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COMUNICAT DE PRESĂ
ASOCIAŢIA FEMEILOR DIN ROMÂNIA , prima organizatie democrata a
femeilor si lider al miscarii de femei, care militeaza de 20 de ani pentru un statut corespunzator
pentru femeile din tara noastra , organizează Vineri 4 Decembrie la Casa Centrala a Armatei,
Bucureşti, sala Bizantina, orele 15.00 – 19.00 evenimentul de închidere a proiectului
„Informează-te pentru sănătatea ta!”. Scopul acestui eveniment este de a anunţa rezultatele
proiectului şi de a atrage noi parteneri.
Proiectul a fost implementat de către Asociaţia Femeilor din România şi este unul dintre cele
şase proiecte comunitare finanţate de către Susan G. Komen for the Cure® în cadrul Iniţiativei
Globale pentru Conştientizare asupra Cancerului de Sân, pentru a răspunde unora dintre cele
mai presante nevoi cu care România se confruntă în domeniul cancerului de sân.
Susan G. Komen for the Cure®, Institutul International de Educaţie (IIE) şi Societatea de
Educaţie Contraceptivă şi Sexuală au lansat în anul 2007 Iniţiativa Globală pentru Conştientizare
asupra Cancerului de Sân Susan G. Komen for the Cure, în România. În prezent aceasta este
activă în România, Ucraina, Arabia Saudită, Iordania, Emiratele Arabe Unite, Mexic, Brazilia,
Costa Rica şi Panama.
Proiectul ,,Informează-te pentru sănătatea ta’’ a avut ca scop creşterea nivelului de
conştientizare cu privire la cancerul de sân în rândul femeilor din întreprinderi şi pensionare din
Bucureşti cu vârste cuprinse între 40-59 ani.
In România sunt raportate anual aproximativ 6000 de cazuri noi, iar pete 3000 de femei mor
anual datorită acestei boli.
Asociaţia Femeilor din Romania a avut ca parteneri în acest proiect alte şapte organizaţii
/instituţii ale societăţii civile pentru implementarea activităţilor de informare şi educare a
femeilor cu privire la metodele de diagnosticare precoce a cancerului de sân şi la serviciile de
diagnosticare existente, acordând o atenţie specială dobândirii de către acestea a cunoştinţelor şi
abilităţilor necesare autocunoaşterii sânului.
Activitatea Asociatiei Femeilor din Romania desfasurata intre 1990-1999 poate fi vizionata pe
site-ul asociatiei www.afr.ro si activitatea incepind cu 2000 pe www.afr2010.ro
Despre Susan G. Komen pentru Cure ®
Nancy G. Brinker a promis surorii ei aflate pe patul de moarte, Susan G. Komen, că va face tot
ce îi stă în putere pentru a eradica pentru totdeauna cancerul de sân. În 1982, această promisiune
s-a concretizat în înfiinţarea fundaţiei Susan G. Komen for the Cure, care a devenit cea mai
mare organizaţie de luptă impotriva cancerului de sân din lume şi cea mai mare sursă de fonduri
non-profit dedicate luptei împotriva cancerului de sân,
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având mai mult de 1.3 miliarde dolari investiţi până în prezent în domeniu. Pentru mai multe
informaţii despre Susan G. Komen for the Cure, sănătatea sânului ori cancerul de sân, vă
recomandăm să vizitaţi www.komen.org .

Despre Institutul de Educaţie Internaţională
Fondat în 1919, Institutul de Educaţie Internaţională (IEI) este una dintre cele mai experimentate
organizaţii de învăţământ superior şi schimburi profesionale la nivel mondial. Institutul are o
varstă şi lungă experienţă în crearea şi implementarea unor programe internaţionale de formare
pentru dobândirea de abilităţi de conducere şi pentru a creşte capacitatea persoanelor fizice şi a
organizaţiilor locale în abordarea nevoilor locale şi globale. Iniţiativa Globală de Conştientizare
asupra Cancerului de Sân Susan G. Komen for the Cure este administrată de Centrul acestui
institut, aflat în San Francisco.
Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS)
Este o organizaţie neguvernamentală şi apolitică românească ce s-a înfiinţat în anul 1990 din entuziasmul
unor profesionişti care au realizat nevoia imediată de educare a populaţiei pentru o viaţă împlinită în cadrul
unor comunităţi sănătoase. www.secs.ro

Pentru a afla mai multe despre acest eveniment puteţi contacta :
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA,

Liliana Pagu, Preşedinte,
e-mail : afr@opensys.ro
tel/fax 021-3159859
mobil 0744561431
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