București, 2 aprilie 2013

COMUNICAT DE PRESĂ
Program de formare profesională în domeniul medierii sanitare

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN a organizat, în perioada 25-29 martie
2013, la Piatra Neamț, ultimul modul de formare din cadrul programului de calificare în meseria de
mediator sanitar pentru 100 de femei, provenite din 100 de comunități în care trăiesc persoane de
etnie romă.
Aceste cursuri de calificare, autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC,
reprezintă primul program de formare pentru mediatorii sanitari, care urmează noul standard
ocupațional, adaptat la contextul descentralizării serviciilor de sănătate publică. Pe parcursul celor
opt luni de pregătire, participantele au fost familiarizate cu noțiuni de lucru în comunitate, cu noțiuni
de bază din sfera sănătății, dobândind abilități și cunoștințe utile atât pentru abordarea problemelor
medico-sociale cu care se confruntă membrii comunității, cât și pentru ameliorarea modalității de
relaționare cu reprezentanții instituțiilor locale.
Organizația Sastipen, prin intermediul Unității de Asistență Tehnică, Monitorizare și Evaluare a
Activității de Mediere Sanitară, va susține activitatea absolventelor cursului, oferind suport
metodologic și informațional pentru angajarea mediatorilor sanitari de către autoritățile locale și
continuând demersurile pentru asigurarea continuității și sustenabilității programului de mediere
sanitară.
Acest eveniment face parte din cadrul proiectului „Programul de Mediere Sanitară: Oportunitate de
creștere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome” și este implementat în parteneriat cu Institutul
Național de Sănătate Publică. Proiectul se desfășoară în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie
2013 și este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie 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.
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implementarea, monitorizarea şi evaluarea de politici privind îmbunătăţirea situaţiei grupurilor
dezavantajate, precum şi protecţia drepturilor omului bazată pe principiul non-discriminării şi
egalităţii de şanse între cetăţeni.

