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Cuvânt înainte (1/2)
De multe ori în viață suntem nevoiți să fim curajoși. Am experimentat acest lucru în tinerețe la 18 ani, când am decis să-mi
părăsesc familia și țara și să încep o viață nouă în Statele Unite. Cu șapte ani în urmă, m-a încercat din nou curajul când, după
ce am devenit mamă, m-am hotărât să revin în țară (încă mă adaptez, dacă vă întrebați). Acum trei ani, mai exact din mai 2013
când am inființat asociația Lion Mentor Association, curajul a bătut din nou la ușă, de data aceasta însă, făcând apel nu doar la
curajul meu, ci la curajul nostru, al tuturor, dacă vrem schimbarea, care se cere atât de acut la nivel de sistem, de mentalitate,
de paradigme învechite!

Pământul este supraîncălzit. Inegalitatea economică, bazată în mare parte pe corupție, împarte fără jenă societatea între cei
foarte bogați și restul poporului. Un număr șocant de mare de români încă preferă să lucreze în afara țării provocând o suferință
teribil de mare în rândul copiilor lăsați în țară cu bunicii, vecinii sau rudele, mortalitatea infantilă atinge cote alarmante, numărul
proaspetelor mămici traumatizate la naștere este încă foarte mare, iar rata copiilor alăptati este încă foarte mică!

În fața tuturor acestora, Lion Mentor Association dă oamenilor speranță, militând pentru respectarea drepturilor cetățenești,
informând despre opțiunile și drepturile pe care le avem încă de la naștere pentru a aduce schimbarea din surse fără conflicte
de interese. Suntem solidare cu oamenii care își revendică drepturile și caută să-și modeleze viitorul în jurul firescului, care
conștientizează nevoia reîntoarcerii la natură, la esența noastră umană!

Pe măsură ce scriu, văd unele progrese. Lion Mentor a împins organisme influente reușind să aducă transparența informațiilor
publice (vezi statisticile pe spitale), am readus atât în atenția publicului, cât și a mass media, Codul Internațional de Marketing al
Substituenților de Lapte Matern și cum este el încălcat cu bună știință și nonșalanță de producătorii de lapte praf, am continuat
să promovăm nașterea naturală și am început să ne informâm publicul despre complexitatea vaccinurilor.

(...)
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Cuvânt înainte (2/2)
Pe măsură ce vei citi acest raport, îți va fi tot mai clar impactul campaniilor și parteneriatelor locale ale asociației Lion Mentor,
fără conflicte de interese și ale testimonialelor primite în cursul anului, impact care dovedește că putem să motivăm oamenii să
se reîntoarcă la firesc, la natural, la normalitate și totodată să câștigăm bătălii importante, care adesea se poartă împotriva
tuturor șanselor de reușită.
Ori de câte ori este posibil, vom aborda cauzele care stau la baza abuzurilor din maternități și nedreptăților care le fac pe femei
vulnerabile și ușor manipulabile. Lion Mentor consolidează societatea civilă și face tot ce poate pentru a susține rezistența la
dezastre înainte de sosirea lor informând părinții despre naștere, alăptare, alimentație și vaccinare.
Ne-am confruntat, indirect, cu cele mai puternice companii din lanțul alimentar la nivel modial, spun indirect pentru că datorită
presiunilor lor financiare asupra diverselor companii, am pierdut parteneriate care ne-ar fi putut face și mai puternice decât
suntem în acest moment! Din acest punct de vedere, misiunea noastră îndură.
Sunt cât se poate de mândră de Lion Mentor Association - o asociație formată dintr-o mână de voluntari, având 24 de
parteneri, și tot mai mulți susținători. Suntem recunoscătoare tuturor pentru contribuția voastră la lupta împotriva abuzurilor din
maternități. Sincer, vă mulțumesc. Împreună în 2015/16 am ajuns la un public de peste 6000 de oameni, public câștigat prin
respect, nu cumpărați!
Având în vedere că abordăm nedreptatea și că ne perturbă structurile de putere care mai degrabă reduc la tăcere vocea
poporului și promovează corupția - știu că ar trebui să facem politică, să întrăm în joc cu ei, dar nu ne lasă conștiința, motiv
pentru care știu că traseul nostru nu va fi unul tocmai ușor. Dar avem un impuls, avem mai mulți aliați din locuri neașteptate, și
avem mai mulți oameni care își exercită cu putere drepturile lor și am convingerea că vom reuși cu demnitate și fără să ne
murdărim!

