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Cuvânt	înainte	(1/2)	

Anul	 trecut,	 grație	 sponsorilor,	 partenerilor	 și	 donatorilor	 noștri,	 Lion	 Mentor	 a	 reușit	 să-și	 acopere	
cheltuielile	 de	 producție	 ale	 documentarelor	 și	 reportajelor	 din	 acest	 an	 –	Mă	 închin	 vouă!	Mulțumesc!
Împreună	 aducem	 schimbarea	 pozitivă	 pentru	 a	 construi	 o	 societate	 puternică,	 bazată	 pe	 respect	 și	
cunoaștere,	în	care	frica	nu	pătrunde!	Continuăm	să	ascultăm,	să	învațăm	și	să	îmbunătățim	Lion	Mentor	
pentru	a	fi	complet	aliniați	cu	valorile	noastre,	fără	excepție:	fără	compromisuri,	pentru	că	LION	MENTOR	
nu	este	negociabil!	
	
În	acest	an	am	colaborat,	cot	la	cot,	cu	mai	multi	parteneri,	fie	pe	parte	de	finanțare,	cercetare/informare	
sau	platforme	pentru	a-i	influența	pe	cei	cu	putere	din	parlamentul	român.	Practic	am	petrecut	două	luni	în	
parlamentul	României	 pentru	 a	 dialoga	 cu	 toți	 deputații	 despre	proiectul	 de	 lege	privind	obligativitatea	
vaccinării.	Fiind	un	act	medical,	vaccinarea	este	un	drept,	nicidecum	o	obligație.	O	astfel	de	 lege	ar	 fi	un	
abuz	 umanitar.	 Și	 ne-am	 bucurat	 de	 un	 mare	 succes,	 aș	 putea	 chiar	 spune	 că	 este	 o	 victorie,	 dacă-mi	
permiteți,	pentru	că	acest	proiect	de	lege	nu	a	fost	încă	aprobat	de	Camera	Deputaților,	camera	decisivă	a	
Parlamentului	României.		
	
	

	 	 	 	 	 	(...)	
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		Cuvânt	înainte	(2/2)	

Mii	de	părinți	continuă	să	trăiască	în	frică,	fie	că	este	față	de	doctori,	fie	că	este	frica	de	a	fi	altfel,	frica	de	a	
fi	 stigmatizați	 pentru	 că	 îndrăznesc	 să	 se	 opună	 dogmei	 alopate,	 totul	 se	 reduce	 la	 frica	 de	 a-ți	 cere	
drepturile.	Cu	sprijinul	vostru	Lion	Mentor	și	partenerii	săi	continuă	să	ridice	nivelul	de	conștientizare	al	
populației	pentru	că	refuzăm	să	se	permită	încălcarea	Constituției	țării	care	apără	și	garantează	dreptul	la	
păstrarea	demnității	și	integrității	cetățeanului!	Susținerea	voastră	ne	inspiră	și	ne	motivează	activitatea	
atâta	timp	cât		libertatea	noastră	nu	ne	este	amenințată!	
	
De	anul	acesta,	asociația	Lion	Mentor	are	o	nouă	identitate	vizuală	pentru	o	mai	bună	interacțiune	online	a	
cititorilor	 noștri.	 Ne-am	 dorit	 un	 site	 mai	 user	 friendly,	 o	 mai	 bună	 ierarhizare	 și	 categorizare	 a	
informației	și	un	nou	logo	pentru	că	-	nu-i	așa?!	–	și	ONG-urile	care	se	autosusțin	trebuie	să	țină	pasul	cu	
timpurile	și,	implicit,	cu	moda.		
	
Vă	mulțumesc	din	suflet	că	ne-ați	rămas	alături	pe	tot	parcursul	călătoriei	noastre!		

C

Irina	Thiery	
	
	
Președinte	Lion	Mentor	Association	
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				Despre	Lion	Mentor	

	
Ø  VISIUNEA	NOASTRĂ		

	 Credem	 în	 comunitate	 și	 în	 valoarea	 minții	 și	 a	 vieții	 active	 și	 ne	 dorim	 să	 construim	 o						
	societate	informată,	puternică	și	demnă!	

	
	
Ø  PRINCIPII	

	Căutăm	sensul	și	nu	succesul	financiar.	Cercetarea	noastră	se	bazează	pe	surse	fără	conflicte	
	de	interese,	fiind	adepți	ai	 informării	corecte.	Și	astfel,	Lion	Mentor	rămâne	independentă	și	
	necorptibilă,	în	pofida	timpurilor!	
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				Despre	Lion	Mentor	

	
Ø  CE	FACEM	

	 Informăm	prin	documentare,	 blog	 și	 organizare	de	evenimente.	Documentarele	 sunt	modul	
	nostru	de	a	informa,	de	a	exprima	vocea	neauzită	a	poporului,	de	a	rezolva	hibele	sistemului..	
	 Documentarele	 ne	 raliează,	 ne	 îndepărtează	 de	 zona	 noastră	 de	 confort	 și	 ne	 obligă	 să	
	considerăm	noi	modalități	de	a	acționa.		

	
Ø  OBIECTIVE	

	 Lion	 Mentor	 Association	 continuă	 demersurile	 inițiate	 în	 ceea	 ce	 privește	 actul	 nașterii,
	 alăptarea,	 și	 îngrijirea/alimentația	 nou-născutului.	 Obiectivul	 principal	 al	 acestui	 an	 este	
	însă	blocarea	proiectului	de	lege	privind	vaccinarea	obligatorie	a	întregii	populații!	

