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Drage colege,
Va trimitem cele mai bune urari pentru anul ce a inceput §i numai impliniri.
In numarul acesta din revista SASTIPEN va prezentam pe scurt unele din
activitarile ce le-am realizat anul trecut, in 2 0 0 8 : cursuri de formare de mediatori, cercetarea ce am inceput-o in cadrul unui proiect in care sunt mai multe tari
partenere, infiintarea centrului de certificare a competentelor profesionale a mediatoarelor sanitare, documentarea situatiei romilor din Romania din campusurile
de imigranti din Italia.
De asemenea, dupa cum §titi, incepand cu anul trecut Romani CRISS acorda
premii anuale pentru mediatoarele sanitare. In anul 2 0 0 8 au fost premiate 9 dintre
colegele dvs. care s-au remarcat prin activitatea depusa sau nu.
Sa speram ca anul acesta vom primi mai multe scrisori de la dvs. decat anul
trecut §i ca vom putea comunica mai intens.

Va dorim numai bine,
Departamentul Accesul la sdndtate,
Romani CRISS

Noutati la Romani CRISS
9

In perioada 18 septembrie 2 0 0 8 - 30 aprilie 2010, Romani CRISS - Centrul
Romilor pentru Interventie Sociala §i Studii, impreuna cu U n i v e r s i t a t e a Al. loan
Cuza, I n s t i t u t u l National de C e r c e t a r e Stiintifica in domeniul Muncii fi
P r o t e c t i e i Sociale ?i Centrul de Sociologie U r b a n a fi Regionala CURS S.R.L.,
desfa^oara un proiect cu titlul „Discriminare, descurajare §i defavorizare pe piata
muncii. Implicatii asupra utilizarii §i dezvoltarii capitalului uman in Romania."
Obiectivul principal al proiectului este cre^terea gradului de cunoa^tere
§i intelegere a caracterului, amplorii §i conexiunilor dintre fenomenele discriminarii, descurajarii §i defavorizarii pe piata muncii din Romania, precum §i a
impactului acestora asupra dezvoltarii §i alocarii optime a capitalului uman.
Prin intermediul acestui proiect se dore^te evaluarea impactului discriminarii §i descurajarii asupra activitarii ?i performantei economice din Romania.
In aceasta faza a proiectului, Romani CRISS trebuie sa adune informatii despre
persoane de etnie roma care au fost discriminate in momentul unui interviu
pentru angajare.
Aspectul care ne intereseaza in mod deosebit este modul in care aceasta experienta a influentat dezvoltarea viitoare a persoanei respective. Persoanele trebuie
sa fie un barbat §i o femeie de etnie roma care au intampinat o asemenea situarie
la un moment dat in viata.
Prin identificarea cauzelor discriminarii, aceasta poate fi diminuata sau chiar
eradicata, imbunatatindu-se astfel accesul pe piata muncii a categoriilor defavorizate. Daca exista printre dvs. persoane care au trecut printr-o experienta asemanatoare sau daca dvs. cunoa^teti pe cineva care a fost discriminat in momentul in
care a dorit sa se angajeze va rugam nu ezitati sa ne contactati la adresa Romani
CRISS - office@romanicriss.org sau la telefon 021.310.70.70.
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Tot in aceasta perioada, Romani CRISS deruleaza in cadrul departamentului Accesul la sdndtate
un proiect de cercetare sub numele „Sanatatea §i
comunitatea roma. Analiza a situatiei in Europa".
Acest proiect presupune aplicarea unui chestionar ce
contine intrebari despre starea de sanatate a romilor,
redactarea unui raport despre situatia reflectata de
datele colectate §i realizarea unor recomandari catre
autoritati in sensul imbunatatirii politicilor publice
adoptate vizavi de situatia romilor. Localitatile unde
vor fi aplicate chestionarele le vom afla dupa ce un
expert statistician va realiza e^antionul - populatia
care va raspunde la intrebari. Dupa ce se vor culege date
despre starea de sanatate din comunitatile de romi vom
cunoa^te care sunt bolile cele mai intalnite in randul
populatiei rome, care sunt problemele de sanatate cele
mai dese - o astfel de situatie nu se cunoa^te la acest
moment.
Proiectul se desfa^oara in acela^i timp in 6 tari:
Cehia, Slovacia, Grecia, Portugalia, Bulgaria §i Romania
§i a fost deja realizat in Spania. In urma datelor obtinute
cu ajutorul chestionarelor se va intocmi un raport pentru fiecare tara, raport care sa
descrie situatia de sanatate a romilor din tara respectiva §i din Europa, totodata.
Scopul proiectului este de a analiza starea de sanatate in comunitatile rome
pentru a combate inegalitatile §i a elabora politici §i activitati pentru populatia tinta
pornind de la rezultatele obtinute.

Despre c e r c e t a r e
Cercetarea se va realiza prin aplicarea unui chestionar standard si anonim
pentru toate tarile, asupra unui numar de 8 0 0 - 1 0 0 0 de cetateni de etnie
roma. Datele vor fi obtinute prin intervievarea directa si personala de catre
operatorii de teren in comunitatile de romi (in casele oamenilor), conform cu
esantionul studiat.
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sanitari

Anul acesta, ca membru al Comisiei Ministeriale pentru Romi, Romani CRISS
a propus in cadrul respectivei Comisii modificarea Ordinului 6 1 9 / 2 0 0 2 , unde este
reglementat statutul mediatorului sanitar. Modifkarile au fost elaborate de catre
Romani CRISS impreuna cu Centrele Regionale de Sustinere §i Monitorizare a
Activitatii Mediatoarelor Sanitare din tara.
Modificdrile propuse constau in:
§ modificarea perioadei de incheiere a contractului de munca de la perioada
determinata la perioada nedeterminata;
§ modificarea procesului de selecrie conform standardelor;
§ corelarea limbajului Ordinului cu limbajul Standardului Ocupational aprobat in
decembrie de CNFPA - Consiliu National de Formare Profesionala a Adultilor;
§ schimbarea metodologiei de raportare catre Autoritatea de Sanatate Publica
(modificarea formularului de raportare).

La ultima sedinta a Comisiei Ministeriale s-a anuntat ca toate modifkarile
propuse de Romani CRISS au fost acceptate, cu exceptia celei in care se cerea
modificarea perioadei de incheiere a contractului de munca, spre marea noastra
dezamagire.