Irina Thiery
Președintele Lion Mentor Association
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Despre Lion Mentor Association
Cine suntem
Suntem o mână de mămici care, trăind pe propria piele hibele sistemului ruginit și încercând să aflăm ceea ce nu ne este spus,
dar mai ales DE CE nu ne este spus, am ales să dăm mai departe informația pe care o aflăm.
Suntem un ONG care își propune să informeze, prin documentarele proprii, despre anumite aspecte care pe noi ne-au marcat.
Suntem cinci mămici care credem cu tărie că mare parte din schimbare (în orice domeniu) vine în primul rând de la fiecare dintre
noi. De aceea ne dorim să informăm, să prezentăm realitatea pe care noi am perceput-o și pe care noi considerăm că suntem
responsabili să o schimbăm. Credem că dacă știm care sunt hibele sistemului, le putem combate mai ușor.
Nu pretindem că deținem adevărul absolut! Nu credem că aceste documentare constituie expresia fidelă a tot ceea ce se întâmplă
în lumea reală. Nu vrem decât să aducem la cunoștința cât mai multor părinți actuali sau viitori că au dreptul să aleagă în tot ce
ține de sănătatea lor și a copiilor lor, informandu-se și aflând care sunt posibilitățile pentru fiecare situație în parte.
În acest moment, suntem patru mămici voluntare: Aniela Petreanu, actor de comedie, Irina Thiery, jurnalist regizor documentare,
Irina Dobre, Ph.D în Nutriție, Simona Petroaie, blogger și educator prenatal HypnoBirthing, acreditat internațional.

Ce facem (1/2)
Rata nașterii naturale în România este de 10%, rata alăptării exclusive până la vârsta de 6 luni este de 3,4%, iar România
înregistrează nouă decese la mia de născuţi vii. Lion Mentor Association este determinată să schimbe această realitate crudă,
informând prin documentarele proprii, dezbateri publice, blogging. Misiunea Lion Mentor Association este sa încadreze România
pe harta cerințelor OMS în ceea ce privește nașterea naturală și alăptarea. Organizam dezbaterile publice, la finalul fiecărei
proiecții pentru ca vocile oamenilor să fie auzite pentru a influența deciziile care îi pot afecta atât la nivel local, cât și la nivel
național. În tot ce facem, Lion Mentor Association lucrează cu organizațiile partenere și alături de femeile și bărbații vulnerabili
pentru a pune capăt nedreptăților care cauzează aceste abuzuri în maternități și nu numai.

(...)
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Despre Lion Mentor Association
Ce facem (2/2)
Lion Mentor luptă pentru apărarea drepturilor mamei și copilului, abordând teme precum naşterea naturală vs. cea ostilă,
traumatizantă, legislațiile în vigoare pe plan național și global, nutriția bebelușului. O reală problemă cu care se confruntă țara
noastră este scăderea natalității, fapt ce survine și în urma experienței traumatice de la naștere, femeile refuzând o a doua
naștere. Un alt motiv este depresia post-natală a mămicilor, tot mai frecventă.
Lion Mentor militează și pentru o alocare mai mare din PIB către Sănătate, bani care ar fi indicat să meargă atât în dotarea
spitalelor, cât și în plata pesonalului calificat. Introducerea unui sistem informatic care să cuprindă toate operațiunile din spitale
ar fi, de asemenea, binevenita, în condițiile în care în 2015 Lion Mentor Association s-a lovit de bariere de acest tip în căutarea
adevărului, respectiv a unor statistici cu privire la procedurile chirurgicale din spitale la care gravidele sunt supuse (cu
mențiunea că aceste statistici există, aproape cu toate datele necesare, însă calea de a intra în posesia lor este una destul de
anevoioasă și de cronofagă).
Activitatea asociației Lion Mentor Association, are la bază apărarea celor 5 drepturi fundamentale ale omului:
Ø

dreptul la libertate,

Ø

dreptul la exprimare,

Ø

dreptul la informare corectă,

Ø

dreptul la opțiune,

Ø

dreptul la demnitate.

