raport de
activitate
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schimbăm în mai bine
viața copiilor și tinerilor
cu afecțiuni cronice, aflați
la risc de excluziune
socială

Odată cu împlinirea a 29 de ani de activitate, misiunea noastră a căpătat
o nouă formă, astfel că scopul nostru se definește prin îmbunătățirea
calității vieții pentru fiecare copil, tănăr și adult, prin acțiuni cu impact și
rezultate durabile în domeniul educațional, social și medical.
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Nimic nu ne-ar fi pregătit pentru o
situație de o asemenea amploare și
impact
social,
precum
pandemia
COVID-19 care a apărut chiar în primul
trimestru al anului 2020. Când absolut tot
ce știam și lucram a trebuit regândit.
Când a trebuit să găsim răspunsuri
rapide și soluții la provocările multiple
aduse de pandemie și necunoscutul care
se profila la orizont.
Cu toate acestea, dorința noastră de a
rămâne o echipă unită și într-o dispoziție
pozitivă pentru a ne continua munca în
beneficiul copiilor și tinerilor aflați în
dificultate a prevalat. Am realizat, pentru
prima dată complet online, un proces de
planificare strategică din care a rezultat
o
strategie
ambițioasă
pentru
dezvoltarea RAA pentru următorii cinci
ani. Am regândit toate proiectele și
intervențiile. Am continuat online un
număr mare de cursuri pentru cadre
didactice. Am făcut toate eforturile și am
achiziționat în timp record materiale
esențiale
pentru
profesioniști
din
domeniul sănătății - echipamente de
protecție și dezinfectanți, echipamente
de laborator pentru diagnosticul și
genotiparea SARS-CoV. Nu în ultimul
rând, am derulat numeroase activități de
sensibilizare și susținere a sănătății.
În 2020 proiectele și intervențiile noastre
în domeniul educației și sănătății au
ajuns la 20.500 de beneficiari copii,
tineri și adulți. În câteva cifre, activitatea
noastră din 2020 poate fi rezumată
astfel:

Peste 3 tone de materiale sanitare și
echipamente
pentru
protecția
personalului medical împotriva infecției
cu SARS-COV 2 achiziționate și
distribuite în unitățile medicale.
Peste 2.700 de persoane din mai mult de
30 de comunități rurale informate și
testate pentru tuberculoză.
550 de lucrători din domeniul sănătății,
profesori și voluntari instruiți.
Mulțumim tuturor celor care au crezut în
noi și ne-au susținut financiar, precum și
partenerilor și colaboratorilor noștri, fără
de care, ne-am fi atins mult mai greu
scopul!
Suntem în 2021, pandemia nu a trecut,
dar ne simțim puternici și valoroși,
deoarece avem încă obiective de
impact pentru viitorul copiilor care
trăiesc în comunități defavorizate și /
sau afectați de boli cronice.
Suntem încrezători că în perioada
următoare ni se vor alătura mai mulți
susținători care, ca și noi, vor o Românie
care se schimbă în bine prin comunitățile
în care educația și sănătatea copiilor,
tinerilor și adulților sunt prioritare și de
calitate.

Silvia Asandi
Director general
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Servicii pentru
comunitățile vulnerabile

4

Scut împotriva COVID pentru comunitățile
vulnerabile
Sistemul de sănătate din România,
oricum departe de a fi puternic și bine
finanțat, a fost supus unei presiuni
suplimentare considerabile. Știam din
crizele sanitare anterioare că accesul
redus la îngrijire, medicamente și
diagnostic pentru copiii și adulții cu
afecțiuni care pun viața în pericol,
cum este tuberculoza, poate duce la
o creștere a deceselor în rândul
acestor persoane.
De aceea, oricât de dificil ne-a fost,
activitățile și intervențiile noastre nu
au încetat nici în lunile imediat după
declararea pandemiei.

Începând cu luna aprilie 2020, ne-am
mobilizat rapid și cu ajutorul întregii
echipe am reușit să achiziționăm
peste trei tone și jumătate de măști
de protecție, mănuși, combinezoane,
halate, viziere, botoșei, dezinfectanți
pe care le-am organizat în sute de
colete bine ambalate și etichetate. În
luna mai coletele au plecat spre 24
de
unități
medicale
care
diagnostichează, tratează și îngrijesc
pacienții
cu
tuberculoză,
iar
personalul medical ne-a mulțumit prin
zeci de mesaje pentru acest ajutor
atât de necesar.
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Mai mult, dispensarele TB au primit și
măști pentru pacienți, dar și tichete
de combustibil pentru ca medicii și
asistentele medicale să poată
distribui pacienților din comunitățile
sărace sau izolate, medicamentele
salvatoare.

