UITNODIGING
GEZONDHEIDSZORG IN DE EIGEN GEMEENTE VERBETEREN
Kennismaking met
GEZONDHEIDSRAAD & ADAM in Roemenië
voor de Roemeense partner
Zaterdag 3 mei 2008
te Slatina-Timis
___________________________________________________________________________
Op zaterdag 3 mei 2008 organiseert de nationale stichting FDAAM (Fundatia pentru Dezvoltarea
Asociatiilor de Ajutor Mutual) en ADAM (Asociatia De Ajutor Mutual) in Roemenië een informatie,
vorming- en kennismakingsweekend in Slatina-Timis. Belgische en Roemeense professionelen zullen
alle nodige informatie geven. Er is vertaling van het Nederlands naar het Roemeens en andersom.
Mensen die meer willen weten over het starten van een Gezondheidsraad of een ADAM in hun
gemeente, dorp of stad zijn welkom.
Waarom?
Waarom zou je naar Slatina-Timis komen? Je krijgt er heel wat concrete informatie om in je eigen
gemeente de gezondheidszorg te verbeteren. Een gezondheidsraad of een ADAM biedt hiervoor heel
wat mogelijkheden.
Welk programma is er voorzien?
09.30
 verwelkoming door burgemeester Martin Motolan
09.40
 “Provincie Limburg investeert in Roemeense gezondheidszorg”
 door Jacques Vanwyck (Limburgse Roemeniëwerkingen – België)
09.50
 een model rond sociale en toegankelijke gezondheidszorg op gemeentelijk niveau
 Adrian Medeleanu (FDAAM Romania)
 Johny Suru (ADAM Slatina-Timis)
 door Jozef Goebels (dienst internationale samenwerking LCM – België)
10.20
 bespreking met de deelnemers in gespreksgroepen
11.15
 koffiepauze
11.30
 rondleiding door het ADAM-dispensarium met bespreking
door Johny Suru en Pavel Agescu (voorzitter ADAM Slatina-Timis)
12.30
 walking diner
13.30
 concrete acties om een Gezondheidsraad en ADAM te starten
o Door Adrian Medeleanu
o Johny Suru & Camelia Preda (ADAM Bucuresti)
o Marleen Smeyers & Bart Wynants (Somepro vzw – België)
14.00
 bespreking met de deelnemers in gespreksgroepen
15.00
 rol van de gemeente om de gezondheidszorg te verbeteren.
o Door ……………… (Lokaal Gezondheidsoverleg Zuiderkempen – België)
o Martin Motolan (burgemeester Slatina-Timis) en Johny Suru (ADAM Slatina-Timis)
15.20
 bespreking met de deelnemers in gespreksgroepen
16.30
 slotwoord en conclusies

17.00


feestelijke receptie en kans tot verdere nabespreking

Dank zij dit programma krijgen de deelnemers een antwoord op volgende onderwerpen:
 Waarom is een Gezondheidsraad of ADAM nuttig?
 Voordelen voor patiënten, zorgverstrekkers en gemeentebestuur?
 Hoe kan je deze opstarten?
 Hoe betrek je inwoners bij een Gezondheidsraad of ADAM.
 Familiedokter, verpleging: hoe kunnen deze betrokken worden?
 Welk is de rol van het gemeentebestuur?
 Financiële informatie.
 Welke ondersteuning geeft de provincie Limburg?
 Enz.
Deelnemersmap:
Alle deelnemers krijgen een deelnemersmap met volgende informatie in de Roemeense taal:
 Manual: gids die handleiding geeft rond het opstarten van een gezondheidsraad en ADAM
 Voorbeelden tot concrete acties i.f.v. sociale en toegankelijke gezondheidszorg
Ook de Roemeniëwerkingen van de provincie Limburg zijn van harte welkom op 3 mei in SlatinaTimis. Ze kunnen dan samen discussiëren en overleggen met hun Roemeense partner.
Verblijf:
Personen die op 3 mei 2008 aanwezig willen zijn, kunnen de dag voordien al aankomen en
overnachten. Eventueel kunnen ze ook zaterdagavond overnachten en zondag rustig naar huis
terugkeren. Er wordt door ADAM voor slaapgelegenheid gezorgd (in pensionformule). Op vrijdagavond
en zaterdagavond zal er een ontspannend programma zijn dat de gelegenheid geeft om met elkaar te
kunnen kennis maken.
Kostprijs:
Voor dorpen/gemeenten/organisaties die een Limburgse partner hebben worden volgende kosten
betaald door de Provincie Limburg:
 Verblijf in gastgezin voor maximum 4 personen.
 Transport:
o Openbaar vervoer = 100% terugbetaalt, heen en terug (verplicht: ticket tonen als
bewijs).
o Auto: 0,50 RON/km met een maximum of 500 RON voor de hele trip (max. 1.000 km
en max. één wagen).
Voor dorpen/gemeenten/organisaties die geen Limburgse partner hebben, kunnen er afspraken
gemaakt worden met de Belgische partner.
De burgemeester en ADAM-Slatina-Timis heten iedereen welkom in het ADAM-dispensarium!
Meer informatie nodig:
Roemenië: FDAAM, Cristina Chert (CMSC), Str. Pantelimon nr. 32, et.5, ap.8, Iasi, Romania, 700082,
tel. 0040 727 85 06 91, e-mail: crceromania@yahoo.com
België – Limburg: Somepro vzw, Marleen Smeyers, Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout, België,
tel. 014/40.31.64, 0477/74.06.89, e-mail: marleen.smeyers@somepro.be
Met steun van de provincie Limburg.