Motto-ul nostru
Informarea corectă este crucială!
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Despre Lion Mentor Association

Harta Proiecțiilor Lion Mentor Association

1

Despre Lion Mentor Association
Obiective
Lion Mentor Association își propune continuarea demersurilor inițiate în ceea ce privește actul nașterii (unde unul din
obiectivele principale rămâne reducerea ratei cezarienei la 10 -15%), perioada post-partum, alăptarea (unde ne dorim
continuarea campaniei de promovare a alăptării, alimentația la sân fiind cea mai bună modalitate de satisfacere a nevoilor
nutritive ale nou-născutului) și îngrijirea/ alimentația nou-născutului.
Obiectivele asociației sunt:
1.

până în 2017, aprobarea legii implementării Codului Internațional de Marketing al Substituenților de Lapte
Matern

2.

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

3.

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

4.

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

5.

până în 2020, toate maternitățile din România să implementeze programul rooming-in, separarea bebelușului de
mama lui nu este altceva decât încălcarea dreptului fundamental al copilului!

6.

până în 2020, Ministerul Sănătății trebuie să creeze ghiduri clare și protocoale privind nașterea naturală, care să
oblige la implementarea ghidurilor existente pentru îmbunătățirea stării de sănătate a mamei și copilului

7.

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

8.

crearea de posturi de muncă pentru moașa licențiată, adevăratul specialist al fiziologiei, al prevenției și al celor
mai bune rezultate privind sănătatea mamei și copilului
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Despre Lion Mentor Association
Echipa
Ø

Irina Thiery
Jurnalist și regizor documentare

Ø

Simona Petroaie
Jurnalist și educator prenatal HypnoBirthing, acreditat internațional

Ø

Irina Dobre
Ph.D în nutriție

Ø

Aniela

Petreanu

Actor de comedie

Ø

Andreea Marinas
voluntar- blogging, editing
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Despre Lion Mentor Association
Ce facem: Informăm prin documentare (1/2)
Primul documentar

Primul documentar românesc
despre alăptare și

românesc despre

substituenții

naștere (2014)

de lapte
matern
(2015)

Primul
documentar
românesc despre
diversificare (2016)
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Despre Lion Mentor Association
Ce facem: Informăm prin documentare (2/2)
Ø

Nașterea și alăptarea sunt două procese fiziologice care reflectă nivelul de cultură și de civilizație al unei societăți. În
România, peste 130,000 de femei nasc anual, iar rata cezarienei - a nașterii 100% medicalizate -, în multe spitale
românești, depășește 90%. Totodată, rata alăptării exclusive la 6 luni este de 3,4%.

Ø

Asociația Lion Mentor Association este hotărâtă să inverseze aceste rate, luptând pentru a aduce la cunoștința cât mai
multor părinți actuali sau viitori că au dreptul să aleagă în tot ce ține de sănătatea lor și a copiilor lor, informându-se și
aflând care sunt posibilitățile pentru fiecare situație în parte.
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Activitatea 2015
Proiecții și dezbateri
Constanța, iunie 2015
București, mai 2015

Cluj, iulie 2015

Brașov, martie 2015
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Activitatea 2015
Campania “Îndrăznesc pentru copilul meu”
Ø

Prima noastră campanie
copiilor acestei țări.

“Îndrăznesc pentru copilul meu!” este dedicată

Ø

Este o campanie de informare corectă despre sănătatea, alimentația naturală
și dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri, unde frica nu pătrunde!

Ø

Prin documentare şi dezbateri publice, spunem lucrurilor pe nume, fără
menajamente, fără ocolişuri, și demonstrăm cum interesele financiare ale
industriei farma sau alimentare sunt mult mai importante decât sănătatea și
viitorul copiilor noștri, și cum dezumanizează meserii precum cea de cadru
medical pentru a-și atinge cotele financiare dorite.
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Activitatea 2015
Caravana “Îndrăznesc să alăptez “PAȘI spre CONȘTIENTIZARE”
Ø

"Îndrăznesc să alăptez PAȘI spre CONȘTIENTIZARE” o producție Lion Mentor
Association, este primul documentar românesc despre alăptare, în care sunt
dezbătute miturile alăptării, patologiile sânului și pozițiile propice unei alăptări de
succes. În același timp, documentarul analizează Codul Internațional de Marketing al
Substituenților de Lapte Matern și arată cum producătorii de lapte praf îl violează în
mod constant, parșiv și cinic, profitând de vulnerabilitatea proaspetelor mămici și de
nevoile financiare ale cadrelor medicale.

Ø

Este al doilea documentar al campaniei Îndrăznesc pentru copilul meu!" campanie ce
a debutat în mai 2014, odată cu lansarea primului documentar românesc despre
naștere "Îndrăznesc să nasc așa cum vreau!”