De atâția ani vă găsim pe
drumul acesta al slujirii
aproapelui bolnavului de TBC
(ați dat tichete sociale atâta
timp) și acum ne ajutați pe
noi, cei care îngrijim bolnavii
de TBC. Bravo!
Cadru medical Dispensar
TBC Onești

Astfel, ajutorul nostru a ajuns la 300
de cadre medicale care au putut
oferi neîntrerupt, în condiții de
siguranță, serviciile medicale de
care aveau nevoie peste 3.000 de
pacienți bolnavi de tuberculoză.
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În numele meu și al personalului
medical din dispensarele teritoriale
ale județului Constanța, vă mulțumesc
din suflet pentru ajutor! Materialele
sanitare primite sunt de un real folos
pentru activitatea zilnică. Ca
întotdeauna, v-am simțit aproape de
noi și de nevoile noastre, precum și ale
pacienților noștri.
Dr. Elena Dumitrache,
coordonator TBC Constanța
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160.000

mănuși chirurgicale

19.000

măști N95 (FFP2)

11.000

măști chirurgicale

13.000
halate de unică folosință
600

viziere dezinfectabile

600

litri dezinfectant suprafețe

600

litri dezinfectant mâini

66

bonuri combustibil în
valoare de 50 lei
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unități medicale ajutate să
ofere, neîntrerupt și în
condiții de siguranță,
serviciile medicale de care
aveau nevoie peste 3.000
de pacienți bolnavi de
tuberculoză.
Lista unităților medicale pe care le-am sprijinit:
Spitalul Orășenesc ,,Așezămintele
Brâncovenești" Dăbuleni - Dispensarul TBC
Bechet
Spitalul Municipal Băilești - Dispensarul TBC
Băilești
Spitalul Orășenesc Segarcea - Dispensarul
TBC
Spitalul Municipal Calafat - Dispensarul de
pneumo-ftiziologie

Spitalul Orășenesc Hârșova - Dispensarul TBC
Hârșova
Spitalul Orășenesc Cernavodă – Dispensarul
TBC Cernavodă
Dispensarul Teritorial TBC Sebiș
Spitalul Clinic Jud. de Urgență Arad Dispensarul TBC Arad
Dispensarul TBC Iași

Spitalul Filișanilor - Dispensarul TBC Filiași

Spitalul Orășenesc Hîrlău - Dispensarul TBC

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și
Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova Dispensar TBC

Spitalul Municipal De Urgență Pașcani Dispensarul TBC

Spitalul Orășenesc Lipova - Dispensarul TBC
Spitalul Municipal Mangalia - Dispensarul TBC
Spitalul Municipal Medgidia - Dispensar TBC
Dispensarul TBC Constanța

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău –
Dispensarele TBC Bacău, Comănești, Buhuși,
Monești
Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, Jud. Dolj
Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta Dispensarele TBC Sectoarele 4, 5 și 6
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Mobilizarea populației din comunitățile
rurale pentru screening-ul TB
În primul trimestru al
anului, echipa noastră se
afla în plină intervenție de
activare a comunităților
rurale pentru screeningul
tuberculozei în județele
Argeș și Dâmbovița. La
scurt timp însă, lockdown-ul cauzat de
pandemia COVID a
blocat pentru patru luni
activitatea unităților
mobile de diagnostic ale
Institutului de
Pneumoftiziologie Marius
Nasta, partenerul nostru.
Din iulie 2020 am putut relua
intervențiile în comunitățile
rurale din județele
Dâmbovița și apoi în
Teleorman, încercând să
convingem populația de
importanța evaluării stării de
sănătate a plămânilor, dar și
de faptul că procedurile
medicale se realizează în
condiții de siguranță și nu vor
fi luați cu izoleta dacă sunt
identificate afecțiuni la
plămâni.
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Deși am făcut eforturi să ajungem cu
informații corecte la cât mai mulți oameni
și să mobilizăm mai ales persoanele
vulnerabile, teama indusă de pandemie a
făcut ca numărul de persoane care s-au
prezentat la screening în a doua jumătate
a lui 2020 să fie totuși mai mic decât în
primele două luni.

Adică 1 593 persoane în 76 zile de
screening (o medie de aproximativ 21
persoane/zi - față de primele 2 luni ale
aceluiași an, când s-au prezentat 1 891
persoane în 53 zile de screening, adică o
medie de 36 persoane/zi).

Sunt mulțumit că în comuna
noastră a venit aceasta caravană,
pentru că mi-am descoperit la
plămâni o boală despre care nu
știam. Pentru că am descoperit la
timp, am mers la spital și am luat
tratament, iar acum sunt vindecat.
Sunt foarte bune aceste caravane
- să ajungă măcar o dată pe an
prin sate, unde oamenii sunt
săraci și nu au bani să meargă pe
la doctori, la oraș.

