COMUNICAT DE PRESĂ

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – Sastipen, în parteneriat cu Institutul Național de
Sănătate Publică, lansează, în perioada 15 martie - 30 aprilie 2016, campania de Informare –
Educare – Conștientizare ”Caută de sănătatea ta!/Rode to Sastipe (N)!”, derulată în cadrul
proiectului RO 19 ” Întărirea Rețelei Naționale de mediatori Romi pentru îmbunătățirea stării de
sănătate a populației rome”, implementat în perioada aprilie 2014 – august 2016, în cadrul
Programului ”Inițiative în sănătatea publică”, finantat de Mecanismul Financiar Norvegian 20092014.
Evenimentele de lansare vor avea loc la nivel local în județele Botoșani, Neamț, Giurgiu, Călărași,
Dolj, Gorj- și vor fi urmate de sesiuni de informare – educare – conștientizare în școlile de la nivelul
celor 45 de comunități, echipa proiectului adresându-se în mod deosebit elevilor din clasele I-IV,
pe unul din subiectele tematicii campaniei – ”Mamă, îți multumesc că ai grijă de mine!”.
Campania ”Caută de sănătatea ta!/Rode to Sastipe (N)!” are ca scop creșterea gradului de
conștientizare a populației cu privire la adoptarea unui stil de viață sănătos și se adresează, în
principal, mamelor din comunitățile vulnerabile cu romi în vederea sensibilizării şi conştientizării
acestora cu privire la întelegerea etapelor de dezvoltare ale copiilor, iar secundar, are ca obiectiv
creșterea încrederii populației în echipele comunitare - ”mediator sanitar – asistent medical
comunitar”- formate la nivel local, pentru creșterea accesului la serviciile de sănătate al
populației din cele 45 de comunități vulnerabile din cadrul poiectului .
La nivelul celor 6 județe, echipa de proiect îsi propune să atingă în cadrul campaniei un numar de
10.000 de persoane aparținâd comunităților vulnerabile cu romi și, totodată, urmarește să creeze un
model de intervenție socio-medicală în comunități prin înțelegerea necesității existenței unei echipe
comunitare care să sprijine autoritatea locală în procesul de îmbunătățire a stării de sănătate a
populației.

Pentru informații suplimentare: persoană de contact – Mariana Sandu, coordonator proiect, tel:
021/456.03.21, fax: 031/437.86.95, e-mail: office@sastipen.ro

