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Mediatorul sanitar: model de practică pozitivă în procesul de  
îmbunătățire a stării de sănătate a populației vulnerabile 

 
Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN și Institutul Național de Sănătate Publică - 
INSP au implementat, în perioada 3 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2013, proiectul Programul de 
mediere sanitară: Oportunitate de creștere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome. 
 
Obiectivul principal al proiectului l-a constituit creşterea ratei de ocupare în rândul femeilor rome şi 
facilitarea accesului acestora pe piaţa muncii în scopul evitării excluziunii sociale şi creării unei 
societăţi bazate pe principiul egalităţii de şanse.  
 
Implementat pe baza unui parteneriat între o organizație nonguvernamentală și o instituție publică, 
proiectul amintit s-a desfășurat într-o perioadă în care, pentru continuarea programului de mediere 
sanitară, era nevoie de suport constant și implicare din partea tuturor actorilor implicați în 
gestionarea programului. Astfel, proiectul Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creștere a 
ratei de ocupare în rândul femeilor rome a inclus mai multe componente, care să răspundă nevoilor 
identificate la acel moment. 
 
Dintre cele mai importante rezultate ca urmare a implementării proiectului amintim: 
 
1. Dezvoltarea unei Unități de Asistență Tehnică, Monitorizare și Evaluare a Activității mediatorilor 

sanitari, cu scopul de a optimiza funcţionarea programului de asistenţă sanitară, prin suportul 
tehnic acordat mediatorilor sanitari și autorităţilor locale; 

2. Dezvoltarea unui Centru de Formare și Certificare a Mediatorilor Sanitari care contribuie la 
creșterea ratei de ocupare a femeilor rome bazat pe principiul egalității de șanse;  

3. Implementarea unei campanii de lobby şi advocacy în rândul autorităţilor locale cu scopul de a 
creşte rata de ocupare a mediatorilor sanitari, în conformitate cu strategia de descentralizare a 
serviciilor de sănătate publică. 
 

În perioada următoare, Organizația Sastipen se va implica, alături de ceilalți susținatori ai 
programului de mediere sanitară, în activități de îmbunătățire a cadrului legislativ de funcționare, 
activități de monitorizare și evaluare, recomandări pentru formarea mediatorilor sanitari, precum și 
activități de lobby și advocacy pentru atragerea de sprijin instituțional.  
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la tel/fax: 021 456 03 21, mobil: 0756 065 361, 
e-mail: luiza.balaceanu@sastipen.ro, persoană de contact:  Luiza Bălăceanu, coordonator relații 
publice. 
 
Acest proiect a fost co-finanţat din Fondul Social European – Investește în oameni!, prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6: „Promovarea 
incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3: „Promovarea egalității de șanse pe Piața 
Muncii”. 
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