Noutdti la Romani CRISS
Centrul de Evaluare §i Certificare a Competentelor Profesionale Romani CRISS

a

fost

infiintat in luna septembrie a anului 2 0 0 8 ,
in urma colaborarii cu Asociatia Pro Vocatie
in cadrul proiectului „Recunoa§terea rezultatelor invatarii" §i in prezent functioneaza
sub autorizatia CNFPA - Consiliul National
de Formare Profesionala a Adultilor.
Procesul de obtinere a Autorizatiei
de Functionare a presupus realizarea unui
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dosar de candidatura pentru viitorul centru de evaluare Romani CRISS. Cea
mai importanta activitate din cadrul procesului a fost formarea de evaluatori de
competente profesionale, formare ce a insemnat participarea la cursuri de formare,
apoi aplicarea in practica a celor invatate. Mai exact, asta presupune evaluarea de
fiecare evaluator a cel pudn cinci mediatoare sanitare si intocmirea a cinci dosare
cu probele de evaluare pentru respectivele mediatoare. Evaluarea a inceput cu
mediatoarele din Ilfov si Bucuresti, acestea fiind zonele dnta ale proiectului. Mediatoarele au fost contactate, li s-a explicat ce presupune procesul de evaluare, ce ar
trebui sa faca si cum le ajuta un astfel de certificat si pentru acelea care au fost de
acord a inceput procesul de evaluare.
Cele cinci mediatoare care activeaza in Bucuresti: Ioana Constantin, Petre
Floarea, Claudia Bogatu, Florina Busuioc §i Florea Leana au fost invitate la sediul
Romani CRISS pentru a li se propune evaluarea competentelor profesionale.
Acestea au fost de acord sa participe la proiect, sa fie evaluate si certificate in
meseria de mediatoare sanitara.
Nicoleta Bitu le-a intocmit dosarele si a stabilit impreuna cu ele
probele de evaluare, pentru cea
de-a treia proba alegandu-se
observatia

directa.

In

urma

vizitelor in teren si a observarii
directe a muncii si a rezultatelor
obtinute de mediatoarele sanitare evaluate, a fost completata
o fisa de observade ce face parte
din dosarul fiecarei mediatoare.
La finalul procesului de evaluare fiecare mediatoare a primit unele recomandari,
in functie de ceea ce s-a observat in teren.
Prin acelasi proces au fost de acord sa treaca si mediatoarele din judetul
Ilfov. Ele s-au intrunit la sediul Autoritadi de Sanatate Publica a Judetului si au
inceput impreuna cu membrii Pro Vocade si Romani CRISS evaluarea, care s-a
terminat tot pe teren, prin observarea directa. Toate mediatoarele evaluate vor
primi certificatul care le atesta competentele profesionale de care au dat dovada
in cadrul procesului de evaluare. Pe viitor centrul de evaluare nou infiintat Romani CRISS, se pregateste sa asigure evaluarea si certificarea tuturor medi-
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atoarelor din tara care vor dori sa obrina un astfel de certificat de competenta
profesionala. Acelea dintre voi care doresc sa se inscrie la procesul de evaluare,
va rugam nu ezitati sa ne contactati pe aceeasi adresa a Romani CRISS - Strada
Buzesti, nr. 19, sector 1, Bucuresti sau la telefon 0 2 1 . 3 1 0 70 7 0 . In continuare
vom prezenta un articol scris de Anca Manoiu, directoare a Asociatiei Pro Vocatie
si Georgeta Jurcan, Presedinta a Pro Vocade, care prezinta exact ce presupune
procesul de evaluare si de certificare si care este importanta unui astfel de certificat de competente.

Ce i n s e a m n a v a l i d a r e a r e z u l t a t e l o r i n v a t a r i i a n t e r i o a r e fi certificarea
competentelor mediatoarelor sanitare?
In Romania, ocupatia de mediator sanitar are deja o istorie de cadva ani. Inca
din anul 1 9 9 6 au fost primele demersuri pentru formarea acestei noi categorii profesionale atat de necesara comunitadlor de romi. Ocupatia a fost inscrisa in Codul
Ocupatiilor din Romania ceea ce a dat un plus de valoare acestei noi meserii. Pana
in prezent, conform Legii, Romani Criss impreuna cu Ministerul Sanatatii s-au
ocupat de formarea acestei categorii profesionale. Formarea se finalizeaza printr-o
diploma eliberata de catre Romani Criss care are valoare doar in reteaua asociatiei si este recunoscuta de Autoritadle de Sanatate Publica. In Romania singurele
certificate recunoscute conform Legii sunt cele dobandite in sistem formal si cele
obdnute in urma evaluarii si certificarii competentelor sau cele obdnute in urma
unui curs derulat de catre un furnizor de formare autorizat. In ceea ce priveste
mediatorii sanitari atata timp cat exista un standard ocupational si un furnizor
acreditat de formare se poate vorbi de certificate recunoscute pe piata muncii.
PRO VOCATIE este prin excelenta un Centru de Evaluare de competente autorizat de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Aduldlor (C.N.F.P.A.).
In anul 2 0 0 8 in urma unui parteneriat dintre Romani CRISS si Pro Vocatie si printr-un proiect Phare, a fost infiintat Centrul de Evaluare §i Certificare a Competentelor
Profesionale Romani CRISS. In acest fel mediatoarele sanitare de etnie roma si nu
numai, vor avea posibilitatea sa se informeze, sa se formeze si sa decida asupra
posibilitadlor de evaluare si de certificare a competentelor de m e d i a t o r s a n i t a r ,
in vederea obdnerii unui certificat de calificare. Acest certificat le va oferi posibilitatea de a se angaja si de a face fata, in mod real, nevoilor de pe piata muncii.
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Prin Centrul de Evaluare §i Certificare a Competentelor Profesionale Romani
CRISS se va facilita promovarea oportunitatilor de ocupare pentru grupurile si
persoanele cu risc ridicat de excluziune - cu accent pe masurile active de invatare pe parcursul intregii vieti, precum si recunoasterea rezultatelor invatarii prin
evaluarea si certificarea competentelor.

Definirea t e r m e n i l o r
• C o m p e t e n t a profesionala este capacitatea unei persoane de a utiliza
cunostinte teoretice, deprinderi practice si atitudini specifice pentru a
realiza activitatile cerute la locul de munca;
• Standardul Ocupational este documentul care precizeaza unitadle de
competenta si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitatilor cuprinse
intr-o ocupade, respectiv calificare;
• U n i t a t e a de c o m p e t e n t a defineste o activitate majora a unei ocupatii si
rezultatul asociat acesteia;
• Elementul de c o m p e t e n t a descrie o activitate-cheie, ca parte a unei united
de competenta si rezultatul asociat acesteia;
• Ghidul p e n t r u evaluare furnizeaza informatii generale privind dovezile necesare pentru demonstrarea competentei definite in unitatea de competenta;
• Metoda de evaluare este procedura prin care se culeg dovezi de competenta.
Metodele de evaluare recomandate sunt: autoevaluare, observare directd, test
oral, testscris, proiect, simulare sau demonstratie structuratd, rapoarte din partea
altor persoane, portofoliu de lucrdri realizate anterior datei evaludrii;
• Dovezile de c o m p e t e n t a sunt rezultatele aplicarii instrumentelor de
evaluare, ca de exemplu testul scris rezolvat de candidat, fi§a de inregistrare
a testului oral, fi§a de observare directd a activitadlor realizate de candidat in
conditii reale sau simulate de munca, proiectul realizat de candidat, lucrdri
realizate anterior procesului de evaluare, rapoarte de la terti privind demonstrarea competentei de catre candidat, anterioare procesului de evaluare;
• Evaluarea c o m p e t e n t e l o r profesionale obdnute pe alte cai decat cele
formale este procesul de colectare a dovezilor de competenta si judecarea lor
in raport cu cerintele standardului ocupational;
• Centrul de evaluare fi certificare a c o m p e t e n t e l o r profesionale obrinute pe alte cai decat cele formale este persoana juridica de drept public sau
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privat care are autorizatie, in conditiile prezentei proceduri sa organizeze
procese de evaluare si sa certifice competentele profesionale obdnute pe alte
cai decat cele formale;
• Candidatul este persoana care se inscrie voluntar in procesul de evaluare a
competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale;
• Evaluatorul de competente profesionale este un specialist cu experienta
recenta de munca si/sau de coordonare in ocupadile/calificarile pentru care
este desemnat de centrul de evaluare sa efectueze evaluari si care este certificat de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Aduldlor, pe baza
standardului ocupational „evaluator de competente profesionale".
• Certificatul de c o m p e t e n t e este certificatul emis pe baza regulilor unui
sistem de certificare ce indica existenta ca persoana numita este competenta
sa efectueze anumite servicii in ocupatia pentru care a obdnut certificatul.