Participant la screening în
jud. Dâmbovița
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Asistență tehnică și
sprijin pentru parteneri
publici și privați în
domeniile sănătății și
educației
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Consolidarea sistemului de sănătate
Am continuat să contribuim la consolidarea sistemului de sănătate prin asistență
tehnică și sprijin acordate Ministerului Sănătății, Institutului Național de Sănătate
Publică și Comitetului Național pentru Coordonarea Răspunsului la HIV/SIDA și TB, în
următoarele arii de intervenție:

Elaborarea unei noi Strategii de Control al
Tuberculozei pentru perioada 2021 – 2030

Reforma sistemului de achiziții de medicamente
pentru programele naționale de sănătate

Pilotarea unui model de îngrijire centrat pe
pacient, în vederea trecerii la tratamentul
inițiat în ambulator pentru cazurile
diagnosticate cu TB

Promovarea drepturilor omului, a eticii și a
echității în accesarea serviciilor medicale de
bază de către populațiile vulnerabile

Advocacy pentru aprobarea politicilor în domeniul sănătății
și monitorizarea implementării măsurilor adoptate.

Elaborarea de proiecte de acte normative
pentru implementarea drepturilor pacienților
diagnosticați cu tuberculoză (proiecte
adoptate de către Guvernul României)
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Un nou laborator de genetică moleculară
de la Institutul de Sănătate Publică
Pe parcursul anului 2020, am susținut
activitatea personalului Institutului
Național de Sănătate Publică,
medici, biologi, biochimisti și asistenți
medicali, care au depus un efort
semnificativ
în
diagnosticarea
infecției cu SARS-CoV-2.
Sprijinul nostru a constat în achiziția
unor
importante
echipamente
(precum sistemul de diagnostic
multiplex RT-PCR și ultracongelatorul
pentru
stocarea
probelor),
a
mobilierului de laborator necesar și a
sistemului de aer condiționat pentru
noul
laborator
de
genetică
moleculară pentru diagnosticul și
supravegherea infecției cu SARSCoV 2, gripei și altor infecții
respiratorii.

Sursă foto: Institutul Național de Sănătate Publică

În data de 22 decembrie 2020,
Institutul Național de Sănătate
Publică inaugura noul laborator de
genetică
moleculară
care
a
beneficiat de sprijinul Fundației
Romanian Angel Appeal.
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Standarde de calitate și de cost pentru servicii
integrate dedicate populațiilor vulnerabile la
infecția cu HIV
Am dezvoltat, în baza cercetărilor realizate în perioada octombrie 2019 - februarie
2020, proiecte legislative care descriu standarde minime de calitate și de cost
aferente serviciilor integrate (medicale, sociale, psihologice) de prevenire a infecției
cu HIV în rândul populațiilor vulnerabile. Proiectele au fost prezentate ministerelor de
resort pentru a fi adoptate.

În România, sistemul de finanțare a serviciilor pentru grupurile vulnerabile este strâns
legat de existența unor criterii de standardizare și a unor costuri minime identificate și
aplicabile unitar. Astfel, în cadrul proiectelor de acte normative am identificat și propus
soluții juridice integrate în sistemul social actual și servicii de sprijin pentru utilizatorii
de droguri injectabile și populația MSM, două grupuri vulnerabile pentru care
intervențiile și serviciile de prevenire a infecției cu HIV, hepatitelor virale, etc. trebuie
să țină cont de o anumită specificitate.
Diana Neguț, consilier juridic RAA
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Promovarea drepturilor
omului și a politicilor
publice echitabile în
domeniile social,
medical, educațional
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Întărirea capacității ONG-urilor și autorităților
publice locale pentru dezvoltarea de strategii de
sănătate adaptate nevoilor comunităților
Am organizat sesiuni de planificare
strategică
pentru
Asociația
Pacienților cu Tuberculoză Multidrog
Rezistentă (ASPTMR) și am acordat
sprijin pentru dezvoltarea a încă două
filiale ale ASPTMR în județele Dolj și
Constanța. Totodată, am livrat un
program de instruire în învățarea
digitală cu participanți din ONG-uri
partenere.

Am acordat sprijin autorităților locale
din Arad, Bacău, Constanța, Dolj și
Iași pentru a introduce tuberculoza pe
agenda publică și în strategiile de
dezvoltare locală. În acest sens, am
organizat 18 ateliere online cu 270 de
participanți și am dezvoltat 5
propuneri de politici publice locale cu
scopul de a îmbunătăți calitatea vieții
pacienților cu tuberculoză.
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Înființarea și dezvoltarea noastră a fost posibilă cu
sprijinul echipei RAA. Împreuna cu ei, am beneficiat de
planificare strategică și operațională, cursuri de
formare continuă, un partener puternic în activitatea de
advocacy la nivel local și sprijin în activitatea de scriere
de proiecte.
Costina Roșu, Membru Fondator ASPTMR Filiala Constanța

În luna martie, cu ocazia
Zilei Mondiale de Luptă
Împotriva Tuberculozei, am
organizat o campanie
online de conștientizare, în
care am implicat toate
organizațiile partenere. În
luna octombrie am lansat
raportul unui nou studiu
privind cunoștințele,
atitudinile și practicile
privind tuberculoza.