Ø

De ce nou-născutul este hrănit cu 20ml lapte praf în condițiile în care capacitatea
stomăcelului în prima zi de viață este de doar 5-7ml?

Ø

Alăptarea versus laptele praf – care sunt avantajele și riscurile?

Ø

Ce este Codul Internațional de Marketing al Substituenților de Lapte Matern şi cum
este violat de producătorii de lapte praf?

10,902 Vizualizări pe Youtube
1,000 Participanți
10 Orașe
30 Parteneri locali
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Activitatea 2015

“ Am simțit să îți mulțumesc, pur și
simplu. ”

Testimoniale
Alina Bilic, Suceava
“ Minunat, magic, real și te trezește la viață! A meritat fiecare
secundă în sală! E de neimaginat ce transmit mamele din
film, parcă îți dorești să schimbi lumea! ”

“ Extraordinar materialul. ”

Catalina Rusu, Iași

Raducan Silvia

“ În viața mea nu am văzut ceva
mai emoționant. ”
Mihaela Radu

“Nu pot să spun decât M I N U N A T!!! tot
ceea ce faceți, toată munca și dăruirea
voastră pentru noi, mamele care de unele
singure n-am fi avut curajul să spunem sau
să cerem. ”
Cristina Tutuianu
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Activitatea 2015
Blog: Dreptul la informație, dreptul la opinie! (1/2)
http://www.lionmentor.ro
Ø

O țară informată este țara în care se aud toate vocile și toată lumea este tratată cu respect. Lipsa informației este mult mai
mult decât o ridicare din umeri. Lipsa informației înseamnă frică, frica de autorități, frica de doctori, frica de profesori, frica de
a fi altfel, frica de repercusiuni, frica de a fi abandonat, etc.

Ø

A fi un om informat înseamnă a fi un membru neînfricat, cu drepturi depline, singurul responsabil pentru a lua decizii pentru
el, familia sa, cât și pentru comunitate.

Ø

Lion Mentor Association permite oamenilor să-și exprime preocupările și prioritățile lor în fața celor de la putere și să-și ceară
drepturile în calitate de cetățeni dornici de a avea o viață demnă!

(...)
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Activitatea 2015
Blog: Dreptul la informație, dreptul la opinie! (2/2)
http://www.lionmentor.ro/blog
Ø

Slaba informare a gravidelor, teama și trăirile emoţionale din perioada sarcinii și mai cu seamă cele din preajma
momentului nașterii, indiferenţa şi/ sau insuficienta preocupare a cadrelor medicale, lipsa de motivaţie, anturajul – iată doar
o (mică, foarte mică) parte dintre cauzele ce stau la baza alegerii pripite de a opta pentru nașterea prin cezariană. La toate
acestea se mai adaugă o serie de alte plăgi la fel sau poate şi mai importante şi dureroase ale societăţii contemporane:
atitudinea societății în raport cu viitoarele mămici, sărăcia, condițiile din sistemul medical, nivelul slab de informare al
viitoarelor și proaspetelor mămici.

Ø

Acum, influenţaţi de acest context, Lion Mentor urmăreste informarea gravidelor cu privire la practicile care asigură o
naştere prietenoasă și un start sanatos in viata. De asemenea, prin intermediul caravanei ne dorim să iniţiem cât mai multe
acţiuni de promovare în rândul mămicilor şi gravidelor. Ne dorim ca astfel, cât mai multe viitoare şi proaspete mămici să
afle de opţiunile pe care le pot avea la naştere, despre aceste practici care le asigură o experienţă a naşterii cât mai
confortabilă. Ne dorim să convingem cât mai multe mame că naşterea naturală şi alăptarea sunt cele mai benefice
metode. Ne dorim ca acest concept de familie între medic, personalul medical şi paciente să-l implementăm la nivelul
întregii ţări.