Procesul de e v a l u a r e a competentelor profesionale obdnute pe alte cai decat
cele formale are urmatoarele c a r a c t e r i s t i c i :
• se raporteaza la standardul ocupational: evaluarea competentelor se efectueaza in raport cu criteriile de realizare descrise in standardul ocupational;
• colectarea dovezilor de competenta rezulta din aplicarea metodelor de
evaluare in diferite contexte si la momente diferite;
• este independent de procesul de pregatire profesionala: evaluarea pe baza
standardelor ocupationale permite recunoasterea competentelor dobandite
pe alte cai decat cele formale;
• este voluntar;
• se finalizeaza, pentru fiecare unitate de competenta, cu rezultatul "competent" sau "inca nu competent".

Principiile care stau la baza procesului de evaluare a competentelor profesionale
obtinute pe alte cai decat cele formale sunt:
• validitate: evaluarea se bazeaza pe dovezi de competenta care provin din activitatile descrise in standardul ocupational;
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• credibilitate: evaluarea foloseste metode care conduc cu consecventa la acelasi
rezultat;
• impartialitate: evaluarea se realizeaza fara discriminare de gen, varsta, etnie,
apartenenta politica, clasa sociala etc;
• flexibilitate: evaluarea se adapteaza la nevoile candidarilor si la particularitatile locului de munca; confidentialitate: datele privind modul de desfasurare
si rezultatul procesului apartin beneficiarului;
• simplitate: procesul de evaluare este usor de inteles si de aplicat de catre toate
persoanele implicate.

P r o c e d u r a de validare a r e z u l t a t e l o r i n v a t a r i i fi de certificare
a competentelor:
• Persoanele care doresc sa fie evaluate in vederea recunoasterii competentelor
profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, pe baza unui standard ocupational, se adreseaza unui centru autorizat pentru ocupatia/calificarea respectiva.
• Evaluarea se poate face pentru toate unitatile de competenta din cadrul unui
standard ocupational sau doar pentru una ori mai multe unitati de competenta din respectivul standard, in functie de cererea persoanei in cauza.
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Fiecare candidat depune o cerere in scris la un centru autorizat pentru
ocupatia/calificarea pentru care solicita evaluarea si certificarea.
• In vederea evaluarii competentelor profesionale corespunzatoare unei ocupatii/
calificari, fiecarui candidat ii este repartizat un evaluator de competente profesionale care raspunde de punerea in aplicare a intregului proces de evaluare.
Inainte de intrarea in procesul de evaluare propriu-zis, candidatul analizeaza, asistat de evaluatorul de competente profesionale, propria performanta profesionala in raport cu continutul standardului ocupational.
• Evaluatorul de competente profesionale explica si detaliaza, la cerere, continutul si prevederile standardului ocupational.
• In functie de rezultatul autoevaluarii, evaluatorul de competente profesionale
recomanda candidatului sa intre in procesul de evaluare pentru intregul stan¬
dard sau pentru o parte a acestuia ori sa nu intre in procesul de evaluare.
• Decizia de a intra in procesul de evaluare apartine candidatului, care
anexeaza, la cererea depusa, unitatile de competenta pentru care doreste sa
fie evaluat, din lista unitarilor de competenta ale standardului pus la dispozitia sa de catre evaluatorul de competente profesionale.
1

Evaluatorul

de

competente

profesionale

prezinta

candi-

datului metodele de evaluare
care vor fi utilizate si stabileste programul de desfasurare
a procesului de evaluare de
comun acamul de desfasurare a
evaluarii este aprobat de conducerea centrului.
Fiecare centru stabileste modalitatea concreta de evaluare,
astfel incat metodele aplicate sa conduca cu consecventa la demonstrarea
competentei in ansamblul ei.
• Testul scris si o metoda de demonstrare practica a competentei fac parte din
orice combinatie a metodelor alese de centrul/evaluatorul de competente
profesionale.
Dovezile de competenta produse de candidat pe parcursul evaluarii sunt
analizate si judecate de evaluatorul de competente profesionale in raport cu
cerintele standardului ocupational.
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• Decizia privind competenta candidatului se stabileste pentru fiecare unitate
de competenta pentru care a fost evaluat candidatul.

A r g u m e n t e p e n t r u c e r t i f i c a r e a c o m p e t e n t e l o r profesionale ale m e d i a t o rilor s a n i t a r i :
• Persoanele declarate competente in urma procesului de evaluare primesc un
certificat de competente profesionale pentru unitarile de competente in care
au fost declarate competente.
• Conform legislariei in vigoare aceste certificate au recunoastere nationala si
aceeasi valoare ca si certificatele de absolvire/calificare, eliberate in sistemul
formal de formare profesionala.
• Persoana certificate va lucra conform standardului ocupational.
• Dobandirea de cunostinte teoretice si practice de catre mediatorii sanitari.
• Dezvoltarea personala a mediatoarelor sanitare prin implicarea acestora in
toate deciziile ce privesc aspecte legate de propria viata profesionala.
• Dezvoltarea abilitarilor si imbunatatirea tehnicilor de lucru ale mediatoarelor sanitare.
• Pe baza certificatului de competente mediatoarele sanitare vor putea avea
inscrisa in cartea de munca ocupatia de mediator sanitar.

Georgeta Jurcan
Presedinte
Centrul de Evaluare

Pro Vocade

Anca Manoiu,
Director
Centrul de Evaluare

Pro Vocade

Interviu cu AGNETA PETRU,
mediatoare sanitara in Timi§oara

De cat timp activati ca mediator sanitar?
Incepand cu iulie 2 0 0 6 .
Cum vedeti dumneavoastra munca pe care o realizati in comuinitatile cu romi?
Munca si efortul pe care il depun are o motivarie bine intemeiata, deoarece eu
o percep ca o munca dar si ca pe o datorie fata de neamul nostru. Mai ales femeile
care datorita factorului traditional nu cunosc anumite aspecte care le vizeaza
propria lor sanatate.
De cat timp activati ca mediator sanitar?
Sunt angajata din iulie 2 0 0 6 , dar inca dinainte de anul 2 0 0 0 , avand funcria de
vice-presedinte al Asociariei Femeilor Tiganci „Pentru Copii Nostrii", am indrumat
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mamele rome sa mearga la vaccin si sa fie mai atente cu propria lor sanatate. Aceste
lucruri le-am facut fara sa cunosc conceptul de mediere sanitara.
In

cate comunitati activati ca mediator sanitar?
Eu sunt mediator sanitar in Timisoara, in doua cartiere foarte mari: Cartierul

