
ALĂTURI ȘI ÎN 2019!


