
COMUNITATE  DE  SPRIJIN    
PENTRU   MAME   EDUCATE 



DESPRE NOI 

VALORI 

COMUNITATEA LPB 

EVENIMENTE / CAMPANII 

TESTIMONIALE 

IMPLICĂ-TE! 

www.laprimulbebe.ro 

AGENDA 



DESPRE NOI 

www.laprimulbebe.ro 



“LaPrimulBebe” este o comunitate de 
sprijin pentru mame educate din 
întreaga țară și de peste hotare.  
 
Acestora le oferim sprijin în perioada 
sarcinii și în primii 4 ani după naștere 
prin: 
 
 
 
 

• Apartenența la o comunitate online 
activă, educată și informată, în care 
24h/24 membrele împărtășesc 
experiențe din meseria de părinte; 
• Informare prin specialiști din diverse 
domenii de interes; 
• Acces gratuit și facil la evenimente de 
educație și dezvoltare de înaltă calitate 
organizate special pentru ele. 
 
 

www.laprimulbebe.ro 

DESPRE NOI 



VALORI 
1 

EMPATIE 

Tratăm 
fiecare nevoie 
cu empatie, 
încurajăm și 
nu judecăm. 

2 

RAPIDITATE 

Răspundem 
fiecărei 
solicitări cât 
mai repede.  

3 

FAMILIE 

Creăm o 
atmosferă 
caldă și 
deschisă, 
familială și 
prietenoasă 

4 

INSPIRATIE 

Suntem o 
inspirație  
pentru mame, 
încurajându-le 
să își urmeze 
visurile. 

5 

CONTRIBUTIE 

Pay it forward: 
primim sprijin 
și apoi oferim 
sprijin. 

6 

IMPACTARE 
Ne dorim un 
impact puternic 
în rândul 
mamelor  prin 
informare, 
inspirație și 
sprijin. 

7 

EXCELENȚĂ 
Suntem 
profesioniști, 
atenți la detalii 
și ne dorim ca 
acțiunile LPB să 
fie de cea mai 
bună calitate 

8 

IMPLICARE 

Ne pasă și ne 
implicăm în 
comunitate 

9 

COMUNICARE 
Practicăm o 
comunicare 
deschisă, 
asertivă și 
onestă.  

10 

EDUCATIE 

 Educația 
continuă 
primează, 
suntem deschiși 
la nou și suntem 
autosuficienți. 
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LA PRIMUL BEBE SUSȚINE: 

1. Alăptarea exclusivă până la 6 luni; 
2. Co-sleeping-ul; 
3. Consultarea medicilor specialiști; 
4. Instinctul și informarea;  
5. Diversificarea cu respect față de copil; 
6. Conceptul de dragoste necondiționată; 
7. Joaca împreună cu copilul; 
8. Nonviolență fizică și verbală; 
9. Educarea continuă și lipsa autosuficienței; 
10.Implicarea ambilor părinți în creșterea și îngrijirea 

copilului 



COMUNITATEA  LPB 

www.laprimulbebe.ro 

LPB București -  LPB Cluj -  LPB Iași - LPB Brăila și Galați  
LPB Ploiești -   LPB Brașov  -  LPB Suceava  -  LPB Timișoara  
LPB Bacău  -  LPB Pitești  -   LPB Craiova  -  LPB Constanța 
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COMUNITĂȚI LA NIVEL NAȚIONAL 
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Vârstă: 24 – 38 ani  

Nivel educație:  studii superioare  

Status: independente financiar  

Gravide, la primul sau la al doilea 

copil . 

Dorința de dezvoltare personală, 

interesate de subiecte ce țin de 

parenting . 

Informate, libere în exprimarea  

 

 

 

 

opiniilor, libere în luarea propriilor 

decizii, copleșite la început de drum 

de dificultatea maternității, cu timp 

puțin, cu o mare nevoie de 

networking, implicate. 

AVATAR  LPB 
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Activitate online lunară: 
• 2.503 postări; 
• 4.543 comentarii; 
• 6.245 aprecieri. 

 

Activitate online anuală: 
• 25.509 postări; 
• 12.141 comentarii; 
• 15.733 aprecieri. 

COMUNITĂȚI ONLINE 
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EVENIMENTE CARDUL 
LA PRIMUL BEBE 

CAMPANII  
UMANITARE 

EVENIMENTE/CAMPANII 
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EVENIMENTE 

50 de evenimente organizate, dintre care:  
• 29 evenimente în București; 
• 21 evenimente în comunitățile 

locale. 
4.000 participanți 
Evenimente cu subiecte variate despre: 

alăptare, nutriție,  dentiție, psihologia 
cuplului, psihologia copilului, make 
up, inspiraționale,  de socializare, etc. 