Fabric care inglobeaza si Colonia Strand si Cartierul Plopi.
Ce neamuri de romi sunt in comunitatile in care activati fi cum
colaborati cu acestea?
Sunt urmatoarele neamuri: baiesi, caldarasi, geambasi, pitulesti, romi
maghiari si sinti (gibteri). Colaborez destul de bine deoarece eu provin din carterul
Plopi si sunt casatorita in cartierul Fabric, fac parte din familii cunoscute si impli¬
cate in viata comunitatii. Astfel mi-a fost mult mai usor si mai placut sa pot lucra,
sa-i ajut sa se inscrie la medicul de familie si sa inteleaga faptul ca munca pe care
o depun e spre binele lor.
Cum ati fost privita de comunitate cand ati venit fi v-ati prezentat
ca

mediator sanitar?
Cand am inceput sa merg in localitate oamenii au ramas uimiti ca si autorita-

tile sunt interesate de starea lor de sanatate si erau sceptici, credeau ca am nevoie
de datele lor din buletin. Cu timpul, le-am explicat si au inteles ca eu trebuie sa am
in evidenta un numar de persoane pentru a-i ajuta si pentru a activa ca mediator
sanitar. Cred ca un factor ce m-a ajutat sa castig increderea membrilor comunitatii
fost si comunicarea cu ei in limba romani, dar si experienta ce o aveam in spate.
Dupa o vreme ei erau cei care ma rugau sa ii inscriu la medicul de familie sau sa ii
catagrafiez, etc.
Cum ati fost tratata de medicii de familie pe care i-ati contactat pentru
inscrierea romilor pe listele lor?
Unii medici au avut o atitudine respingatoare, reclamau faptul ca pentru romi
trebuie sa fie cineva sa ii aduca la medic si pentru celilalri nu. Atunci le-am explicat
ca romii au nevoie de o facilitare a accesului la seviciile de sanatate deoarece sunt
mai multi factori care ii impiedica sa aiba parte de un tratament asemanator celorlalri. Le-am explicat si faptul ca prestez munca sociala pentru a-i ajuta sa intru-
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neasca statutul de asigurat medical. Fie ca muncitori, fie ca beneficiari ai legii 416
privind venitul minim garantat. Acestia au ramas uimiti cum de pot eu sa rezolv
aceste lucruri si m-au intrebat cum pot sa fac toate acestea. Raspunsul meu a fost:
cu ajutorul asociatiilor de romi din Timisoara.
Care este relatia cu coordonatoarea de la Autoritatea de Sanatate Publica?
Cu coordonatoare din cadrul Autoritatea de Sanatate Publica relatia este buna.
Difficulty am intampinat insa, cu personalul de coordonare din cadrul Spitalului
Judetean Timis, deoarece ma amanau, ma trimiteau de la o usa la alta cu rapoartele
si cu justificativele si aveau o atitudine de superioritate. Astfel am preluat initiativa
si am anuntat coordonatoarea din ASP si asociatia Parudimos care au intervenit,
si au sugerat personalului spitalului ca trebuie sa fiu tratata ca un partener la nivel
local al sistemului de mediere sanitara. De atunci si-au schimbat atitudinea.
Cum lucrati cu oamenii, ii insotiti la medic?
Este foarte greu, dar nu imposibil sa lucrezi cu oamenii. La inceput i-am
insotit peste tot, dar acum in anumite cazuri, doresc ca dupa ce sunt inscrisi la
medicul de familie, oamenii sa mearga singuri pentru a nu-i distanta de medic.
Eu doar le stabilesc contactele. Insotesc doar mamele cu copii, prima data, si dupa
aceea urmaresc daca respecta termenele, dar de cele mai multe ori le amintesc. In
munca pe care am depus-o mi-am dezvoltat o serie de relatii in spitale, am inceput
sa cunosc oamenii, sa stiu care sunt cei mai toleranti si de cele mai multe ori ii
indrum pe pacientii romi catre dansii.
Cum obtin statutul de asigurat medical romii din comunitatile in care activati?
Este foarte greu sa le spui oamenilor ca doar anumite persoane pot beneficia de
servicii medicale gratuite. Astfel, pe cei care nu cotizeaza la sistemul asigurarilor
de sanatate i-am determinat sa-si plateasca asigurarea medicala. In acest demers
sunt sprijiniti de mine. In cazul in care doresc sa lucreze pentru a dobandi statutul
de asigurat ii direcrionez catre organizariile de romi si catre AJOFM Timis.
Ne puteti relata anumite cazuri pe care dumneavoastra le considerati atipice?
Nu de mult timp am reusit sa rezolv anumite cazuri pe care familiile de romi
le credeau imposibil de rezolvat, cum ar fi: inregistrarea tardiva cu date nereale
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a copiilor romi nascuti in strainatate cu o identitate falsa, strangere de fonduri
pentru o fetita bolnava de inima, directionarea de cazuri de discriminare catre
asociariile de romi, direcrionarea femeilor maltratate catre APFR - Asociaria
pentru Promovarea Femeii din Romania, indentificarea tinerilor care doresc sa
urmeze cursurile facultatilor.
Ce mesaj doriti sa

transmiteti colegilor dumneavoastra din

sistemul

de mediere sanitara si cumnitatilor de romi?
Colegilor le doresc multa putere de munca si comunitatilor de romi sa se
gandeasca mult mai mult la propria lor sanatate si sa nu accepte sa fie marginalizati si exclusi deoarece dreptul la sanatate este un drept al omului.
(Interviu

realizat

cu

ajutorul Asociatiei

Parudimos,

Timi$oara)

Scurt istoric al programului de mediere sanitara

Conceptul de ..mediator sanitar" a fost inidat de Romani CRISS in Romania
in 1 9 9 6 , fiind preluat de la organizadile sociale din Franta. Obiectivele programului erau f o r m a r e a femeilor r o m e pentru a le imbunatati statutul in comunitad si pentru a le implica in viata publica mai mult si m e d i e r e a c o m u n i c a r i i
d i n t r e c o m u n i t a t i l e d e r o m i f i a u t o r i t a t i l e locale.
La p r i m u l c u r s de f o r m a r e de b a z a au participat 35 de persoane, femei de
etnie roma care au primit certificate de infirmiere si au inceput astfel activitatea
in comunitatile rome. Incepand cu 1 9 9 9 initiativa de introducere a mediatorului
sanitar in comunitatile rome a continuat prin proiectul ..Formare de mediatori
sanitari in comunitatile compacte cu romi" finantat de Comitetul Catolic pentru
Combaterea Foamei §i pentru Dezvoltare (CCFD). Prin acest proiect se urmarea
marirea retelei mediatoarelor sanitare si implicarea lor in activitati menite sa
i m b u n i t i t e a s c i starea de sanatate a membrilor comunitadlor de romi. P r i m e l e
l o c a l i t a t i unde s-au organizat cursuri de formare pentru mediatoare sanitare
au fost Stefanesti din judetul Botosani, Temelia din judetul Bacau, Panciu din
judetul Vrancea, Slobozia din judetul Ialomita si Sfantu Gheorghe din Covasna.
In paralel au fost implicate in procesul de formare de mediatori sanitari si autoritatile locale, urmarindu-se implicarea si constientizarea acestora in actiunile
referitoare la imbunatatirea starii de sanatate a comunitatilor de romi. In acest
sens a fost elaborat si adoptat Ordinul 6 1 9 / 2 0 0 2 care reglementeaza funcdonarea mediatoarelor sanitare si dispune angajarea lor de catre Autoritatile de
Sanatate Publica Judetene.

