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Cuvânt	înainte	(1/2)	

Pornind	de	la	interese	pe	cât	de	firești,	pe	atât	de	puternice	în	inimile	si	sufletele	noastre	-	interese	
care	 se	nasc	mai	 ales	 în	 societățile	 corupte	 -	 ne-au	 costat,	 cumva,	 intrarea	 într-un	 embargo	din	
partea	 mass-mediei.	 Mulți	 apărători	 ai	 drepturilor	 omului	 și	 păstrării	 demnității	 și	 integrității	
ființei	 umane	 se	 confruntă	 cu	 acest	 embargou	 în	 mass	 media	 pentru	 simplul	 fapt	 că	 se	 opun	
dogmei	oficiale!	Astăzi,	mai	mult	ca	oricând,	trebuie	să	fim	uniți	în	fața	autorităților	care	se	cred	
Dumnezeu	pentru	a	ne	apăra	drepturile	și	păstra	latura	umană.	

		

Aceasta	 este	 o	 luptă,	 printre	multele	 altele,	 pentru	 a	 pune	 capăt	 nedreptății	 ce	 se	 abate	 asupra	
ființei	 umane	 înca	 de	 la	 naștere.	 Lion	 Mentor	 Association	 informează	 în	 domeniul	 sănătății	 și	
educației	 și	 influențează	 atât	 dinamica	 și	 politica	 corporatistă	 cât	 și	 pe	 cea	 publică.	 În	 ciuda	
tuturor	obstacolelor,	suntem	niște	optimiști	incurabili	pentru	că	credem	în	oameni	și	puterea	lor	
ne	obligă	să	sperăm	și	să	ne	continuăm	lupta.		

	

(...)

C 
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Cuvânt	înainte	(2/2)	
Marea	 parte	 a	 muncii	 noastre	 se	 referă	 la	 schimbarea	 politicilor	 care	 afectează	 drepturile	
omului,	 prin	 campanii	 online,	 cercetare	 și	 dialoguri	 cu	 factorii	 de	 decizie	 din	 guvern	 și	 din	
mediul	 privat,	 și	 cu	 legiutorii	 țării.	 Schimbarea	 este	 un	 proces	 progresiv	 și	 complex,	 dar	
necesar.	 Și	 știm,	 din	 experiență,	 că	 cele	 mai	 bune	 răspunsuri	 către	 schimbare	 vin	 tot	 de	 la	
partenerii	 noștri	 cu	 care	 colaborăm	 de	 ani	 de	 zile.	 Și	 chiar	 dacă	 devine	 tot	 mai	 greu	 să	 ne	
extindem	lista	parteneriatelor,	nu	ne	dezicem	de	principiul	care	stă	la	baza	misiunii	noastre,	și	
anume	 lipsa	 compromisului,	 a	 faptului	 că	 independența	 noastră,	 ca	 asociație,	 nu	 este	
negociabilă!	
		
Raportul	 anual	 arată	 clar	 faptul	 că	 partenerii	 nostri	 sunt	 oameni	 incredibili	 care-și	 cer	
drepturile!	Realizările	noastre	ne	 aparțin	nouă	 tuturor!	Oricine	 sunteți	 voi,	 fie	 cititorii	 noștri	
fideli,	 partenerii	 noștri,	 sau	 chiar	 adversarii	 noștri,	 oriunde	 ați	 lucra,	 oricât	 de	 mică	 ar	 fi	
contribuția	voastră,	eu	vă	mulțumesc	tuturor!		Lion	Mentor	există	datorită	vouă!	Lion	Mentor	a	
contribuit	direct	 la	schimbarea	a	mii	de	vieți	prin	documentarele	noastre,	proiecțiile	noastre,	
numeroasele	articole	și	a	celor	25	de	parteneri	naționali,	cât	și	a	celor	26	parteneri	media.	Asta	
dovedește	 că	 angajamentul	 nostru	 nu	 cunoaște	 limite.	 Sunteți	 sângele	 vieții	 asociației	 Lion	
Mentor!	Vă	sunt	profund	recunoscătoare!	
        

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	Irina	Thiery	

	

     Președintele Lion Mentor Association 

 

 

 

 

C 
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Cine	suntem	

VIZIUNEA	NOASTRĂ	este	o	lume	dreaptă	și	fără	abuzuri.	Noi	vrem	o	lume	în	care	femeile	și	copiii	
sunt	apreciați	și	tratați	cu	respect,	se	bucură	de	drepturile	 lor	ca	cetățeni	deplini	și	pot	 influența	
deciziile	care	le	afectează	viața.	