 

 
Foto:  Eveniment 

Urania Cremene  

 dedicat  mamelor LPB  

  Octombrie 2015 
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EVENIMENTE 

Imagini surprinse la unul din 
evenimentele organizate de 
Asociația LaPrimulBebe, pot fi 
vizionate pe canalul oficial de 
Youtube, accesând link-ul: 

www.youtube.com/evenimenteLPB   
 

https://youtu.be/2dNf_LnJ4VE
https://youtu.be/2dNf_LnJ4VE
https://youtu.be/2dNf_LnJ4VE
https://youtu.be/2dNf_LnJ4VE


www.laprimulbebe.ro 

Foto: Eveniment Urania Cremene  dedicat 
mamelor LPB – Martie 2015 

 

Foto:  Întâlnirea de toamnă  LPB –  ediția a III-a 
Octombrie  2015 

Foto:  Echipa LPB la  Semimaratonul 
Internațional București, Mai 2015 

Foto:  LPB Brașov, Relația de cuplu după 
nașterea copilului, Psih. Ioana Kessler - Aprilie 2016 
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Foto:  “Alăptatul doare?” cu Adina Paun, 
moașă și consultant în alăptare  - Octombrie 2016 

Foto:  Întâlnirea de toamnă LPB –  ediția a IV-a –  
Octombrie 2016 

Foto: Obținerea  cooperării copilului, cu Urania  
Cremene, Noiembrie  2016 

Foto: Evită mofturile la masă cu Dr. Diana 
Artene, Martie 2016 



CARDUL LA PRIMUL BEBE 

Cardul LaPrimulBebe a fost lansat pe 
8 Martie 2017, de ziua femeii/mamei. 
 
Partenerii de la care mamele LPB 
obtin discount-uri prin intermediul 
cardului LPB: Urania Cremene – 
produsul All About Parenting, Bebe 
Ardealul, Small Print, Cozy Things, 
Marian Cazacu Photography, Tiny 
Smiles, Big Ballroom, NN Asigurari, 
First Year Photography, Feelters, 
Evertoys, Juice It, Shape Social Club, 
Vegis, Libris, Regina Maria. 

www.laprimulbebe.ro 



CAMPANII UMANITARE 
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Comunitatea LaPrimulBebe sprijină 
cazuri umanitare: 
 
• 19 cazuri ajutate, peste 100 de 

oameni 
• Peste 100.000 EUR strânși de 

mamele comunității 
 

• Cazuri sprijinite până în 
prezent: 
• Mame sau copii grav 

bolnavi; 
• Maternitatea Cantacuzino 

(achiziție de echipamente 

extrem de necesare  
gravidelor); 

• Campanie anuală 
Cakeshine, 77 torturi de 
ziua copiilor din două 
centre de plasament. 

 
• Campanii de informare anuale: 

• Februarie – Luna 
Papanicolau; 

• Mai – Luna Sănătății, 
maraton mame; 

• August – Luna Lecturii. 
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Pompele din campania 
umanitară #LPBPREMATUR 
au ajuns în maternitatea 
Cantacuzino 

www.laprimulbebe.ro 

• În Romania, 11% dintre nou-născuți se 
nasc prematur. Anual mor 2500 de copii, 
dintre care 80% prematuri. 

• Pentru un copil născut prematur, laptele 
matern este un adevărat medicament: îl 
protejează de complicațiile intestinale de 
temut ale prematurității, susține 
dezvoltarea creierului, îl ajută să 
maturizeze toate celelalte organe mai 
bine decât laptele praf. Prematurii hrăniți 
cu lapte matern au un prognostic mai 
bun din toate punctele de vedere, pe 
termen scurt și la nivelul vieții.  

• Campania LaPrimulBebe își dorește ca în 
următorii 2 ani să echipeze 5 maternități 
în mare nevoie cu pompe profesionale. 
Costul unei pompe accesorizate este 
2.000 Euro. Necesarul unei maternități 
este de 4-5 pompe. 



PREMIU – GALA AVANTAJE 

Femeia Anului 2016 - Categoria 
„Promovarea și apărarea 
drepturilor copilului.”  
Aprilie 2017, București 

Premiul a fost primit pentru inițiativa 
creării ONG-ului și pentru activitatea sa, 
prin care acesta sprijină mamele educate 
din întreaga țară, oferind acces la 
informații de calitate și la evenimente 
gratuite de informare și de educație 
organizate special pentru membrii 
comunității. 

www.laprimulbebe.ro 



LA PRIMUL BEBE- #EROUL ZILEI 

LaPrimulBebe  ”Eroul zilei”                    
 6 septembrie 2016 

 
Întregul interviu, precum și 
opiniile fondatoarei 
Asociației LaPrimulBebe 
referitoare la  subiecte de 
actualitate din sfera 
maternității pot fi accesate 
aici: 
 
https://www.antena3.ro/er
oul-zilei 
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https://www.antena3.ro/actualitate/eroul-zilei-mama-care-ajuta-mii-de-mame-375532.html
https://www.antena3.ro/actualitate/eroul-zilei-mama-care-ajuta-mii-de-mame-375532.html
https://www.antena3.ro/actualitate/eroul-zilei-mama-care-ajuta-mii-de-mame-375532.html
https://www.antena3.ro/actualitate/eroul-zilei-mama-care-ajuta-mii-de-mame-375532.html


LA PRIMUL BEBE – LA RADIO 

LaPrimulBebe la Radio 
SMART FM. 
 
