Când visele devin realitate
Se zice că orice lucru exceptional porneste de la un vis. În cazul nostru, al Asociaţiei Sus Inima, visul de la care am
pornit acum cinci ani a fost acela de a găsi o soluţie pentru ca pacienţii oncologici fără posibilităţi materiale să
beneﬁcieze de același tratament și de aceleași condiţii precum cei care și le permit.
Am mai visat că adulţii bolnavi de cancer să știe că nu sunt singuri, că au la cine apela atunci când nu știu pe unde
să o apuce și că vor primi o șansa în plus la vindecare, să poată lupta cu demnitate pentru viaţa lor.
Ne-a luat mult timp până când am descoperit cum putem face toate aceste lucruri, dar nu am renunţat niciodată la
ideea calităţii serviciilor pe care vrem ca bolnavii de cancer să le primească, necondiţionat.
Recunosc că am visat să ﬁe mai simplu, am sperat să ﬁm mai mulţi care să înţelegem importanţa ajutorării adulţilor
afectaţi de cancer. Recunosc ca nu am dormit multe nopţi gândindu-mă cum să facem ca să trecem de la o lună la
alta. Știam că nu putem să ne oprim, pentru ca am văzut în ﬁecare zi cât de important este ajutorul acesta, care
poate părea mic, care de fapt e imens. Bucuria beneﬁciarilor, lipsa grijilor și speranţa pe care le-o dă aceasta
asociaţia sunt atât de mari, încât am promis că nu vom renunţa niciodată, orice ar ﬁ.
Ne-am propus ca pacienţii pe care îi ajutăm să nu vadă lupta pe care noi o ducem, pentru ca să nu ﬁe nevoie să o
ducă și ei. Am reușit, iar pentru asta vă mulţumim vouă!. Vă mulţumim că ne-aţi arătat că nu suntem singuri, ci
împreună pe drumul care duce spre vindecare.
Când vă veţi așeza, în curând, la masa de Crăciun din „anul Covid”, vă rog să vă gândiţi că, pe lângă pierderile și
deznădejdea care au fost, aţi ajutat sute de oameni să aibă o șansă la vindecare, cărora le-aţi dat încredere și sprijin
atunci cand au avut nevoie atunci când nu i-a ajutat nimeni altcineva. Sper ca aceste gânduri să vă aducă un zâmbet
pe buze și să va ridice inimile până la cer.
Crăciun fericit, dragi prieteni, și un an nou pe mărimea inimilor voastre! Sus Inima!

Carmen Chindriș, cofondatoare Asociaţia Sus Inima

Un almanah al faptelor voastre
E destul de complicat pentru mine să scriu ceva care să aibă mai multă noimă decât acest „almanah”.
Eu așa i-am spus, almanah, pentru că e un desfășurător de lucruri de bun simţ.
Nimic extravagant.
Doar o realitate.
Sunt 38 de pagini, care se pot parcurge în maximum 3 minute și 18 secunde.
Am cronometrat.
Sunt 38 de pagini care arată în cifre, imagini și litere ce este #susinima.
Arată și de ce este #susinima.
#susinima nu ar exista fără voi, iar fără #susinima acești oameni, poate, ar alege să renunţe la tratament.
Ar putea muri.
Nimeni nu ar ști, poate, că ar ﬁ putut să trăiască, dacă i-ar ﬁ ajutat cineva.
Și i-aţi ajutat voi, prin donaţiile voastre. Ne-aţi ajutat să le oferim servicii de calitate, care le sunt atât de necesare.
2020 a fost o înșiruire de provocări și situaţii delicate pentru noi toţi, dar noi nu trebuie să facem și radioterapie pe deasupra.
Gândiţi-vă la asta.
E foarte important ca voi să ﬁţi.
E foarte important ca #susinima să ﬁe.
E foarte important să ﬁm unii pentru alţii.Unii cu alţii.
Ajutaţi-ne să ajutăm!
Pentru că nimeni să nu treacă singur prin cancer.
Să avem sărbători tihnite, cât mai mulţi dintre noi!