Intre 2 0 0 0 si 2 0 0 1 s-au desfasurat activitati de institutionalizare a meseriei de .mediator sanitar". A fost elaborata metodologia de lucru a mediatorului
si fisa de post. S-a organizat, cu sprijin financiar OSCE/ODIHR - Punctul de
Contact pentru Romi si Sinti, o audiere publica la care au participat atat reprezentanti ai autoritatilor locale, cat si ai organizatiilor nonguvernamentale rome
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si non-rome. In cadrul acestei audieri s-a propus infiintarea unei comisii ministeriale care sa lucreze la implementarea strategiei pentru imbunatatirea situatiei romilor - HG 4 3 0 / 2 0 0 1 . Pornind de la aceasta initiativa a fost organizata
Comisia M i n i s t e r i a l ! p e n t r u Romi care astazi activeaza in cadrul ministerului S i n i t i t i i Publice si are in componenta sa atat membrii ai ONG-urilor
rome cat si ai Ministerului. In 2 0 0 1 s-a semnat pentru prima data documentul
ACORD intre Ministerul Sanatatii Publice, OSCE/ODIHR si Romani CRISS, fiind
reinnoit in 2 0 0 5 pana in 2 0 0 8 , apoi pana in 2010. Acest Acord reglementeaza
relatiile de colaborare intre semnatari in vederea implementarii HG - 4 3 0 / 2 0 0 1 .
Tot in aceasta perioada s-a obdnut si introducerea meseriei de mediator sanitar
in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
In anii urmatori numarul mediatoarelor sanitare formate a crescut, ele fiind
angajate ale Autoritatilor de Sanatate Publica si activand in comunitatile de romi. In
2 0 0 4 au fost organizate cursuri de f o r m a r e continua, sesizandu-se din partea mediatoarelor o nevoie de formare in legatura cu drepturile omului, metodele de lucru in
comunitati, obtinerea actelor de identitate, sanatatea reproducerii, TBC, etc.
La noua ani de la introducerea mediatoarelor sanitare ca lucratoare sociale
in comunitatile de romi si avand un numar considerabil de mediatoare active,
in anul 2 0 0 5 s-a simtit nevoia de evaluare a programului de mediere sanitara.
In acest sens au avut loc deplasari in teren ale echipei departamentului sanitar
al Romani CRISS, au fost organizate intalniri cu mediatoarele, cu partenerii de
lucru ai acestora si au fost studiate rapoartele de activitate ale mediatoarelor. Un
alt proces de evaluare a fost derulat in 2 0 0 6 de catre Maria Mailat, desemnata
de CCFD. Aceasta a mers in teren si avut interviuri si cu angajatii Romani CRISS,
elaborand in acel an un raport de evaluare a programului de mediere sanitara.
Ca urmare a acestor evaluari si a recomandarilor primite, incepand cu 2 0 0 6
a inceput o noua faza a programului de mediere pentru Romani CRISS, anume
infiintarea centrelor regionale de susdnere si monitorizare a activitatii mediatoarelor sanitare. Aceste centre sunt organizatii rome locale ai caror reprezentanti sustin mediatoarele in activitatea lor si merg periodic in teren, le fac
vizite acestora pentru a identifica eventualele probleme ce pot aparea in activitatea mediatoarelor. In timp au fost identificate cazuri de discriminare, de abuz
asupra mediatoarelor, dar si cazuri in care mediatoarele isi depaseau atributiile
conform fisei postului sau nu isi indeplineau deloc activitadle. In toate cazurile

de acest fel identificate au fost aplicate masurile de rigoare si situadile au fost
reglementate.
In continuarea procesului de institudonalizare, in decembrie 2 0 0 7 a fost
elaborat S t a n d a r d u l O c u p a t i o n a l al Mediatorului S a n i t a r impreuna cu
Asociatia Pro Vocatie, instrument care descrie ocupatia de mediator sanitar si
care enumera competentele profesionale pe care aceasta trebuie sa le detina. Pe
baza Standardului, in 2 0 0 8 a fost posibila realizarea evaluarii mediatoarelor
sanitare in vederea obdnerii certificatului de competenta profesionala - proces
realizat ca pilot in cateva judete din tara. Tot in 2 0 0 8 a fost propusa de Romani
CRISS si Centrele Regionale de Sustinere si Monitorizare a Activitatii Mediatoarelor Sanitare revizuirea Ordinului 6 1 9 / 2 0 0 2 , pentru imbunatatirea activitatii
mediatoarelor, a procesului de selectie si de formare a acestora. Inca se asteapta
supunerea noii versiuni a Ordinului la dezbaterea publica.
In momentul de fata, conform datelor Ministerului exista 5 7 6 de m e d i a t o a r e s a n i t a r e a c t i v e , angajate ale Autoritadlor de Sanatate Publica Judetene.
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Acest lucru nu poate decit sa ne bucure si sa ne arate ca exista o preocupare
pentru situatia comunitatilor de romi si pentru imbunatatirea situatiei acestora. Faptul ca numarul mediatoarelor angajate se apropie de 6 0 0 este un pas
important, in special pentru ca exista 6 0 0 de femei din comunitatile rome care
lucreza si isi castiga astfel independenta materiala, dar si pentru ca aceste femei
lucreaza cu membrii comunitatii rome si ii ajuta sa-si imbunatateasca stilul de
viata, ii ajuta sa-si cunoasca drepturile si indatoririle de cetatean, contribuind
astfel la ameliorarea starii comunitatilor de romi, pe plan social, educational,
sanitar, etc.

Out ma ackesez daca sunt disajuwinat ?

Cum c o n s t a t a m elementele d i s c r i m i n a r i i ?
In vederea identificarii situatiilor de discriminare punem la dispozide o serie
de intrebari, care aplicate la situatia concreta a unui caz ne pot ajuta sa intelegem
daca avem tratament diferit, respectiv deosebire, restrictie, preferinta, excludere.
• Se poate observa ca o persoana este tratata intr-un fel, iar alta/altele in alt fel?
• In ce consta sau cum se manifesta acest tratament diferit?
• A existat o excludere? In ce a constat? A fost dat/data afara o persoana din
spital/cabinet medical? Nu s-a admis o persoana la medic, a fost eliminata
de pe lista medicului de familie? Nu a fost primita o persoana la serviciul de
asistenta medicala de urgenta?
• A existat o restrictie? In ce consta aceasta restrictie? A fost interzis/impiedicat accesul unei persoane la medic/spital?
• A existat un tratament preferential? In ce a constat preferinta? S-a acordat
intaietate altei persoane, s-a preferat rezolvarea altei situatii? S-au acordat
drepturi in plus altor persoane?
• Au existat deosebiri? Sunt separate unele persoane de altele? Se acorda
anumite servicii unor persoane si altora nu?
• Rezulta acest tratament fara dubiu din declaratiile martorilor sau a altor
persoane?
• Exista orice alte elemente care pot atesta tratamentul diferit?
• Cadrul medical de serviciu nu a acordat ingrijiri victimei?
• Nu s-a acordat primul ajutor sau asistenta medicala de urgenta victimei?
• A fost refuzata persoana la alegerea medicului de familie, la acordarea de
asistenta medicala, in ceea ce priveste asigurarile de sanatate, serviciile de
urgenta sau alte servicii de sanatate?
• In exercitarea profesiei sale medicul nu a respectat drepturile victimelor?
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Tratamentul diferentiat se constatata de la caz la caz, in functie de circumstantele concrete si de imprejurarile in care are loc.