Ø

Articolele Lion Mentor Association se împart în patru, mari categorii: Naștere, Alăptare, Alimentație și Vaccinare

Ø

Dacă aveți vreo întrebare al cărui răspuns nu-l găsiți pe site la noi, vă rugăm să ne scrieți la contact@LionMentor.ro

10,000 Vizualizări -

Prima Bancă de Lapte Matern din România

14,191 Vizualizări -

Dovezi despre abuzurile la naștere în sistemul sanitar, statistici cutremurătoare

3,127 Vizualizări -

Sondaj de opinie despre procedurile medicale din maternitate
Câteva dintre cele 40 de articole publicate în 2015
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Activitatea 2015
Miss Alăptare România 2015
Ø

Concursul foto MISS ALĂPTARE ROMÂNIA 2015 are ca scop promovarea alăptării. OMS (Organizația Mondială a Sănătății)
recomandă o rată a alăptării de cel putin 95% pe țară! România, din păcate, este foarte departe de atinge aceste norme
firești, avănd o rată a alăptării exclusive a bebelușilor pănă la 6 luni de numai 3,4%,

Ø

Numărul mare de fotografii ale mămicilor, care pe de o parte, arată frumusețea alăptării, feminității și maternității şi o dragoste
necondiționată între mamă şi copil, şi care pe de altă parte, nu este altceva decât o adevărată declarație de dragoste pentru
corpul mamei, au dat de furcă juriului chiar şi la cea de-a doua ediție a concursului.

Ø

Da, trăim, din păcate, într-o lume comercială, care nu a facut altceva decât să normalizeze artificialul! Dar normalizând
artificialul, nu am făcut nimic altceva decât să ne îndepărtăm de noi însine, permițând astfel fricii să pună stăpânire pe noi.
Gesturi firești, precum nașterea naturală și alăptarea, au devenit mofturi! Ne dorim ca prin acest concurs să readucem firescul
în inimile românilor! Cu cât vedem mai multe mămici alăptând, cu atât normalizăm firescul și ne reapropiem de noi înșine!

10,000 Vizualizări
150 Poze
1,000 Comentarii
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Activitatea 2015
“Îndrăznesc să Nasc!”- ghid pentru o naștere conștientă
Ești curioasă să afli la ce intervenții medicale te expui în timpul travaliului, expulziei și imediat după naștere?
Ø

Lion Mentor Association a creat ghidul “Îndrăznesc să nasc” pentru femeile care își doresc o naștere conștientă și asumată.
Ghidul vine ca un răspuns la o nevoie tot mai acută de respectare a fiziologiei nașterii și ca urmare a unei situații ingrijorătoare
a numărului mare de proceduri obstetricale devenite de rutină în România.

Ø

Totodată, gravidele trebuie să fie conștiente de drepturile și opțiunile lor și de faptul că POT REFUZA orice procedură
nejustificată, amintindu-le acestora că TREBUIE să fie informate despre fiecare procedură la care urmează să fie supuse și
pentru care TREBUIE să își dea consimțământul!

Ø

Ghidul a fost revizuit de Ilenuța Zanfir Aglitoiu -moașă licențiată, Marius Romila - Medic Specialist Obstetrică Ginecologie și
Raluca Bradea – doula și se poate downloada gratuit de pe site-ul nostru atunci când te înscrii la newsletterul asociației Lion
Mentor.
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Activitatea 2015
Complexitatea vaccinurilor
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 postvaccinare.

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?

72,699 vizualizări - “Vaccinezi sau raționezi”, scurt documentar despre vaccinul antigripal
52,345 vizualizări - “Noi nu vaccinăm”, documentar despre adjuvanți, neurotoxina cancerigenă, formaldehida
4,581 vizualizări - “Agent farma dezvăluie corupția medicilor”, titlul este destul de descriptiv
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Bene^iciari
Audiență
Lion Mentor Association se adresează gravidelor din România (în număr de aproximativ 130.000 pe an), dar și
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).

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

21 | Lion Mentor Association | Raport anual 2015

4

Media

http://www.totuldespremame.ro/familia-ta/carti-sifilme/indraznesc-sa-nasc-asa-cum-vreau
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Parteneri
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5

Parteneri
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.

Ø

Lion Mentor își anunță partenerii la
fiecare prezență în media (TV, radio,
ziare, online)

Ø

Partenerii noștri au posibilitatea de a susține o
prezentare la fiecare eveniment
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Finanțe
Fundraising
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

Suntem în plină desfășurare a campaniei “Îndrăznesc pentru Copilul Meu!” menită să ne sprijine în vederea
colectării de fonduri necesare continuării acțiunilor noastre.

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!
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6

Finanțe
Vânzare DVD
16%

Sponsorizare
84%
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Contact
Contact Lion Mentor Association
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.

Lion Mentor Association
Strada Parcului 75
București Sector 1
Email: Contact@LionMentor.ro
Tel : 0756 097 225
www.LionMentor.ro
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