Lu Knobloch, cofondatoare Asociaţia Sus Inima

Lecţia pandemiei:
Omenia noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi
Nu suntem singuri, ne spunem mereu, mai ales cei însinguraţi în eforturile noastre. Nu suntem singuri și refuzăm să-i lăsăm pradă
singurătăţii pe cei care sunt, altfel, pradă însingurării prin boală.
Am învăţat de la ei enorm, de la pacienţii oncologici. Un soi de melancolie ne încarcă bateriile acolo unde ar trebui să ni se
slăbească energiile. Și privim înapoi fără mânie. La vremea acesta de pandemie ne ţinem de planul-proiect de a ﬁ parte din
oamenii care nu lasă singuri oameni. E un soi de răzbunare pe distanţa socială la care suntem supuși. Și chipurile noastre
zâmbind încurajator leagă zâmbetele întreolaltă. Cu un soi de lipici curajos: încrederea.
Dacă m-ar întreba cineva care este cea mai strașnică lecţie pe bază de Covid-19 aș răspunde scurt: supravieţuirea fără să-ţi
pierzi omenia. Să rămâi dispus pentru celălalt. Să-i dai semne de încurajare. Să construiești poduri de încredere și să reușești
să legi lumi. Să nu ratezi zâmbetul de empatie de care oamenii din jurul tău au nevoie ca să nu-și piardă suﬂetul și pe
Dumnezeu. Pentru că în disperare pierdem suﬂetul. Și pe Dumnezeu îl facem răspunzător de toate durerile noastre. El este
cel dintâi coechipier în vindecarea de frică îngrozită a suﬂetelor noastre.
Un mesaj de la „Sus Inima”
Deseori mă întreabă oamenii dacă mai putem, noi, cei de la Sus Inima. Eu le spun că uneori mai putem. Alteori nu. Când nu
putem ne-avem pe noi. Imperfecţi și ciudaţi în ochii multora. Dar ne avem.
De obicei vorbesc mult. Și nu întotdeauna bine. De aceea în ce Vă privește pe Voi - inimoșii care sprijiniţi Sus Inima - nu pot
scrie decât atât: MULŢUMESC! Deși se spune că între oamenii care se apreciază și se iubesc nu încape acest mulţumesc. Dar
ce să vă spun? Că vă regăsiţi darul în tot ce dăruim? Că sunteţi în tot ce punem pe masă ori în tot ceea ce implică vreo
cheltuială - ﬁe ea insigniﬁantă pentru alţii? Dar nu doar despre ce ne dăruiţi astfel e vorba, ci de multa inimă ce ne-o daţi ca
să rămânem noi cu inima sus. Când se abat peste noi greutăţi știm că sunteţi nu doar alături de noi, ci și cu noi. Primiţi – în
ciuda distanţei sociale obligatorii - îmbrăţișarea și binecuvântarea Bucuriei de a ﬁ împreună contemporani în facerea de Bine!
Un Crăciun cu pace și credinţă, cu gânguritul încurajator al Puștiului celest ce se arată în trup de dragul nostru. Curaj și Vouă!
Să trecem cu bine peste tot ce înseamnă criza Covid și să rămânem oameni.
Un Mare Mulţumesc!

