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Asociaţia Unu și Unu 
 

pe scurt  
 

Asociația Unu și Unu este o organizație non profit care derulează proiecte privind 

fenomenul de prematuritate (informare, prevenție, educație, suport) și sarcinile multiple 

(informare, educare etc.), precum și susținere financiară și morală a familiilor cu copii 

din sarcini multiple în care un copil sau toți au fost afectați fizic și/sau psihic datorită 

traumelor prenatale, natale si postnatale.  

 

Pentru anul 2014 ne-am propus să derulăm proiectele: 

 

 

• Helping Hands (suport moral și psihologic pentru mame care sunt 

internate cu copiii la terapie intensivă) 
• Socks for Life  
• Lansare Mini ghid naștere prematură și follow-up 
• Informare publică prin proiecte cu Ministerul Sănătății 
• Parada multipleților –proiect de lege privind declararea unei zile naționale  
• Mini ghid: sarcina și creșterea multipleților 
• INS – date statistice privind nașterile multiple  
• Proiect de lege privind FIV-urile  
• Parenting: multipleți (invitatea unor specialiști  din afara țării) 

 

 

profilul voluntarului 
O persoană proactivă, deschisă, empatică, care comunică uşor, care să aibă pasiune şi 

căreia să îi placă să lucreze pentru cauzele Asociației. Pentru că avem de gând să facem 

cel puţin următoarele lucruri împreună:  

• Promovarea fenomenului de prematuritate  

• Organizarea şi derularea de evenimente, conferinţe, ateliere 

• Popularizarea mesajelor asociației și a proiectelor acesteia 

• Organizarea, centralizarea și pregătirea documentațiilor și a materialelor 

necesare  

 

Dar avem nevoie şi de un voluntar cu pasiune pentru bebelusi, comunicare și proiecte 

sociale, dar nu neapărat cu studii de specialitate, care să ne ajute la munca de birou 

(organizare documente, redactare texte, corespondenţă etc). 

 

Dacă vrei să te alături echipei noastre, trimite-ne CV-ul tău și o scrisoare de intenție de 

max. 250 de cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie 

inclusiv și noi te vom contacta. 

 

Persoană de contact: Corina Croitoru – Președinte Asociația Unu și Unu 

www.unusiunu.com 

corina.croitoru@unusiunu.com 

0722.910.877 
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