SCOPUL	NOSTRU	este	de	elimina	abuzurile	din	spitale,	de	a	împiedica	orice	proiect	de	lege	care	ar	
transforma	 orice	 act	 medical	 într-unul	 oblicatoriu.	 Facem	 parte	 dintr-o	 mișcare	 globală	 pentru	
schimbare	de	la	sistemul	clasic,	alopat,	la	noul	sistem	holistic	unde	omul	este	în	cetrul	lui.	

Suntem	un	ONG	format	din	patru	mămici	voluntare:	Aniela	Petreanu,	actor	de	comedie,	 	Simona	
Petroaie, educator	prenatal	HypnoBirthing,	acreditat	internațional,	Irina	Dobre, Ph.D	în	nutriție	și	
Irina	Thiery,	jurnalist	și		regizor	de	documentare,	precum	și	Andreea	Marin,	contributing	writer,	

Despre	Lion	Mentor	Association	
1 

(...)
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Ce	facem	(2/2)	
Prin	proiecțiile	naționale	-	în	2016	am	fost	în	28	de	orașe	-	cu	blogul	și	în	parteneriat	cu	
organizațiile	 locale,	 Lion	Mentor	 informează	 despre	 sănătatea,	 alimentaţia	 naturală	 şi	
dezvoltarea	armonioasă	a	copiilor	noştri.	Printr-o	abordare	holistică,	dezbatem	subiecte	
legate	de	sistemul	medical,	industria	alimentară,	industria	farmaceutică,	şi	în	curând,	de	
sistemul	de	învăţământ.		
	

Despre	Lion	Mentor	Association	
1 

Motto-ul	nostru	
Informarea	corectă	este	crucială!	

Primul	documentar	
românesc		
despre	
naștere	
(2014)	

Primul	documentar	românesc	
despre	alăptare	și		
substituenții	de		
lapte	matern		
(2015)	

Primul	documentar		
românesc		
despre		
diversifi-	
care		
(2016)	
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Obiective	

1.  până	în	2020,	rata	nașterii	naturale	în	România	să	atingă	cel	puțin	75%	

2.  până	în	2020,	rata	alăptării	în	România	să	fie	cel	puțin	75%	

3.  până	în	2020,	rata	epiziotomiei	în	România	să	fie	de	maxim	5%	

4.  până	în	2020,	toate	maternitățile	din	România	să	implementeze	programul	rooming-in	

5.  până	în	2020,	Ministerul	Sănătății	trebuie	să	creeze	ghiduri	și	protocoale	privind	nașterea	naturală		

6.  până	în	2020,	crearea	unui	mecanism	de	verificare	a	actului	medical	în	spitalele	românești	

7.  crearea	de	posturi	de	muncă	pentru	moașa	licențiată		

8.  Blocarea	oricărui	proiect	de	lege	care	impune	consimțământul	prezumat	și	obligativitatea	vaccinării	

Despre	Lion	Mentor	Association	
1 

Lion	 Mentor	 Association	 își	 propune	 continuarea	 demersurilor	 inițiate	 în	 ceea	 ce	 privește	 actul	 nașterii,	
perioada	post-partum,	alăptarea,	îngrijirea	/	alimentația	nou-născutului.	Obiectivele	asociației	rămân:		
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Campania	“Îndrăznesc	pentru	copilul	meu”	

Și	 în	 anul	 2016,	 Lion	Mentor	 Association	 și-a	 făcut	 datoria	 cu	 aceeași	
pasiune	și	dedicare,	luptând	pentru	cauzele	pentru	care	militează	inca	de	
la	 înființare,	 în	 zonele	 de	 naștere,	 alăptare,	 nutriție,	 și	 se	 opune	
vehement	 împotriva	 obligativității	 oricărui	 act	 medical,	 precum	
vaccinarea.	

Campania	„Îndrăznesc	să	nasc	așa	cum	vreau!”	a	avut	un	impact	pozitiv	
și	 o	 expunere	 largă	 prin	 proiecții	 ale	 documentarelor,	 materiale	
informative	și	testimoniale	venite	din	partea	cititoarelor	în	număr	foarte	
mare.	 Lion	 Mentor	 a	 fost	 reprezentată	 cu	 brio	 la	 maratoane	
internaționale	în	acest	sens	de	către	președinta	organizației	Irina	Thiery,	
care	 a	 alergat	 sute	 de	 kilometrii	 pentru	 cauza	mămicilor	 românce.	 Tot	
aici	 a	 luat	 naștere	 și	 sub-campania	 „Stop	 violența	 obstetrica”,	 iar	 o	
campanie	 de	 conștientizare	 cu	 privire	 la	 cezariană	 și	 la	 epiziotomie	 a	
fost	lansata	și	finalizată	cu	succes.		