Părintele Constantin Necula, cofondator Asociația Sus Inima

2020

echipa sus inima #8
[1 manager de proiect / 2 fundraiser / 2 navigatori oncologici / 1 asistent social / 1 lucrător social / 1 expert contabil / 1 economist]

colaboratori sus inima #25
[1 medic specialist oncolog / 2 medici specialisti radiologi / 2 asistenţi medicali / 2 psihologi / 1 psihiatru /
1 expert servicii sociale / 1 expert nutritie / 1 expert art therapy / 1 expert medii vizuale / 2 brand manager /
2 fotograﬁ / 1 DTP / 1 designer de interioare / 1 website developer / 2 PR și comunicare / 2 artiști vizuali]

voluntari #19
parteneriate #23
spatii susinima #4
[Biroul SUS INIMA Sibiu / Centrul de suport oncologic Sibiu / Casa SUS INIMA Sibiu / Casa SUS INIMA București]

granturi și proiecte castigate #4
evenimente awareness & fundraising #4
premii obţinute #1

9.720 ore lucrate + 6.280 ore voluntariat

486.733 lei cheltuiţi

179 beneﬁciari direcţi
[62%F - 38% B // 52 - 76 ani + // 78% mediul rural - 22% mediul urban]
908 beneﬁciari indirecţi
[71%F - 29% B // 34 - 56 ani + // 69% mediul urban - 31% mediul rural]

1.689 nopţi cazare

1.416 mese oferite

563 ore ședinţe terapie

3.200 m hârtie bucătărie
32 bureţi vase

14 litri detergent + balsam haine
6.400 m hârtie igienică
40 odorizante WC
120 saci menajeri
8 litri șampon
9 litri săpun mâini
2.500 foi de hârtie
7 tonere
Maria C., Mediaș

Elena T., Tomșani, Vâlcea

6.400 măști unică folosinţă

2.100 perechi papuci unică folosinţă
26 litri dezinfectant mâini
15 litri dezinfectant podele
17 litri clor

Mihai E., Hunedoara

20 pilote
20 perne

22 asternuturi
38 becuri
100 peruci

30 proteze mamare

13 judeţe deservite

Aurelia B., Orăștie

Alba
Mureș
Hunedoara
Harghita
Brașov
Vâlcea
Argeș
Prahova
Dâmboviţa
Buzău
Vrancea
Ilfov
Ialomiţa

7 DIN 7 SRL
AERIAL DATA & SOFTWARE S.R.L
ALL HEMPT SRL
AUTOSIB CONCEPT SRL
BALMI LOGISTIC S.R.L
BENEFIC CULT SRL
BRG TRANSEUROPE – SIB SRL
COMAT MURES SA
DANCUMED SRL
GRAN VIA REAL ESTATE
DEXA TEHNOLOGY SRL
DINAMIC INSTAL SRL
GAMA CONSTRUCT SRL
GLOBAL MARKETING AGENTUR SRL
GSD IT
IGM SRL
IMAGE VIDEO BROADCAST SRL
JAEGGI INDUSTRIES SRL
KREIS MECHANICK CNC SRL
LEX ACCOUNT TEAM SRL
LIMITED EDITION SRL
LIVE TO YOU SRL
MIRONIMOB
NATUREMMI SRL
NOVALIS SRL
OBO C A FOUNDATION
PAINT ART
PREMIER ESTATE MANAGEMENT SRL
SIBA INTERNATIONAL SRL
SIMPA SA
SMARALD STYLE
SONNEK ENGINEERING SRL
SPEDITION TRANSCONTINENTAL SRL
28 STORY POINTS
TASSID HOLDING SRL
TRANSILVANIA AUTOMOBILE SRL
TYRAMIS INSTALHIDRO TOP CONSTRUCT
EUROFOAM SRL
IDEAL RELAX SRL
SC LIVMAR PRODUCTION SRL
SC GEALCO GRUP SRL
KITCHEN TAILORS SRL

Aici
e locul TĂU
și
al companiei tale.

Redirectioneaza până la 20%
Din impozitul tău pe proﬁt.

Pe tine, nu te costă nimic.

Pentru ei, înseamnă calitatea vieţii.

Fii TU
Cel care face diferenta
în viaţa lor.

Calea Dumbravii nr. 65, SB- 550324
0751 138 783
facebook.com/susinimasibiu
www.susinima.eu