Cui m a pot a d r e s a d a c a a m fost d i s c r i m i n a t ?
Persoana care se considera discriminate poate sesiza Consiliul National
p e n t r u C o m b a t e r e a Discriminarii in termen de un an de la comiterea faptei
sau de la data de la care putea sa ia cunostinta de savarsirea ei.
Colegiul d i r e c t o r al CNCD dispune masurile specifice constatarii existentei
discriminarii, cu citarea obligatorie a partilor. Citarea se poate face prin orice
mijloc care asigura confirmarea primirii. Neprezentarea pardlor nu impiedica
solutionarea sesizarii.
Persoana interesata are obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit
a se presupune existenta unei discriminari directe sau indirecte, iar persoanei
impotriva careia s-a formulat sesizarea ii revine sarcina de a dovedi ca faptele nu
constituie discriminare. In fata Colegiului director se poate invoca orice mijloc de
proba, inclusiv inregistrari audio si video sau date statistice.
Daca tu consideri ca ai fost discriminat si doresti sa faci o plangere, te poti
adresa unei organizatii a romilor, din zona in care locuiesti sau unei organizatii de
aparare a drepturilor omului.

P o t i sa te adresezi la:
y

• Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Intervende Sociala si Studii
Adresa: Str. Buzesti, nr 19, sector 1, Bucuresti, cod 0 1 1 0 1 1
Si la retelele Romani CRISS de Centre Regionale si Monitori locali
si de drepturile omului.
• Consiliul N a t i o n a l p e n t r u C o m b a t e r e a Discriminarii
Adresa: Piata Walter Maracineanu, nr 1-3, sector 1, Bucuresti;
• Colegiul Medicilor din R o m a n i a
Adresa: Bulevardul Timisoara, nr 15, sector 6, Bucuresti, cod 0 6 1 3 0 3 .
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1

§tiati ca?

Spoitorii - numele lor provine de la ocupatia cu ajutorul careia se intretineau,
si anume spoitul vaselor, obiectelor, etc.
Lautarii - acestia sunt muzicantii care au reusit sa propage cintecul popular
de-a lungul timpului.
Ujisaiiii - erau descendeti ai vechilor artisti de circ, aveau un mod de viata
nomad, corespunzator cu meseria pe care o practicau, si obisnuiau sa dreseze
ursi pe care ii utilizau in spectacolele lor. Astazi ei se numara printre cei care
inca mai pastreaza judecata traditionala tiganeasca numita stabor.
MatQSaiii - localizati in zona Transilvaniei (Brasov, Rupea), romii matasari
au ca ocupatie comertul cu covoare si matasuri.
C a l d a r a r i i - acest neam include si zlatarii, laiesii, nomazii cortuari; isi
castigau existenta prin fabricarea de caldari, tigle, oale, obiecte de podoabe si
de cult, etc. Aceste comunitati de romi sunt cele care mai au ca lideri bulibaqii
si care respecta judecata tiganeasca cris.
FFierarii - ocupatia lor majora era fabricarea de unelte fie pentru agricultori,
dulgheri, fie instrumente de chirurgie, arme, cutite, foarfece, etc. In timp si-au
cumparat pamint si astfel s-au numarat printre primii romi sedentari.
Geamba§ii - romi de vatra care se ocupau cu comertul cu cai.

Bibliografie:
Chiriac, Marian, Diversitate culturala pentru medicul de familie-Ghid introductiv in diversitatea
culturii rome, Bucuresti, 2 0 0 7 .
Sandu, Mariana, Romii din Romania - Repere prin istorie, 2 0 0 5 , lucrare publicata in cadrul organizatiei Romani CRISS.

24

S A S T I P E N - Anul II, nr. 3

Argintarii - realizau bijuterii in aur si argint.
Rudarii — sunt descendenti ai cautatorilor de aur, care au devenit ulterior
mineri, pentru ca in final sa se ocupe cu prelucrarea lemnului; se spune despre
ei ca au fost primii care au incetat sa mai vorbeasca in limba romani.
Gaborii - romi care traiesc in Transilvania, sunt trilingvi - vorbesc romana,
maghiara si Romani, dar totodata isi asuma identitatea.
Cocalarii - descend din romii ce se ocupau cu prelucrarea fildesului si
confectionau obiecte din os.
Vdtra§ii - sunt romii care si-au cumparat pamanturi si care au fost sedentari.
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§tiati ca?
• Venirea romilor in Europa a avut loc in mai multe valuri succesive, intre
secolele IX si XV, fiecare grup urmand trasee diferite?
• Romii sunt o populatie de origine indiana?
• Denumirea de tigan are la baza cuvintul athinganoi, care desemna o secta
din vremea imperiului Bizantin si care insemna „de neatins"? La vremea
in care romii au ajuns in Imperiul Bizantin au fost confundati cu aceasta
secta si de atunci au fost denumiti ca atare.

FVima ateatare documentana a rabid, octombrie 1385
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• Denumirea pentru tigan in limba:
Germana

>• zigeuner?

Maghiara

• cz igany?

Franceza

•

Italiana

• zingaro?

Engleza

• gypsy ?

gitan/tsigane?

• Denumirea de rom in limba romani inseamna „barbat" - „barbat insurat",
iar in sens larg „persoana ce apartine grupului nostru"(noi). Deoarece denumirea de tigan este folosita de persoanele din afara grupului etnic si de cele
mai multe ori cu sens peiorativ, s-a incercat introducerea denumirii de rom,
in ultimul timp realizandu-se cu succes?
• In perioada 1 9 3 4 - 1 9 4 0 la Bucuresti apare ziarul „Glasul Romilor" al carui
editor era Gh. Niculescu?
• Prima atestare privind prezenta comunitatilor de romi se produce in 1068,
in Imperiul Bizantin?
• Prima atestare documentara a robiei romilor pe teritoriul Romaniei a fost
realizata la 3 octombrie 1 3 8 5 ? Domnitorul Dan Voda confirma in acel an
donaria a „40 de salase de atigani" catre manastirea Vodita?
• Exista aproximativ 40 de neamuri de romi, care se structureaza in funcrie de
profesii, dialect, mod de viata, etc?

