INVITATIE
ÎMBUNÃTÃTIREA SÃNÃTÃTII ÎN PROPRIA COMUNÃ
Introducere a partenerului român
CONSILIULUI DE SÃNÃTATE SI A ASOCIATIEI ADAM
Sâmbãtã 3 mai 2008
în localitatea Slatina-Timis

Pe data de 3 mai 2008, sâmbãta, fundatia nationalã FDAAM ( fundatia pentru Dezvoltarea Asociatiilor
de Ajutor Mutual) si ADAM ( Asociatia de Ajutor Mutual) organizeazã în România un week-end de
informare, formare si întâlnire la Slatina-Timis. Persoane competente din Belgia si România vor
preda informatiile corespunzãtoare . Existã o traducere din limba neerlandezã în limba românã si viceversa. Persoanele interesate de mai multe amãnunte în ceea ce priveste înfiintarea unui Consiliu de
Sãnãtate sau al unei asociatii ADAM în comuna, satul sau orasul lor sunt bine-veniti.
De ce?
Care ar fi motivul sã te deplasezi pânã la Slatina-Timis? Primesti o multime de informatii concrete cu
scopul îmbunãtãtirii sãnãtãtii în propria comunã. Un Consiliu de Sãnãtate sau o asociatie ADAM oferã
nenumãrate posibilitãti.
Care este programul prevãzut?
09.30
 urarea de bun-venit a primarului Martin Motolan
09.40
 “ Provincia Limburg investeste în îngrijirea sãnãtãtii din România” de cãtre Jacques Vanwyck
(Actiunile din Limburg pentru România – Belgia)
09.50
 un model în jurul îngrijirii sãnãtãtii sociale si accesibile la nivel comunal
 Adrian Medeleanu ( FDAAM România)
 Johny Suru (ADAM Slatina-Timis)
 de cãtre Jozef Goebels (service international cooperation LCM – Belgia)
10.20
 dezbatere în grupuri cu participantii
11.15
 pauzã
11.30
 vizitã la dispensarul ADAM si dezbatere de cãtre Johny Suru si Pavel Agescu ( presedintele
ADAM Slatina-Timis)
12.30
 prânz
13.30
 actiuni concrete pentru înfiintarea unui Consiliu de Sãnãtate si a unei asociatii ADAM
o de cãtre Adrian Medeleanu
o Johny Suru si Camelia Preda (ADAM Bucuresti)
o Marleen Smeyers si Bart Wynants (Somepro VZW- Belgia)
14.00
 dezabatere în grupuri cu participantii
15.00
 rolul comunei în procesul de îmbunãtãtire a îngrijirii sãnãtãtii
o de cãtre Willy Smeulders ( LOGO Zuiderkempen – Belgia)
o Martin Motolan ( primarul Slatina-Timis ) si Johny Suru (ADAM Slatina-Timis)
15.20
 dezbatere în grupuri cu participantii
16.30
 încheiere si concluzii

17.00


receptie festivã si se oferã posibilitatea de a continua discutiile asupra subiectelor dezbãtute

Conform acestui program participantii vor primi rãspunsul la urmãtoarele subiecte:
 La ce ne foloseste Consiliul de Sãnãtate sau asociatia ADAM?
 Avantaje pentru pacienti, pentru cei care acordã îngrijirea si pentru Consiliul Comunei?
 Cum poti înfiinta un asemenea organism?
 Cum implici locuitorii tãi într-un Consiliu de Sãnãtate sau o asociatie ADAM.
 Medic de familie, asistentã medicalã : cum pot fi acestia implicati?
 Care este rolul Consiliului Comunei, Primaria ?
 Informatie financiarã
 Ce sprijin oferã provincia Limburg?
 Etc.
Mapa participantului:
Toti participantii primesc o mapã cu urmãtoarea informatie în limba românã:
• Manual: ghid asupra înfiintãrii unui consiliu de sãnãtate sau a unei asociatii ADAM
• De la exemple pânã la actiuni concrete în functie de îngrijirea sãnãtãtii intr-un mod social si
accesibil
De asemenea organizatia Actiunile pentru România din Provincia Limburg este bine venitã pe data de
3 mai la Timis-Slatina. Deci au posibilitatea sã discute si sã schimbe idei împreunã cu partenerul
român.
Cazare:
Persoanele care vor fi prezente pe data de 3 mai 2008, pot sosi si innopta cu o zi mai devreme in
localitatea Slatina Timis. Participantii pot innopta sâmbãtã noaptea si pot pleca înapoi spre casã
duminicã. Asociatia ADAM se va ocupa de conditiile de cazare ( în formulã de pensiune). Vineri seara
si sâmbãtã seara se va organiza un program relaxant pentru a da posibilitatea fiecaruia de a face
cunostiintã si a stabili parteneriate viitoare.
Pretul:
3 Pentru satele/ comunele/ organizatiile care au un partener din Limburg toate cheltuielile vor fi
suportate de cãtre Provincia Limburg:
• Cazare intr-o familie-gazdã pentru maximum 4 persoane
• Transport:
° Transport în comun = 100% rambursat ( obligatoriu: biletul pãstrat ca dovadã)
° Masina: 0,77 RON /km cel mult sau 770 RON pentru o întreagã cãlãtorie ( max.
1000 km si max. o masinã)
3 Pentru sate/ comune/ organizatii care nu au un partener din Limburg, se pot stabili întelegeri
împreunã cu partenerul belgian.
Primarul si asociatia ADAM din Slatina-Timis ureazã fiecãruia un bun venit in dispensarul asociatiei ADAM!

Aveti nevoie de mai multe informatii:
• România: 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; chert_cristina@yahoo.com
And Johny Suru, tel. 0040 722 36 98 10, e-mail: mutualite_csro@yahoo.com
•

Belgia – Limburg: Somepro vzw, Marleen Smeyers, Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout,
België, tel. +3214/40.31.64, +32477/74.06.89, e-mail: marleen.smeyers@somepro.be

Cu sprijinul Provinciei Limburg

