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Asociaţia pentru Naştere Naturală şi Alăptare este o asociaţie non-guvernamentală, înfiinţată
în anul 2010, care are ca scop promovarea naşterii naturale şi a alăptării la nivel naţional.

Obiectivele noastre:
1. Creşterea nivelului de conştientizare în rândul profesioniştilor în domeniu şi al publicului
larg vizavi de importanţa naşterii naturale şi a alăptării, în conformitate cu
recomandările forurilor internaţionale (OMS, UNICEF);
2. Promovarea naşterii naturale şi a alăptării prin programe de educaţie prenatală în
instituţii de stat şi private;
3. Formarea de specialişti în educaţia prenatală pentru naşterea naturală şi alăptare;
4. Facilitarea accesului publicului larg la informaţii legate de desfăşurarea naşterilor şi
perioada postpartum în maternităţile din România şi la cercetări ştiinţifice bazate pe
dovezi în domeniul perinatalităţii prin organizarea unor campanii de informare,
manifestări publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii, cât şi
prin realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe
informatice şi alte materiale informative.
5. Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice și în massmedia în domeniul naşterii naturale şi al alăptării.
6. Lobby pentru reglementarea profesiei de moaşă în România;
7. Informarea publicului larg cu privire la activitatea doulelor, a consilierilorîn alăptare şi a
educatorilor prenatali în perioada prenatală, perinatală şi postnatală.

Proiecte în desfăşurare:
1. Realizarea unor programe informative de educaţie prenatală pentru viitori părinţi;
2. Implicarea, alături de Asociaţia Moaşelor Independente, în reglementarea profesiei de moaşă
în România;
3. Organizarea de evenimente în cadrul Săptămânii Mondiale a Alăptării şi a altor evenimente de
sensibilizare a opiniei publice;
4. Campanie de strângere de fonduri (2%, donaţii);

Asociaţia pentru Naştere Naturalǎ şi Alǎptare
Bucureşti, Str. Istriei nr. 1, Sector 3
CIF: 26848854
Cont: RO16BTRL04101205S59489XX
BancaTransilvania – sucursala Universitate

Provocările noastre:
1. Realizarea unei baze de date cu potenţiali beneficiari ai activităţilor noastre pentru o mai
bună diseminare a informaţiilor;
2. Optimizarea site-uluiwww.nasterenaturala.roşi a comunicării prin reţele de socializare;
3. Traducerea şi realizarea de articole reprezentative pentru domeniul de interes;
4. Strângerea de fonduriprin Campania de 2% şi identificarea şi contactarea unor potenţiali
sponsori pentru organizarea de viitoare evenimente şi campanii informative;
5. Planificarea Săptămânii Mondiale a Alăptării;
6. Obţinerea unor noi date statistice de la autorităţile în domeniu cu privire la procentul
naşterilor naturale din Bucureşti.

Profilul voluntarului în cadrul asociaţiei noastre:
-

Persoană proactivă, comunicativă, cunoscătoare a limbii engleze şi cu abilităţi tehnice de
folosire a mediului online şi a programelor de tehnoredactare (MSOffice);
Sensibilitate şi deschidere faţă de scopul asociaţiei;
Aptitudini organizatorice şi simţ responsabil.

Avem nevoie de 5 voluntari pe care îi vom primi într-un mediu deschis, cu voie bună şi dorinţă de
schimbare, cu multă răbdare pentru a-i ghida în activitatea lor. Voluntarii vor beneficia de contract
de voluntariat pe o perioadă de trei luni, cu posibilitate de prelungire şi de training şi asistenţă în
activităţile în care vor fi implicaţi (cele prezentate mai sus ca provocări ale asociaţiei noastre).
Dacă sunteţi interesaţi să vă alăturaţi echipei noastre în calitate de voluntar, aşteptăm un CV şi o
scrisoare de intenţie de maximum 250 de cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până
pe 5 martie inclusiv și vă vom contacta în scurt timp!