Pentru mine, era mai degrabă o idee îndrăzneață.
Echipa RAA a transformat-o cu pricepere și încredere
într-o organizație non-profit funcțională, cu potențial,
cu obiective stabilite clar și responsabilități asumate.
Pentru ASPTMR CT, anul 2020 nu a fost doar un început,
a fost despre identitate, dezvoltare, parteneriate.
Monica Ghiță Președinte ASPTMR Filiala Constanța
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Advocacy și monitorizare / watchdog
Eforturile noastre de advocacy privind
tuberculoza și HIV / SIDA au continuat
și în 2020.
Ca parte a elaborării proiectelor
legislative aferente normelor de
aplicare a legii TB, bazate pe
activitatea echipei noastre juridice, în
august 2020 a fost adoptată o
Ordonanță de Guvern prin care
pacienții cu tuberculoză au dreptul la
concediu și incapacitate temporară
de
muncă
pe
toată
durata
tratamentului (anterior acest drept
era limitat în timp, indiferent dacă
pacientul era încă sub tratament).

Am inițiat o campanie națională de
advocacy cu scopul de a identifica
implicarea financiară a autorităților
locale în susținerea intervențiilor de
prevenire HIV adresate grupurilor
vulnerabile. Astfel, au fost monitorizate
7 municipii, din care au fost alese 5
pentru demersuri suplimentare de
mobilizare a resurselor. Situația a fost
documentată în raportul realizat de
Observatorul Român de Sănătate.

De asemenea, în noiembrie 2020, a
intrat în vigoare un alt proiect
legislativ (parte a normelor de
aplicare a legii TB) elaborat de
echipa juridică a RAA: Hotărârea
Guvernului nr. 884/2020 privind
aprobarea cuantumului indemnizației
lunare de hrană pentru persoanele
diagnosticate cu tuberculoză tratate
în ambulatoriu.
Am pledat continuu în 2020 pentru
adoptarea cu celeritate a Planului
Național HIV / SIDA și pentru
organizarea și funcționarea primului
centru integrat pentru grupurile
vulnerabile cu risc de TBC și / sau HIV
din București, complet finanțat de
autoritatea locală.

Raport disponibil online la
linkul de mai jos:
https://observatoruldesanatate.ro/pub
licatii/raport-autoritati-locale-hiv/
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Efortul nostru s-a concretizat în peste
300.000 Euro mobilizați de la nivelul
autorităților publice pentru finanțarea
intervențiilor de prevenire în rândul
populațiilor vulnerabile.
Activitatea de monitorizare / watchdog
demarată de RAA în 2018 în parteneriat
cu Observatorul Român de Sănătate a
continuat și în anul 2020, pe parcursul
căruia am publicat rapoarte de
monitorizare în domeniile accesului la
tratament pentru persoanele bolnave de
TB, impactul pandemiei COVID-19
asupra bolnavilor cronici, finanțarea
organizațiilor non-guvernamentale care
furnizează servicii medico-sociale pentru
pacienții cu TB, HIV și hepatită, accesul
în România la tratamentul de substituție
pentru utilizatorii de droguri injectabile și
reforma îngrijirilor în regim ambulatoriu
pentru TBC.

Recomand tuturor
celor cu orice fel
de probleme de
sănătate, să
meargă la medic,
pentru că
tuberculoza se
vindecă cu
rezultate bune!

Tuberculoza
se vindecă!

Coaliția TB Europe - RAA este de mai
bine de 7 ani membră a Coaliției TB
Europe și de anul trecut avem un membru
în consiliul de administrație. Am contribuit
și am facilitat două ateliere de lucru
despre TB și advocacy, vizând atât
profesioniștii din domeniul TB, cât și
domeniul
asistenței
sociale
și
organizațiile societății civile.
Am continuat să construim pagina de
Facebook Parteneriatul StopTB pentru a
avea un canal de informare și
conștientizare de încredere pentru
persoanele interesate de tuberculoză,
dar și pentru a obține sprijin public
pentru diverse apeluri la acțiune legate
de principalele solicitări din campania
de advocacy.

Ștefan Răduț
Vicepreședinte ASPTMR
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Într-o lume ideală, relaţia dintre decidenţi şi cetăţeni ar fi una echilibrată, bazată
pe dialog şi înţelegere reciprocă. România nu e chiar în acea lume ideală iar
pandemia COVID-19 ne-a îndepărtat, în 2020, şi mai mult de ea.
Dincolo de reticenţa, lentoarea şi lipsa de asumare a responsabilităţii cu care ne-am
obişnuit deja, a trebuit să ne luptăm şi cu incapacitatea sistemului de sănătate de a
gestiona o pandemie majoră şi de a avea grijă de ceilalţi pacienţi în acelaşi timp.
Teama oamenilor de noul coronavirus, de vaccin, de ce va aduce viitorul,
bombardamentul de informaţii mai mult sau mai puţin ştiinţific corecte, teoriile
conspiraţioniste şi zgomotul politic, toate acestea au făcut ca activitatea de
advocacy să semene în 2020 mai degrabă cu bolovanul lui Sisif decât cu o activitate
normală a societăţii civile.
Dar nu putem şi nu vrem să renunţăm. Fiecare dintre noi ştie cel puţin un lucru pe
care vrea să-l schimbe în societate iar noi la Romanian Angel Appeal avem o
întreagă listă. Cumva, cândva, unul câte unul, vom bifa toate punctele.
Cristina Enache, Ofițer de Advocacy RAA

Mergi la medic, nu
amâna!
Pentru tine și pentru
cei dragi ție.
tuberculoza nu trece
cu ceaiuri.
se vindecă dacă e
diagnosticată și
tratată la timp.