Romii de peste hotar

S e c u r i t a t e a la Italiana - r a p o r t de d o c u m e n t a r e
Ca reactie la manifestarile politice care au avut loc in ultimul an si la cel
mai recent val de rasism si xenofobie fata de romi in Italia, in perioada 2 3 - 3 0 mai
2 0 0 8 , o coalitie de organizatii, formata din Institutul pentru o Societate Deschisa,
Centrul pentru Drepturi de Locuire si Evacuari (COHRE), Centrul European pentru
Drepturile Romilor (ERRC) Budapesta, Romani CRISS si Alianta Civica a Romilor
din Romania au intreprins o vizita de documentare directa cu privire la drepturile
omului in Italia. Coalitia a derulat interviuri cu aproximativ 100 de persoane de
etnie roma care locuiesc in tabere de romi oficiale si neoficiale din Roma, Napoli,
Florenta, Brescia, Milano si Torino.
Printre taberele oficiale si semioficiale vizitate de Coalirie se afla: in Napoli,
Secondiliano si Centro Lima; in Roma Salviati, River, Casilino 9 0 0 si Martora;
in Milano, Via Tribugnano si in Brescia, Tabara nomada din Brescia pentru Sinti
italieni. De asemenea, Coaliria a vizitat urmatoarele tabere neoficiale: in Napoli,
Scampia, Ponticelli, Santa Maria si Torre Annunziata Nord; in Roma, Cave di
Piatralata si o tabara fara nume aproape de Cave di Piatralata; in Milano, Corsico
si Bacula iar in Torino, Via Germagnano.
Raportul realizat, „Securitate a la Italiana: Amprentare, violente extrema si
hartuire ale romilor din Italia" include informari si analize cu privire la migrarea
romilor in cadrul Uniunii Europene, schimbarile in climatul politic din Italia, incepand cu alegerile din aprilie 2 0 0 8 , evenimentele legislative si politice fata de romi
sub noul guvern, nivelurile crescute ale abuzurilor politiei si tratamentul necorespunzator fata de romi si lipsa condamnarii si a inculparii de catre Guvernul Italiei
a actelor de violenta extrema si discriminare fata de romi ale actorilor. Raportul
se incheie printr-o serie de recomandari de actiuni pentru Guvernul Italiei si
pentru organizatiile interguvernamentale, pentru a pune capat incalcarilor grave
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ale drepturilor romilor care locuiesc in Italia, nominalizand autoritatile italiene,
pe cele romane, Uniunea Europeana, Agentia Uniunii Europene pentru Drepturi
Fundamentale (FRA), Consiliul Europei, Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si Comitetul Nariunilor Unite pentru Eliminarea Tuturor
Formelor de Discriminare Rasiala.

P r o t e s t u l t a c e r i i f a t a de Italia fi Romania in problema romilor
Ca urmare a raportului de documentare „Securitate a la Italiana" realizat in
urma vizitei unei delegatii de 10 reprezentanti ai organizatiilor de romi si de drepturile omului din tarile europene in perioada 25-29 mai 2 0 0 8 , dar mai ales ca
urmare a actiunilor rasiste si xenofobe indreptate impotriva romilor din Italia si
a reactiilor autoritatilor italiene si romane in aceste cazuri, organizatiile de romi
din Romania au protestat in fata Ambasadei Italiei din Bucuresti in data de 3 iunie
2 0 0 8 . Actiunea s-a desfasurat simultan cu un protest al organizatiilor rome din
Spania, organizat in fata Ambasadei Italiei din Madrid.
Protestul tacerii din iunie a reprezentat inca o modalitate de a solicita guvernului italian sa puna capat cu fermitate actiunilor rasiste indreptate impotriva
romilor si sa adopte politici comprehensive de combatere a xenofobiei, rasismului
si excluziunii sociale.
Evenimentul si mesajul transmis de p a r t i c i p a n t la protest care au afisat
imagini din taberele din Italia si urmele atacurilor au fost mediatizate pe larg. La
protest au participat reprezentanti ai organizatiilor de drepturile omului. Protestul
tacerii a continuat prin alte forme de protest: scrisori. Din seria de scrisori mentionam doua:
Iunie 2 0 0 8 - Romani CRISS, alaturi de alte organizatii de drepturile omului
si persoane fizice, au transmis o scrisoare de protest fata de numeroasele atacuri
extremiste indreptate impotriva romilor pe teritoriul Italiei, cat si fata de lipsa de
reactie din partea autoritatilor romane si italiene care sa condamne si sa sanctioneze ferm actiunile de sorginte fascista si violentele impotriva romilor. Scrisoarea
s-a depus la Ambasada Italiei din Romania si s-a transmis catre Consiliul Europei,
OSCE, ONU, Parlamentul European, Comisia Europeana, Ministerul Afacerilor
Externe si Cabinetul Primului Ministru al Romaniei.
Iulie 2 0 0 8 - in contextul informatiilor din presa despre implicarea organizatiei Crucea Rosie in recensamantul romilor din Italia, Romani CRISS s-a adresat
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Crucii Rosii din Italia, solicitandu-i sa nu se implice in amprentare si sa condamne
acriunile rasiste ale ministerului italian de interne, rinand cont de mandatul Crucii
Rosii de organizatie umanitara.
Raspunsul official al organizariei a fost ca ei realizeaza un recensamant in
tabere indiferent de etnia sau nationalitatea locuitorilor acestora, cu scopul de a
evalua starea de sanatate, sociala si conditiile de trai. De asemenea, Crucea Rosie
a subliniat ca datele personale colectate de ei sunt confidential si folosite doar
de Crucea Rosie si ca, intr-o perioada marcata de tensiuni, Crucea Rosie din Italia
vrea sa actioneze ca un „mediator cultural".

Romani O R K S - 2 0 0 8
Oursuri de formare de baza a mediatoarelor sanitare

In baza Ordinului 6 1 9 / 2 0 0 2 si a Acordului cu Ministerul S i n i t i t i i Publice al
Romaniei si raspunzand in acelasi timp cererilor venite din partea Autoritatilor
de Sanatate Publica, dar si nevoilor din comunitatile de romi, Romani CRISS a
continuat in 2 0 0 8 sa organizeze cursuri de formare de baza pentru cei/cele ce
doreau sa devina mediatoare/mediatori sanitari.
Astfel, pina in luna noiembrie a acestui an s-au desfasurat un numar de 10
cursuri de formare de baza de mediatoare sanitare, la care au participat in total
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1 3 0 de candidate/candidati la diploma de mediatoare/mediator sanitar/a. Dintre
cei 1 3 5 de cursanti au absolvit cursul de formare si au primit diploma de mediatoare 1 2 4 . Romani CRISS a contribuit si financiar la organizarea acestor cursuri,
ducandu-si la indeplinire responsabilitatile asumate in Acordul cu Ministerul
Sanatatii Publice.

