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Etapele programului

Furnizarea serviciilor medicale 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.

A4: Sprijin în domeniul serviciilor medicale și socio-medicale 
pentru 1000 persoane, dintre care 800 adulți, 200 copii, 700 
rromi, 300 neromi, din comunitatea marginalizată rromă Teaca, 
satele Teaca, Viile Tecii și Pinticu, (Furnizare de servicii sociale/
medicale/socio-medicale)



Programul de sprijin

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 incidență ridicată la nivelul 
comunității marginalizate

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

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.



Campania de informare și prevenire

Campania de informare si prevenire a bolilor infecțioase și cronice 
cu incidență ridicată la nivelul comunității marginalizate se desfășoară 
în 4 pași:

Pasul 1

- informarea și prevenirea populației cu privire la importanța 
sănătății individuale și a familiei prin oferirea de informații legate de 
bolile infecțioase și cronice cu incidență cea mai ridicată în arealul 
geografic în care se află comunitatea marginalizată.

Se spune ca sănătatea este cea mai mare avere pe care un om o 
poate avea. De aceea, este mai ușor să previi, decât să tratezi. Noile 
descoperiri din medicină fac mult mai ușoară prevenția unor boli 
cronice, dacă se pune însă accent pe educația pentru sănătate și pe 
importanța controalelor medicale periodice. 

Responsabilitatea noastră este să punem sănătatea pe primul loc, 
pentru fiecare dintre noi.



Cea mai ușoară cale spre o viață sănătoasă o reprezintă un sistem 
imunitar activ, care lucrează la eficiență maximă.

Întărirea sistemului imunitar este una din cele mai eficiente măsuri 
la îndemâna oricărei persoane contra îmbolnăvirilor. Un sistem imunitar 
puternic ferește organismul de boli grave. Alimentația este foarte 
importantă în creșterea, dar și în menținerea unui sistem imunitar 
puternic. Fructele și legumele, cerealele integrale și produsele lactate 
consumate periodic ca parte a unui stil de viață sănătos, contribuie la 
vitaminizarea organismului, la întărirea sistemului imunitar, în general.

Imunizările, numite și vaccinări, protejează copiii și adulții de 
anumite boli. Imunizarea constă în administrarea unui vaccin care 
conține fragmente din germenele microbian implicat (tulpini bacteriene 
sau virale) sau cantități mici atenuate ale acestuia.

Vaccinul stimulează sistemul imun al persoanei să producă 
anticorpi, care pot ulterior să recunoască și să distrugă germenele 
patogen în momentul expunerii.

Uneori, imunizarea nu protejează complet împotriva apariției bolii, 



dar îi reduce semnificativ gravitatea. Imunizările se administrează de 
obicei injectabil. Anumite vaccinuri se administrează în doză unică, 
altele necesită mai multe doze repetate în timp.

Pasul 2

- realizarea screening-ului primar în vederea identificării 
problemelor de sănătate și a nevoilor de îngrijire.

Într-o comunitate există boli și bolnavi necunoscuți datorită unor 
nevoi neresimțite, neexprimate sau nesatisfăcute. Identificarea bolii în 
perioada ei de latență face ca eficacitatea și eficiența intervențiilor să 
fie mai mare, iar tratamentele efectuate în stadiile precoce ale bolii 
sunt mai ieftine și mai eficace; atunci boala nu se agravează și s-ar 
putea preveni decesele premature.

Programul proiectului asigură distribuirea a 1.000 de kit-uri de prim 
ajutor.



Pasul 3 

- monitorizarea impactului campaniei de informare și prevenire, 
prin realizarea și aplicarea planului de monitorizare a persoanelor 
informate în cadrul campaniei de informare și prevenire.

Pasul 4 

- informarea permanentă a populației comunității marginalizate 
pe secțiunea specială a site-ului proiectului dedicată serviciilor socio-
medicale, prin postări de informații relevante, articole, materiale 
specifice, sfaturi și sugestii.
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a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Județul Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Fundația 
Sătean (Partener 1), Centrul de Consultanță și Studii Europene 
SRL (Partener 2), Comuna Teaca (Partener 3), Liceul Teoretic 
C.R.Vivu Teaca (Partener 4), MURIVISAN SRL (Partener 5) și 
Social Intelligence Projects SRL (Partener 6), implementează 
proiectul cu titlul „IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru 
îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor 
defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei 
Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin POCU, Axa prioritară 4 „Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.1: 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 
și excluziune socială din comunitățile marginalizate în 
care există populație aparținând minorității rome, prin 
implementarea de măsuri integrate.

Perioada de implementare: 
27 septembrie 2017 – 26 septembrie 2020
Valoare totală proiect: 24.788.192,65 lei 
Sursa de finanțare: Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru mai multe  informații referitoare la activitățile 
proiectului ne puteți contacta la:

Tel: 0263-213657; e-mail: impact.teaca@gmail.com
Site: https://impact-teaca.com/