Minunata Veronica Soare a invitat 
LaPrimulBebe în emisiunea ei de 
miercuri, 22 martie 2017. 
Ascultați toate subiectele, chiar 
aici, începând cu minutul 1:13:15  
 
www.smartfm/laprimulbebe . 
 
 

LaPrimulBebe la Radio ITSY 
BITSY. 
 
Vineri, 10 martie 2017, 
LaPrimulBebe s-a auzit la radio 
Itsy Bitsy. Înregistrarea audio cu 
Atena Boca, se poate asculta aici:  
 
http://www.itsybitsy.ro/la-primul-
bebe . 
 

www.laprimulbebe.ro 

https://www.mixcloud.com/marius-tuca/22-martie-2017-la-minuni-inainte-cu-veronica-soare/
https://www.mixcloud.com/marius-tuca/22-martie-2017-la-minuni-inainte-cu-veronica-soare/
http://www.itsybitsy.ro/la-primul-bebe-atena-boca/
http://www.itsybitsy.ro/la-primul-bebe-atena-boca/
http://www.itsybitsy.ro/la-primul-bebe-atena-boca/
http://www.itsybitsy.ro/la-primul-bebe-atena-boca/
http://www.itsybitsy.ro/la-primul-bebe-atena-boca/
http://www.itsybitsy.ro/la-primul-bebe-atena-boca/


TESTIMONIALE 

“ Primele două luni după naștere 
au fost în egală măsură minunate 
și grele. Apoi am intrat în LPB și 
totul a devenit natural și simplu. 
Aveam lângă mine mii de mămici 
gata la orice oră din zi sau din 
noapte să îmi răspundă la 
întrebări, să mă liniștească, să mă 
încurajeze. 
 

Pentru mine LPB înseamnă o 
familie mare și fericită, un grup 
de mame care te inspiră și te 
motivează să fii cel mai bun 
exemplu pentru copilul tău. 
 
Mulțumesc LPB! 
 
Diana Gordon – Advertising 
Producer 

“ 



TESTIMONIALE 

Pentru mine, LBP este o grup aparte, 
unde activează mămici informate, dar 
dornice să învețe din experiențe 
diverse, unde opiniile sunt 
argumentate și contradicțiile sunt 
tratate cu empatie. Iubesc acest grup 
pentru faptul că atunci cînd am fost în 
dubii, am găsit răspunsuri, pentru că 
atunci când eram extenuată, am găsit 
suport, pentru că atunci când mă 
îndoiam de acțiunile mele, am găsit 
experiențe similare, pentru că atunci 
când nu am știut, nu am fost judecată, 
ci ajutată. Știți sentimentul acela că ești 
tu împotriva lumii: nu imbraci suficient 
de gros copilul, îl scoți afară când 
termometrul arată o cifră sub zero, că 

nu diversifici corect copilul și lista poate 
continua la infinit? Eu da!  
Și totuși, pe grupul LPB am găsit mame 
educate, care citesc, se informează și 
justifică alegerile lor, care înțeleg că 
parentingul este în plină evoluție, că 
ceea ce părinții aplicau acum 20 de ani 
nu mai este neapărat în actualitate și 
este normal să fie așa. Și este grozav 
sentimentul de apartenență la acest 
grup, iar faptul că am prietene bune pe 
care le-am cunoscut pe acest grup este 
doar un derivat firesc al activității LBP. 
 
Alina Saiu – Head of operations and 
monitoring, Unicredit 
 

“ 
“ 
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IMPLICĂ-TE! 

Puteți alege să fiți partener în cadrul 
unuia sau mai multor evenimente pe 
care le organizăm pentru comunitatea 
LaPrimulBebe.  

 
De asemenea, în cazul în care 
înregistrați profit fiscal, cei 20% din 
impozitul pe profit sau 5 la mie din 
cifra de afaceri pot fi direcționați  în 
tot timpul anului. Procedura nu 
implică niciun cost din partea 
dumneavoastră. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

contact@laprimulbebe.ro 

 
Cod fiscal 33915611 
Banca: UniCredit Tiriac-Bank 
Cont lei: RO59BACX0000001090724000 
Cont eur: RO32BACX0000001090724001 
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