Cele 1 0 c u r s u r i d e f o r m a r e a u fost o r g a n i z a t e i n d i f e r i t e j u d e t e ,
dupa cum u r m e a z a :
Galati - la Galati cursul de formare a fost organizat cu sprijin din partea
Centrului de Sprijin Social pentru Romi (CSSR) din judet, din partea Prefecturii
si a Autoritatii de Sanatate Publica care au realizat impreuna selectia candidatelor pentru postul de mediatoare sanitare si au oferit sala de curs. Din 25 de
persoane selectate la sfarsitul cursului au mai ramas 17, care s-au prezentat la
examen, 14 absolvind cursul de mediere sanitara. Formatorii din acest judet au
fost Florina Busuioc si Cornel Petrica (CSSR).
La Ddmbovita, in luna februarie s-a desfasurat un curs de formare pentru
13 persoane in cadrul Autoritatii de Sanatate Publica din judet, dintre acestea
absolvind 1 1 . Formatoare la acest curs au fost Florina Busuioc, mediatoare
sanitara si formatoare din Bucuresti, Elena Marin, coordonatoarea Centrului
Regional din Giurgiu si Mariana Vartejaru, coordonatoarea programului de
asistenta comunitara si medicala din cadrul ASP-ului. Dupa absolvirea cursului
mediatoarele nu au fost angajate, ele asteapta inca sa fie chemate sa-si inceapa
activitatea.
In Boto§ani cursul s-a desfasurat in cadrul ASP-ului si a fost sustinut de Ofelia
Pais (Centrul Regional Vaslui) si Carmen Andrei (Centrul Regional Neamt). Aici
am avut ocazia sa intalnim sapte cursante femei si un barbat, tori fiind absolvend in finalul cursului. Majoritatea dintre acestia aveau deja legaturile stabilite
cu comunitatea de romi, existand cursante care aveau chiar si un an de voluntariat si cel mai putin 3 luni. O prezenta importanta la curs a fost Rubina Ferariu,
cea mai veche mediatoare din programul de mediere sanitara, care a venit sa le
sustina pe viitoarele mediatoare si sa impartaseasca cu ele experienta ei.
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Bra§ov - in aprilie a fost randul judetului Brasov sa gazduiasca un curs de
formare pentru mediatoare sanitare, la care formatorii au fost Steluta Batir,
Centrul Regional din Brasov si Huba Kernaszt, Centrul Regional din Covasna.
Din cele 12 candidate la diploma de mediatoare sanitara 10 au reusit sa absolve
cursul. Majoritatea participantelor la curs erau deja angajate in cadrul ASP-ului,
activand ca mediatoare sanitare fara sa aiba diploma si fara sa fie formate
inainte.
In judetul Buzdu au fost formate 13 mediatoare sanitare, cu ajutorul Biroului
Judetean pentru Romi din judet Formatoarele, in acest caz au fost Steluta Batir,
Centrul Regional din Brasov si Simion Rada, mediatoare si formatoare din Buzau.
La Ia§i cursul a durat 4 zile si a fost introdusa o noua curricula; incepand
cu luna iunie, cand a avut loc acest curs s-a marit durata de la 3 la 4 zile. Cursul
de formare de mediatori sanitari a avut loc la sediul Prefecturii din judetul Iasi.
Echipa de formatori a fost alcatuita din Florina Busuioc - mediatoare sanitara,
Carmen Andrei - coordonatoarea Centrului de Dezvoltare Neamt si Olimpia
Macovei - doctor coordonator al mediatoarelor sanitare, Autoritatea de Sanatate
Publica Iasi.
O implicare deosebita a fost manifestata de catre doamna Margareta
Hertanu, experta pe problemele romilor de la Prefectura Iasi si de asemenea am
avut parte de sprijinul organizatiei locale Romani Team. Tot cu aceasta ocazie
am avut ocazia sa intalnim prima femeie dintr-un neam de caldarari care a
participat la un curs de formare de mediatoare sanitare. Ea se numeste Mariana
si a absolvit cursul de mediere sanitara, momentan nefiind angajata pentru ca
nu are cele 10 clase necesare, dar intre timp ea s-a inscris si la scoala in cadrul
programului „Sansa a Doua".
La Covasna cursul de formare a fost susdnut de Steluta Batir, Centrul Regi¬
onal din Brasov si Huba Kernaszt, Centrul Regional Covasna si au participat 9
persoane. Toate candidatele la postul de mediatoare sanitara au absolvit cursul cu
note peste 7.00, existand si persoane care au susdnut examenul in limba maghiara,
avand in vedere ca in aceasta zona limba maghiara este folosita foarte des.

In Vrancea, la Focsani au participat 14 candidad la curs si au absolvit 13.
Cursul s-a desfasurat la sediul Autoritatii de Sanatate Publica din judet, iar
formatorii au fost Ofelia Pais, coordonatoare a mediatoarelor sanitare din judetul
Vaslui si Dr. Alin Lazea, coordonatorul mediatoarelor sanitare din Vrancea. Ca
formatori secundari au fost Gianina Prisan si Luca Florica, ambele mediatoare
sanitare cu diploma de formatoare, dar fara experienta acumulata.
Cursul din Suceava a gazduit 12 participante dintre care doar 7 au trecut
testul de evaluare final. Formatoare in acest judet au fost Carmen Andrei si
Steluta Batir. Autoritatea de Sanatate Publica din judet cat si Prefectura au
fost foarte implicate in desfasurarea cursului, au oferit suport si au fost foarte
implicati atat in selectia mediatoarelor cat si in formarea lor. Implicata in aceste
procese a fost si organizatia locala Picho Romano.
La Bacdu au fost 20 de persoane formate ca mediatoare sanitare, toate obtinand diploma de absolvire a cursului. Formatoarele in acest caz au fost Florina
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Busuioc si Carmen Andrei. Si in acest judet a existat o colaborare stransa cu
ASP-ul si cu Prefectura, acestia oferindu-ne sprijin si fiind alaturi de noi pe toata
perioada desfasurarii cursului.
Pentru sfarsitul anului sunt programate 2 cursuri de formare continua, in
judetul Galati - Curs de Sdndtatea Reproducerii si in judetul Botosani - Curs de
Cunoaqtere

a

importantei

consultatiilor prenatale.

Premiile mediatoarelor sanitare in 2008

Dragele noastre,
Asa cum stiti, de anul trecut am initiat premiile mediatoarelor sanitare.
In 2 0 0 8 categoriile au fost:
1. Categoria Cea mai implicatd mediatoare
Marcela Ion, Braila, Kilometrul 10
Leonida Dorina, Ploiesti
Ivan Manu Nicoleta, Calarasi
Ldcrdmioara Turcu - Flamanzi, judetul Botosani
2. Categoria Cel mai cooperant ASP
Cdstigdtor - ASP Galati
3. Categoria

Premiul pentru apdrarea drepturilor omului

Felicia Ldcdtuf - localitatea Aghires, Judetul Cluj
Dima Eva - Covasna
4. Categoria

Voluntariat

Mariana Stdnescu - localitatea Ciurea, judetul Iasi
5. Categoria Cea mai neserioasd mediatoare
Mdciucd Viorica - localitatea 1 Decembrie, judetul Ilfov
6. Categoria Tdndr model de mediatoare sanitare
Marin Anamaria - localitatea Garcin, judetul Brasov
Aceasta publicatie a fost realizata in cadrul proiectului „ I m b u n a t a t i r e a
sistemului de mediere s a n a t a r a din Romania" si cu sprijinul financiar al
Ministerului Afacerilor Externe al Frantei si al Comitetului Catolic pentru Combaterea Foamei si pentru Dezvoltare - Franta.
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Echipa r e d a c t i o n a l a
Nicoleta Bitu
Coordonator programe departamentul accesul la sanatate Romani CRISS
C r i s t i n a Chirita
Asistent programe departamentul accesul la sanatate Romani CRISS
Simona Barbu
Asistent programe departamentul accesul la sanatate Romani CRISS

Adresa redactiei: strada Buze§ti, nr. 19, sector 1 Bucuresti.
Ne puteti contacta la adresele de e-mail:
Nicoleta Bitu - nicoleta@romanicriss.org
Cristina Chirita - cristina@romanicriss.org
Simona Barbu - simona@romanicriss.org