	
Ø  MOTTO	

	Cunoașterea	este	putere!	
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				Activitatea	Lion	Mentor	

Pe lângă o nouă imagistică, Lion Mentor și-a crescut exponențial expunerea mediatică, președinta 
asociației, Irina Thiery, acordând mai multe interviuri în presă și radio, interviuri în care a reiterat, 
printre alte proiecte și succese ale organizației, și angajamentul cu care a pornit la drum, acela de a 
informa corect și complet românii cu privire la drepturile și la sănătatea lor.  
 
Blogul a fost actualizat, pe parcursul intregului an, cu materiale informative cu privire la subiectul cald 
și în voga al momentului – obligativitatea vaccinării, aducând noutăți atât interne cât și de peste hotare 
în legătură cu nocivitatea și toxicitatea vaccinurilor, restricțiile din alte colțuri ale lumii și interesele care 
se ascund în spatele deciziilor “salvatoare” de vieți omenești.  
 
Alăptarea și beneficiile laptelui matern, nașterea ca proces fiziologic și ca mod de abordare a altor 
problematici, dar și interviurile și proiecțiile documentarelor care au stat la baza campaniilor 
desfăsurate de Lion Mentor din seria “Îndrăznesc pentru copilul meu!” au fost și ele în atenția noastră 
pentru a oferi o panoramă cât mai exhaustivă cititoarelor noastre în cautare de adevăr. 
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         10 Articole despre naștere și alăptare 
         12 Clipuri video despre naștere și alăptare 
  12,000 Vizualizări 
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				Activitatea	Lion	Mentor	

Lupta împotriva obligativității vaccinării nu s-a încheiat încă, Lion Mentor fiind prezentă la proteste 
și dezbateri pe această temă. Mai mult, asociația s-a bucurat de sprijin în organizarea unor astfel de 
proteste (Marș Pentru Libertatea De Alegere Privind Vaccinarea) încă de la începutul anului 2017. 
 
Campania “Spun NU Obligativității” a fost stâlpul de temelie și a reprezentat epicentrul bătăliei. Nu 
doar că nu a fost ușor să facem nota discordantă într-o țară în care sistemul dictează “Vaccinare 
obligatorie!” și se dă peste cap să suplimenteze stocuri de vaccinuri împotriva “epidemiei de rujeolă”, 
și în care cauzele deceselor sunt diferite de cele declarate în presa mainstream. Demotivarea și 
dezamăgirea au fost și sunt din ce în ce mai mari pe măsură ce observăm dezinteresul acut atât al 
autorităților, cât și al opiniei publice, în oferirea unei imagini de ansamblu nepărtinitoare și corecte 
asupra fenomenului și asupra cauzelor adverse ale vaccinurilor ce se vor impuse. 		
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         20 Articole informaționale despre vaccinare 
         21 Reportaje video despre vaccinare 
105,000 Vizualizări 
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				Activitatea	Lion	Mentor	

Într-un	Stat	de	Drept	cetățeanul	ARE	DREPTUL	să	se	vaccineze	DACĂ	dorește!	Dar	în	niciun	caz	NU	are	
OBLIGAȚIA	 să	 se	 vaccineze!	 Vaccinarea	 obligatorie,	 ca	 de	 altfel	 orice	 tratament	 medical	 efectuat	 fără	
consimțământ	 exprimat	 expres,	 încalcă	 principii	 fundamentale	 prevăzute	 în	 Constituţia	 României,	
Tratatele	 și	 Convențiile	 internaționale,	 Codul	 deontologic	 al	 medicilor,	 juramântul	 lui	 Hipocrate,	
Drepturile	pacientului.	
Acestea	 fiind	 o	 parte	 dintre	 argumentele	 noastre,	 am	 decis	 să	 petrecem	 a	 doua	 jumătate	 a	 anului	 în	
Parlamentul	 României,	 pentru	 a	 face	 lobbying	 impotriva	 proiectului	 de	 lege	 privind	 vaccinarea	 întregii	
populații,	 după	 ce	 a	 fost	 votat	 în	 unanimitate	 în	 Senat.	 “Spunem	 NU	 obligativității	 vaccinării”	 este	 o	
campanie	care	a	constat	în: 
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           5 Proteste, un lanț uman și un marș în București 
           1 Broșură (înmânată celor 400 deputați români) 
           1 Ghid despre vaccinare (înmânată celor 400 deputați români) 
           1 website dedicat în exclusivitate vaccinurilor: www.vaccinuri.info 
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				Activitatea	Lion	Mentor	
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Broșură Protest, 17 sept.  Reportaj video 

Lanț uman,30 oct.  

Ghid Marș 22 oct. 

Protest, 5 nov. 
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				Beneficiari	

Audiență	
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Ø  Copii	între	0-18	ani	

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 

Lion	 Mentor	 Association	 se	 adresează	 gravidelor,	 mamelor,	 taților,	 cadrelor	 medicale,	
nutriționiștilor,	dar	și	unui	număr	foarte	mare	de	persoane	indirect	interesate	și	afectate	de	subiect.	 
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				Media	
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				Finanțe	
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(RON) Anul 2017 

DVD vândute 220 

Vânzare DVD 7,494 

Sponsorizare 9,569 

Total Venituri 17,063 

Cheltuieli de producție -18,620 

Duplicarea DVD -3,927 

Deplasare -4,080 

Amortizarea -302 

Cheltuieli poștale -284 

Servicii bancare -261 

Diverse -619 

Total Cheltuieli -28,093 

Profit / Pierdere -11,030 
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				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.		

Lion	Mentor	Association								
Strada	Parcului	75	
București	Sector	1	
 
           

Contact@LionMentor.ro	
Tel	:	0756	097	225	

www.LionMentor.ro	


