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A4: Sprijin în domeniul serviciilor medicale şi socio-medicale pentru 1000 persoane, 

dintre care 800 adulţi, 200 copii, 700 romi, 300 neromi, din comunitatea 

marginalizată romă Teaca, satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu (Furnizare de servicii 

sociale/medicale/sociomedicale) 

Subactivitatea A.4.2 Sprijin in furnizarea servicii medicale in comunitatea marginalizata 
Teaca, satele Teaca, Viile Tecii si Pinticu 

                „Stil de viață sănătos!” 

                          
 
           Furnizarea de servicii și socio-medicale presupune parcurgerea următoarelor 

etape: 

-Identificarea și evaluarea inițială a beneficiarilor; 

-Evaluarea complexă de către o echipă multidisciplinară; 

-Elaborarea planului de intervenție; 

-Proces de monitorizare și reevaluare analizând modalități de intervenție; 

-Realizarea grupurilor suport pentru incluziune socială a membrilor comunității 

marginalizate; 

-Monitorizarea grupului țintă prin respectarea principiului egalității de șanse. 

 

         Acordarea de sprijin în furnizarea serviciilor medicale în comunitatea 

marginalizată din Teaca, Viile Tecii și Pinticu, presupune parcurgerea a trei etape: 

 



                            
 

 

                

1.Organizarea și desfășurarea campaniei de informare și prevenire a bolilor infecțioase 

și cronice cu incidența ridicată la nivelul comunității marginalizate. 

 

                        
 

 

2.Organizarea și desfășurarea campaniei de promovare a unui stil de viață sănătos:„Fii 

activ, fii sănătos!”, menită să informeze comunitatea cu privire la importanța 

espectării unor elemente minime pentru asigurarea și menținerea unui stil de viață 

sănătos (alimentație echilibrată, exercițiu fizic susținut, mediu de viață curat și 

echilibrat, sănătate fizică). 

 



                        
3. Acordarea serviciilor medicale pentru diverse afecțiuni constând în consultații de 

bază și consultații de specialitate, pentru membrii comunității marginalizate Teaca, 

Viile Tecii și Pinticu , în cadrul unui cabinet medical amenajat și dotat pentru 

desfășurarea serviciilor medicale. 

             
 

        Dotarea cabinetului medical general și a dotării și amenajării unui spațiu pentru 

desfășurarea serviciilor medicale de obstretică-ginecologie.  

        Cabinetul medical va fi amenajat cu respectarea legislației în vigoare pentru ca 

locația să poată suporta activități multidisciplinare: examinare medicală fizică, consult 

de specialitate (ginecologie), verificare amănunțită a stării de sănătate a adulților și a 

copiilor. 

 

                 