 

Activitatea	2016	
2 
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Proiecție	națională	“Îndrăznesc	să	diversific!”	
Ø  "Îndrăznesc	să	diversific”	o	producție	Lion	Mentor	Association,	este	primul	

documentar	 românesc	 despre	 diversificare,	 Este	 al	 treilea	 documentar	 al	
campaniei	Îndrăznesc	pentru	copilul	meu!”	

Ø  Cum	am	ajuns	noi,	oamenii,	să	credem	că	avem	nevoie	de	specialiști	pentru	a	
ne	hrăni	sănătos?	Am	întors	spatele	naturii,	fermelor,	ne-am	mutat	în	orașe	
și	ne-am	uitat	instinctele.	Și	asta	a	rezultat	într-o	criză	majoră	de	nesiguranță	
și	de	neînțelegere	a	ce	 înseamnă	o	dietă,	o	alimentație	sănătoasă,	 și	 în	cele	
din	urmă,	ne-a	condus	la	disperare	și	confuzie	totală,	încât	nu	mai	știm	ce	să	
mâncăm,	ce	e	bun	și	ce	este	rău	și	nu	mai	știm	ce	să	facem.	

Activitatea	2016	
2 

10,003 Vizualizări doar pe Youtube 

      952 Participanți la proiecția națională 

       25 Orașe 

       55 Parteneri locali și media 
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Activitatea	2016	
2 Blog: Dreptul la informație, dreptul la opinie! (1/2)		

http://www.lionmentor.ro	
	
	
	

Ø  Campania	 pro-alăptare	 a	 fost	 continuată	 printr-o	 serie	 de	 articole	 interesante	 și	 interviuri	 exclusive,	
organizația	 intrând	 în	 posesia	 unor	 importante	 statistici	 oficiale	 referitoare	 la	 copiii	 alăptați	 și	 la	 rata	
bebelușilor	alăptați	exclusiv	cu	lapte	matern.		

Ø  Totodată,	a	 luat	naștere	categoria	Feminitate	 în	 secțiunea	de	Blog	a	 site-ului	Lion	Mentor,	dedicată	exclusiv	
femeilor,	 incluzându-le	 aici,	 bineințeles,	 și	 pe	 tinerele	 mămici,	 pentru	 o	 apropiere	 mai	 mare	 de	 cititoarele	
noastre	și	pentru	a	le	oferi	o	zona	de	confort	și	o	oază	de	bine	prin	articolele	noastre	redactate	special	pentru	
ele.		

Ø  Tot	 în	 anul	2016	am	mai	 luptat	 și	 pentru	 recunoașterea	moașelor	 și	 a	profesiei	de	moașă	 în	România,	 prin	
participarea	la	conferințe	internaționale	organizate	în	acest	scop,	prin	interviuri	cu	moașe	celebre	și	prin	alte	
materiale	informative	și	mediatizări	pe	canalele	de	social	media.		

(...)
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Activitatea	2016	
2 Miss	Alăptare	România	2016	

	

10,000 Vizualizări  

     150 Poze 

  1,000 Comentarii 

Ø  Pe	 langă	 multe	 evenimente	 cu	 nume	 sonore	 precum	 Gaspar	 Gyorgy,	 Lion	 Mentor	 Association	 a	
organizat	 cu	 ocazia	 Săptămânii	 Internaționale	 a	Alăptării	 și	 cea	 de-a	 treia	 ediție	 a	 concursului	 foto	
„MISS	ALĂPTARE	ROMÂNIA	2016”,	singurul	concurs	românesc	despre	alăptare,	menit	să	încurajeaze	
tinerele	mame	să-şi	hrănească	 copilașii	 cu	 lapte	matern,	 și	 totodată	 să	 sărbătorească	 feminitatea	 și	
maternitatea.		

Studiile	recente	arată	că	nou-născuţii	alăptați	exclusiv,	cel	puțin	
în	prima	jumătate	de	an	de	viaţă,	prezintă	riscuri	mai	scăzute	să	
sufere	de	alergii,	disfuncții	digestive,	diabet,	boli	cardiace	sau	
cancer.	
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Activitatea	2016	
2 Campania	“Spunem	nu	obligativității	vaccinării!”	