24 martie
ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei
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Instruirea personalului
din domeniul educației
pe probleme legate de
incluziunea copiilor cu
nevoi speciale de
educație
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Profesori Pregătiți – Profesori Motivați
Copiii cu tulburare de spectru autist,
copiii dislexici și cei cu disgrafie, copiii
cu tulburare de hiperactivitate sau cu
deficit de atenție, cu dificultăți de
învățare din cauza unor condiții
medicale sau vulnerabilități, pe scurt
copiii cu cerințe educaționale specifice
(CES) sunt preocuparea noastră de mai
bine
de
un
deceniu.
Acestor
vulnerabilități li se adaugă de foarte
multe ori cele sociale și economice care
impactează familiile, comunitatea și
școala, iar sistemul educațional este
prea puțin pregătit pentru a răspunde
acestor nevoi complexe.

Studiile realizate în ultimii ani indică o
serie
de
factori
care
limitează
integrarea școlară a copiilor cu autism și
accesul lor la o educație de calitate
adaptată nevoilor lor de dezvoltare.
Printre acestea se numără competențele
reduse ale cadrelor didactice în lucrul cu
copii cu cerințe educaționale speciale,
insuficiența resurselor materiale și a
serviciilor de sprijin adaptate nevoilor
copiilor cu TSA, caracterul încă
neintegrat al serviciilor sociale, de
sănătate și educație, dar și ignoranța,
stereotipurile
și
prejudecățile
manifestate de cadrele didactice sau de
părinții copiilor tipici.
În 2020, am continuat să dezvoltăm, prin
formare continuă, competențele și
abilitățile
cadrelor
didactice,
personalului de sprijin și echipelor
manageriale din 19 școli speciale și de
masă, din șase județe, cu scopul de a
crește calitatea educației și a incluziunii
sociale pentru copiii cu CES.
Componenta de e-learning disponibilă
în cadrul programului de formare a fost
structurată pe 6 capitole având
următoarele teme:

Cerințele educaționale speciale
Abilitățile sociale și acceptarea socială în
contextul cerințelor educaționale speciale
Abandonul școlar
Managementul eficient al comportamentelor
perturbatoare la clasă
Cultivarea unei relații bazate pe
acceptare necondiționată cu elevii
Stresul la cadrele didactice: recunoaștere
și mecanisme de management
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Da, a fost binevenit (cursul), formatorii au fost
foarte maleabili , dacă aș putea spune. Am
discutat cu dânșii orice problemă ne punea nouă
semne de întrebare, cu care ne confruntăm la ore
sau în viața de zi cu zi, ne-au dat sfaturi, sugestii,
am lucrat multe exerciții aplicative, multe jocuri.
Un program WOW! Nu a fost nimic nefolositor,
pentru că ne-am regăsit cu toții în exemplele cu
copiii cu care lucrăm zilnic, în fiecare modul
absolut orice modul a adus ceva în plus.
Cadru didactic Școlar de Educație Incluzivă Suceava

Este un program care ne-a ajutat în activitatea
didactică, a venit în sprijinul nostru cu multe
informații. Mi-a plăcut modul de abordare,
faptul că a fost bine structurat, iar formatorii
noștri au prezentat totul într-un stil apropiat de
noi, am empatizat și am simțit că au fost
aproape de noi și modul în care au fost
prezentate toate informațiile.
Cadru didactic Liceul Tehnologic Mecanic Câmpina
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Proiectul Profesori Pregătiți – Profesori motivați a fost pentru
noi o experiență plină de provocări și surprize. Am descoperit
oameni speciali printre cadrele didactice, oameni care au
curajul de a-și arăta vulnerabilitățile, care au onestitatea de a
accepta că au multe lucruri de învățat și de descoperit și care
se frământă pentru a face din școală un loc mai incluziv.
Am trecut împreună prin pandemie, am explorat viitorul școlii
online și avem baze solide pentru a construi proiecte
viitoare.
Adelailde Katerine Tarpan - Manager proiect

În cadrul proiectului au fost asociate 19 școli speciale și de masă din 6 județe:
Bacău, Brăila, Galați, Prahova, Suceava și Vaslui.