Ø  Vaccinurile	 reprezintă	unul	dintre	 cele	mai	 controversate	 subiecte	 în	medicina	 alopată,	 folosindu-se	de	peste	
300	de	ani	(nu	luăm	acum,	aici,	în	calcul	imunizarea	care	se	făcea	înaintea	erei	noastre	în	Egipt,	China	sau	India,	
dar	avem	prevăzute	niste	filmulețe	în	2016).	Dar,	vaccinurile	sunt	promovate	ca	fiind	un	instrument	important	
de	medicină	preventivă.			

Ø  Vaccinurile	 conțin	 atât	micro-organisme,	 cât	 și	 adjuvanți.	 Și	 până	 în	 prezent	 nu	 este	 clar	 dacă	 adjuvanții	 din	
vaccinuri,	 sau	 componentele	 microbiene,	 sau	 chiar	 ambele	 sunt	 responsabile	 pentru	 inducerea	 reacțiilor	
adverse	de	tip	autoimun	post-vaccinare.	

Ø  Ca	multe	medicamente,	vaccinurile	pot	provoca	reacții	adverse,	 însă	diferența	majoră	este	că	vaccinurile	sunt	
administrate	oamenilor	 sănătoși	 și	 nu	 celor	bolnavi,	 fapt	 care	 sporește	nu	doar	preocuparea	privind	 reacțiile	
adverse,	cât	mai	ales	 faptul	că	nu	se	pot	administra	oricui.	O	parte	din	oamenii	sănătoşi	(despre	care	nu	ştim	
dacă	s-ar	fi	îmbolnăvit	vreodată)	fac	boli	autoimune-deloc	ușoare	-	după	şi	prin	administrarea	unui	vaccin.	Deci	
o	 imunizare	 în	 masă	 prin	 vaccinare	 ar	 fi	 o	 eroare	 împotriva	 societății,	 o	 eroare	 comisă	 cu	 bună	 știință	 de	
industria	farma	și	statul	corupt.	

Ø  Cine	poate	să	rămână	indiferent	în	fața	acestui	adevăr?!	Noi	nu,	și	de	aceea	am	hotărât	să	ne	informăm	publicul	
despre	ceea	ce	NU	se	spune	despre	vaccinuri,	ghidați	fiind	de	un	mare	DE	CE	nu	se	spun	aceste	lucruri?	DE	CE	
producătorii	de	vaccinuri	beneficiază	de	imunitate	și	nu	pot	fi	trași	la	răspundere?		

Ø  Așa	că	am	continuat	mai	în	forță	lupta	împotriva	vaccinării	obligatorii	prin	exemplele	venite	din	alte	țări	și	prin	
articole	documentate	despre	diferite	boli	pentru	care	se	impune	astăzi	vaccinarea	obligatorie.		
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Ø  Femei	între	18-45	ani	

Ø  Mămici	și	viitoare	mămici	

Ø  Cu	venituri	peste	medie	

Ø  Informate	

Ø  Preocupate	de	sănătatea	lor	și	a	copiilor	lor 
 

Audiență	

Beneficiari	
3 

Lion	Mentor	Association	se	adresează	gravidelor	din	România	(în	număr	de	aproximativ	130.000	pe	
an),	mamelor,	taților,	cadrelor	medicale	(printre	care	și	moașele),	nutriționiștilor,	dar	și	unui	număr	
foarte	mare	de	persoane	indirect	interesate	și	afectate	de	subiect.	Vârsta	persoanelor	vizate	variază,	
și	în	principal,	între	18	și	40	de	ani,	din	mediul	urban	din	Romania	(orașele	în	care	au	avut	deja	loc	
proiecții	ale	documentarelor	asociației).	
 



 14 | Lion Mentor Association | Raport anual 2016 

Media	
4 
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Parteneri	
5 Ø  Lion Mentor Association lucrează cu organizațiile partenere și este mereu alături de proaspeții sau viitorii părinți pentru a 

pune capăt nedreptăților care mențin acest sistem dezumanizat, bazat pe manipulare prin frică!  

Ø  Lion Mentor Association are 24 de parteneri în toată țara, parteneri care împărtășesc o viziune comună, filosofii comune cu 
aceeași pasiune și angajament. Ne-am unit forțele ca o confederație națională pentru că noi credem că numai lucrând 
împreună, cot la cot, vom avea impactul dorit. Ne dorim să creăm o rețea de susținere reciprocă. 

Ø  Nutrim un sentiment de gratitudine imensă pentru partenerii care ne-au rămas alături de la început și până în prezent.  
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Finanțe	
6 

Ø  Suntem	 un	 ONG	 care	 în	 acest	 moment	 nu	 are	 o	 susținere	 financiară	 stabilă,	 fiind	 o	 organizație	
profesională	gestionată	în	mod	voluntar.	

Ø  Un	ONG	poate	fi	finanțat	de	stat	sau	susținut	prin	donații	sau	alte	moduri	de	cei	care	cred	în	obiectivul	
lor.	În	general	membrii	unui	ONG	sunt	voluntari	care	pun	la	dispoziție	propriile	cunoștințe	și	capacități	
fără	a	percepe	un	salariu.		

Ø  Documentarele	 sunt	 sursa	noastră	de	 finanțare.	Am	 investit	dăruire,	pasiune,	profesionalism,	 timp	și	
resurse	 financiare	 proprii	 pentru	 a	 realiza	 primele	 două	 documentare	 din	 campania	 “Îndrăznesc	
pentru	copilul	meu”.	Le-am	scos	pe	DVD	și	le	propunem	spre	vânzare	pentru	a	ne	finanța	următoarele	
documentare	 de	 informare	 și	 sensibilizare	 pe	 care	 vrem	 să	 le	 facem	 cunoscute	 în	 întreaga	 țară	 prin	
proiecții	cu	dezbatere	publică	la	final.		

Ø  Printr-un	gest	simplu	și	 fără	niciun	cost	puteți	să	susțineți	asociația	Lion	Mentor	Association	în	 lupta	
zilnică	împotriva	violenței	obstetrice	și	a	separării	nou-născutului	de	mamă	în	maternitate,	alegând	să	
directionați	către	asociație	20%	din	impozitul	pe	profit	datorat	statului	de	compania	dumneavoastră.	

Ø  Legea	 nr.	 32/1994	 privind	 sponsorizarea	 prevede	 în	 art.	 8	 că	 persoanele	 juridice	 române	 care	
efectuează	 sponsorizări	 beneficiază	 de	 reducerea	 bazei	 impozabile	 cu	 echivalentul	 sponsorizării.	
Conform	 art.	 21	 alin.	 4	 lit.	 p)	 din	 Codul	 Fiscal,	 contribuabilii	 care	 efectuază	 sponsorizări	 scad	 din	
impozitul	pe	profit	datorat	sumele	aferente	 în	 limita	maximă	de	5	‰	din	cifra	de	afaceri	și	20%	din	
impozitul	pe	profit.	

	 	 	Vă	mulțumim	pentru	susținere!	

Fundraising	
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Finanțe	
6 

RON Anul 2016 

DVD vândute 297 

Vânzare DVD 10,245 

Sponsorizare 16,271 

Total Venituri 26,516 

Cheltuieli de producție -7,620

Duplicarea DVD -5,303

Deplasare -2,080

Amortizarea -312

Cheltuieli poștale -284

Servicii bancare -261

Diverse -211

Total Cheltuieli -16,070

Profit / Pierdere 10,446 

Vânzare 
DVD 
39% 

Sponsor
izare 
61% 

Cheltuieli 
de 

producție 
-48% 

Duplicare
a DVD 
-33% 

Deplasare 
-13% 

Amortiza 
rea 2% 

Cheltuieli 
poștale 

-2% 

Servicii 
bancare 

-2% 
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Lion	Mentor	Association								
Strada	Parcului	75	
București	Sector	1	
 
           

Contact	
C 

Lion	Mentor	Association	se	angajează	să	fie	transparent	cu	privire	la	activitățile	sale	și	salutăm	
cereri	de	informații	și	feedback	despre	munca	noastră.	Pot	exista	circumstanțe	în	care	nu	putem	
divulga	 informații	 din	motive	 de	 securitate,	 confidențialitate	 sau	 din	 cauza	 naturii	 sensibile	 a	
documentelor	 noastre	 interne.	 În	 cazul	 în	 care	 nu	 putem	 să	 divulgăm	 informații,	 vom	 oferi/
relata	motivele	pentru	care	nu	am	putut-o	face.	

Email:	Contact@LionMentor.ro	
Tel	:	0756	097	225	
www.LionMentor.ro	