În urma promovării programului, cei peste 500 de cadre didactice,
personal de sprijin și echipe manageriale ale școlilor s-au declarat
mulțumiți și recunoscători că au avut oportunitatea de a participa
într-un astfel de program. Ei au apreciat profesionalismul
formatorilor, caracterul interactiv al modulelor de curs și importanța
activităților practice, dar și oportunitatea de acumulare de noi
informații și competențe, mai ales digitale, în contextul în care de mai
bine de un an, modalitățile de predare au avut de suferit schimbări
majore.
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Servicii de formare de
calitate și formare
profesională adresate
profesioniștilor din
domeniul social,
medical și educațional
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Organizarea de evenimente de formare pentru
medicii de familie
Chiar dacă anul 2020 a pus mari
probleme de organizare și logistică, am
reușit să continuăm alături de partenerii
noștri activitatea de organizare a
evenimentelor de formare pentru medicii
de familie în următoarele domenii:

• abordarea pacienților cu boli
cardiovasculare
• abordarea copiilor cu tulburări de
spectru autist
• abordarea pacienților cu patologie
psihiatrică (adicții)
• diagnosticul prenatal pentru
limitarea incidenței malformațiilor
congenitale și a bolilor genetice

Principalul beneficiu în acest proiect
a
fost
că
am
putut
oferi
profesioniștilor din medicina primară
informații specifice din domenii mai
puțin accesate în zona formării
medicale continue. Astfel, medicii de
familie participanți în acest proiect
au învățat cum să recunoască mai
ușor semnele și simptomele unui
copil care prezintă o tulburare din
spectrul autist și unde să-l refere, au
aflat că adicția de orice fel este în
primul rând o boală și nu un moft sau
un obicei nesănătos de care scapi
doar prin ambiție, au înțeles de ce
anumiți pacienți înscriși pe listele lor
ar avea nevoie de o consiliere sau un
sfat genetic înainte de a se pregăti
să devină părinți și mai ales, cum pot
ei contribui eficient în fiecare dintre
situațiile descrise.

Iuliana Sirbu
Coordonator dezvoltare și
implementare program de formare
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În perioada 2018-2020, în cadrul
proiectului “Personal specializat
pentru un sistem de sănătate modern”,
medici de familie provenind din 14
județe (rural și urban) și București au
înregistrat 1278 de participări la
ateliere de formare, 431 dintre
acestea fiind desfășurate pe
parcursul anului 2020.
Evenimentele au fost organizate on-site, cu
respectarea strictă a tuturor măsurilor de
protecție privind prevenirea transmiterii
SARS-CoV2. Evenimentele de formare au
fost susținute de formatori cu experiență,
programele de formare fiind dezvoltate
de specialiști selectați de RAA din
domeniile bolilor cardiovasculare, bolilor
psihiatrice și bolilor genetice. Fiecare
medic absolvent a primit un certificat cu
maxim 30 de credite de educație
medicală continuă (EMC) și o tabletă
pentru a fi folosită în practica sa de
cabinet.
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Formarea profesorilor - un nou proiect demarat
în luna septembrie 2020
Profesorii din școlile de masă susțin că nu
au beneficiat de formare adecvată și
evaluează eficiența lor în lucrul cu tinerii
cu autism la un nivel scăzut. Întrucât
conform Consiliul Uniunii Europene,
dobândirea
și
consolidarea
competențelor de bază au devenit mai
relevante ca niciodată, RAA a demarat
în 2020 un nou proiect, ale cărui
rezultate intelectuale sunt concepute
pentru a ajuta profesorii să faciliteze
dobândirea
și
consolidarea
competențelor cheie în rândul elevilor.

Un program complex de formare
cuprinzând 4 module de e-learning
(interactive, cu instrumente ușor de
accesat și de utilizat pentru predare) va
fi dezvoltat cu sprijinul nostru și disponibil
gratuit în 5 limbi europene: engleză,
franceză, română, islandeză și greacă.

Proiectul are următoarele obiective:
O1 – Consolidarea cunoștințelor și
abilităților
de
abordare
a
competențelor cheie legate de
dezvoltarea personală și sănătate
pentru 800 de profesori din cele 4
țări partenere printr-un program
complex de formare alcătuit din 4
module de e-learning.

O3 – Sprijinirea reprezentativității
tinerilor cu TSA prin implicarea a 18
tineri în pilotarea conținutului și
elaborarea
unui
ghid
privind
participarea tinerilor.
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O2 – Îmbunătățirea accesului
profesorilor la învățare bazată pe
TIC
de
înaltă
calitate
prin
diseminarea rezultatelor inovatoare
către 200 de profesioniști din
instituții de educație locale și
naționale.

Rezultate așteptate

800 de profesori din școlile de masă
și speciale din România, Grecia,
Islanda și Belgia vor demonstra
(prin chestionare pre și post
formare) cunoștințe și abilități
sporite în abordarea dezvoltării
personale și a educației pentru
sănătate în lucrul cu tinerii cu
dizabilități.

Cel puțin 18 tineri din rândul celor 8
școli partenere asociate și CSEI vor
fi implicați în proiect participând la
pilotarea modulelor de învățare și
vor contribui la dezvoltarea ghidului
privind participarea tinerilor

200 de reprezentanți ONG-uri, școli,
autorități educaționale locale vor fi
informați cu privire la programul de
formare propus și îl vor putea
disemina în continuare.

Vor
fi
finalizate
5
produse
intelectuale (în limbile engleză,
franceză, spaniolă, norvegiană și
română) diseminate în format de
cursuri e-learning:

Modul 1 – Dezvoltarea și pubertatea în
rândul copiilor și tinerilor cu dizabilități

Cel puțin 90 de profesori din școli
speciale și 90 de membri ai
familiilor tinerilor cu autism vor
accesa Ghidul privind participarea
tinerilor.

Modul 2– Predarea regulilor de igienă și
îngrijire personală pentru copiii și tinerii cu
dizabilități
Modul 3 – Sănătatea sexuală și reproductivă
pentru adolescenții cu dizabilități
Modul 4 – Aspecte juridice și politice legate
de educația pentru sănătate a copiilor cu
dizabilități
Ghid pentru implicarea tinerilor
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Lista proiectelor
derulate de Fundația
Romanian Angel
Appeal în anul 2020
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Abordarea provocărilor sistemului
de sănătate privind controlul
tuberculozei în România

Proiect:

Parteneri: Ministerul Sănătății (primitor principal)
Fundația Romanian Angel Appeal

Perioada: octombrie 2018 - decembrie 2021
Sursa de finanțare:

Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA,
Tuberculozei și Malariei

#SOS_Project: Partnership for
sustainable public policies in the
area of HIV/AIDS prevention

Proiect:

Parteneri: Fundația Romanian Angel Appeal
Asociația Română Anti-SIDA (ARAS)
Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor
Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)
Asociația „Eu sunt! Tu?”
Perioada: 2019 - 2021
Sursa de finanțare:

Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA,
Tuberculozei și Malariei prin Alliance for
Public Health
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Proiect:

Personal specializat pentru un
sistem de sănătate modern

Parteneri: Direcțiile de Sănătate Publică ale județelelor
Teleorman, Alba și Bihor
Fundația Romanian Angel Appeal
Perioada: 2018 - 2020
Sursa de finanțare:

Fondul Social European, Programul
Operiațional Capital Uman (POCU)

Organizarea de programe de
depistare precoce (screening),
diagnostic și tratament precoce
al tuberculozei, inclusiv al
tuberculozei latente

Proiect:

Parteneri: Institutul de pneumoftiziologie „Marius Nasta” (lider)
Fundația Romanian Angel Appeal
Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză
Multidrog Rezistentă (ASPTMR)
Asociația Română Anti-SIDA (ARAS)
Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor
Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)

Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS)
SAMUSOCIAL
Perioada: 2019 - 2023
Sursa de finanțare:

Fondul Social European, Programul
Operiațional Capital Uman (POCU)
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Proiect:

Health Education for Young
People with Disabilities

Parteneri: Fundația Romanian Angel Appeal (lider)
Autism Europe (Belgia)
State Diagnostic and Counselling Centre (Islanda)
IASIS (Grecia)
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Ploiești
Perioada: octombrie 2020 - septembrie 2022
Sursa de finanțare: Erasmus+ Programme - Parteneriate
strategice în domeniul educației școlare
K201

Proiect:

Profesori pregătiți - Profesori
Motivați

Parteneri: Fundația Romanian Angel Appeal (lider)
Asociația de Psihoterapii Cognitiv-Comportamentale
din România (APCCR)
Federația pentru Drepturi și Resurse pentru
persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA)
Perioada: aprilie 2018 - aprilie 2021
Sursa de finanțare:

Fondul Social European, Programul
Operiațional Capital Uman (POCU)
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Lista rapoartelor
publicate de Fundația
Romanian Angel
Appeal în anul 2020
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Disponibilitatea și accesul la medicamente pentru tuberculoză Raport de monitorizare
Deschide AICI
Realizat de Observatorul Român pentru Sănătate și Fundația
Romanian Angel Appeal, ianuarie 2020

Criza tratamentului de substituție - Raport de monitorizare privind
accesul în România la tratament de substituție pentru utilizatorii de
Deschide AICI
droguri injectabile
Realizat de Observatorul Român pentru Sănătate și Fundația
Romanian Angel Appeal, ianuarie 2020

Reforma îngrijirilor în ambulatoriu pentru pacienții cu tuberculoză
din România
Deschide AICI
Realizat de Observatorul Român pentru Sănătate și Fundația
Romanian Angel Appeal, mai 2020

Finanțarea organizațiilor neguvernamentale medico-sociale
Deschide AICI
Realizat de Observatorul Român pentru Sănătate și Fundația
Romanian Angel Appeal, iunie 2020

Impactul pandemiei COVID-19 asupra bolnavilor cronici
Deschide AICI
Realizat de Observatorul Român pentru Sănătate și Fundația
Romanian Angel Appeal, septembrie 2020

Profesii emergente pentru viitorul sistemului medical - Raport de
foresight
Deschide AICI
Realizat de Fundația Romanian Angel Appeal, octombrie 2020

36

Cunoștințe, practici și atitudini legate de tuberculoză - Raport al
sondajului de opinie

Deschide AICI

Realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie IRES și
Fundația Romanian Angel Appeal, octombrie 2020

Tuberculoza, o prioritate de sănătate publică în județul Arad Raport Politici Publice
Deschide AICI
Realizat de Fundația Romanian Angel Appeal, octombrie 2020

Tuberculoza, o prioritate de sănătate publică în județul Bacău Raport Politici Publice
Deschide AICI
Realizat de Fundația Romanian Angel Appeal, octombrie 2020

Tuberculoza, o prioritate de sănătate publică în județul Constanța Raport Politici Publice
Deschide AICI
Realizat de Fundația Romanian Angel Appeal, octombrie 2020

Tuberculoza, o prioritate de sănătate publică în județul Dolj Raport Politici Publice
Deschide AICI
Realizat de Fundația Romanian Angel Appeal, octombrie 2020

Tuberculoza, o prioritate de sănătate publică în județul Iași Raport Politici Publice
Deschide AICI
Realizat de Fundația Romanian Angel Appeal, octombrie 2020
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Finanțatori și sponsori
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Finanțatori și sponsori
Finanțatori
Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei
Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei,
prin intermediul Alliance for Public Health Ucraina
Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman (POCU)
Erasmus + Programme Parteneriate strategice în domeniul educației
școlare, K201

Sponsori
Asociația „Societatea de Boli Infecțiose și HIV/SIDA”
RECORDATI Romania SRL
EOPS Solutions SRL
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Raport financar
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Cheltuieli 2020

Promovarea drepturilor
omului și a politicilor
publice echitabile în
domeniile social, medical și
educațional

265.559 €

Instruirea personalului din
domeniul educației pe
probleme legate de
incluziunea copiilor cu
nevoi speciale de educație

185.796 €

12%

18%

Total
cheltuieli

46%

Asistență tehnică și sprijin
pentru parteneri publici și
privați în domeniile
sănătății și educației

688.332 €

Servicii de formare de
calitate și formare
profesională adresate
profesioniștilor din domeniul
social, medical și
educațional

1.495.443
euro

7%

103.896 €

17%

Servicii pentru
comunități vulnerabile

251.859 €

41

Obiectiv

Servicii pentru
comunități vulnerabile

Asistență tehnică și
sprijin pentru parteneri
publici și privați în
domeniile sănătății și
educației

Promovarea drepturilor
omului și a politicilor
publice echitabile în
domeniile social,
medical și educațional
Instruirea personalului
din domeniul educației
pe probleme legate de
incluziunea copiilor cu
nevoi speciale de
educație

Activitate

Cheltuieli

Procent din
cheltuieli

Mobilizarea populației din comunitățile
rurale pentru screening-ul TB

113,499
euro

7,59%

Scut împotriva COVID pentru
comunitățile vulnerabile

138,360
euro

9,25%

Consolidarea sistemului de sănătate

332,561 euro

22,24%

234,637
euro

15,69%

Standarde de calitate și de cost pentru
servicii integrate dedicate populațiilor
vulnerabile la infecția cu HIV

121,134
euro

8,10%

Întărirea capacității ONG-urilor și
autorităților publice locale pentru
dezvoltarea de strategii de sănătate
adaptate nevoilor comunităților

136,674
euro

9,14%

Advocacy și monitorizare/watchdog

128.884 euro

Instruirea personalului din domeniul
educației pe probleme legate de
incluziunea copiilor cu nevoi speciale
de educație

185,796
euro

12,42%

102,396
euro

6,85%

Un nou laborator de genetică
moleculară la Institutul Național de
Sănătate Publică

Servicii de formare de Organizarea de evenimente de formare
calitate și formare
pentru medicii de familie
profesională adresate
profesioniștilor din
domeniul social, medical Formarea profesorilor - un nou proiect
demarat în septembrie 2020
și educațional

1,500
euro

8,62%

0,10%
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Venituri 2020
Sursa de finanțare

Suma

Granturi - 88% din total venituri
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

764,543 euro

Erasmus+, prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educației și Formării Profesioanle

172,169 euro

Fondul Social European - Programul Operațional Capital Uman

338,377 euro

Subtotal Granturi

1,275,089 euro

Bugetul de stat - 6% din total venituri
Recuperare TVA Grant FG

85,136 euro

Subtotal bugetul de stat

85,136 euro

Donații și sponsorizări - 4% din total venituri
Asociația „Societatea de Boli Infecțioase și HIV/SIDA”

2,190 euro

Recordati România SRL

50,071 euro

Eops Solution SRL

8,269 euro

Persoane Fizice
Subtotal donații și sponsorizări

102 euro
60,632 euro

Alte surse - 2% din total venituri
Diferențe de curs valutar
Chirii - plăți recuperate
Campania de fundraising 2%
Activități generatoare de venituri
Subtotal alte surse
Total venituri

17,712 euro
465 euro
11,443 euro
1,571 euro
31,192 euro
1,452,049 euro
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