Informeaza-te pentru sanatatea ta!
COORDONATORUL INITIATIVEI GLOBALE IN ROMANIA
SECS - Societate de Educatie si Contraceptie Sexuala
Carmen Suraianu si Violeta Horhoianu

Echipa de proiect AFR :

Durata proiectului :

Liliana Pagu
Doina Maria Stefan

6 luni – 2009

Felicia Radu
Tatiana Isoo
Valeria Roman
Ana-Maria Boeru

Finantat de Susan G.Komen
for the Cure Community
Grant Program in cadrul
Initiativei Globale impotriva
Cancerului la San

• OBIECTIVELE PROIECTULUI:
• 1.Cresterea nivelului de informare si educare a 300 de
femei din intreprinderi si pensionare din Bucuresti cu
varste cuprinse intre 40-59 de ani, program desfasurat
pe 6 luni;
• 2.Sensibilizarea si cresterea nivelului de implicare a
managerilor din intreprinderi cu privire la crearea de
conditii pentru informarea si constientizarea femeilor din
institutiile lor asupra cancerului de san

• PARTENERI IN PROIECT:
•
1.ADAF
•
2.ARIADNA
•
3.RADET
•
4.IRECE
•
5.COLEGIUL TEHNIC “MOTOC”
•
6.ARPC
•
7.ANTFCR

•

ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL PROIECTULUI:

•
•

8 intalniri de management de proiect ( staff )
4 intilniri cu expertiii pentru definirea materialului folosit in cadrul atelierului
de formare
2 intilniri cu organizatiile / institutiile semnatare a celor 7 scrisori de support
2intilniri pentru crearea si sprijinirea retelei de voluntari in cadrul proiectului si
sustinerea derularii in conditii optime a proiectului .
1 atelier de formare facilitatori
4 sesiuni informative pentru pensionare si femeile din intreprinderi
1 masa rotunda cu managerii
1 eveniment final de promovare a proiectului si sensibilizare a opiniei publice
privind cancerul la san
3 intalniri cu alti parteneri pentru proiect.
CRITERIILE DE SELECTIE STABILITE PENTRU PARTENERI AU FOST :
- organizatii / institutii implicate in viata comunitatii
- imagine buna in comunitate
- disponibilitate si deschidere pentru tematica proiectului
- interes pentru proiect,abilitati de comunicare si lucru in echipa
- continuitate in parteneriate desfasurate anterior cu Asociatia Femeilor in
ROMANIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• CONCLUZII:
• In rezumat se poate arata ca in cadrul proiectului s-au realizat toate
obiectivele proiectului prin:
• Realizarea unor materiale pentru punctele de informare din cadrul
proiectului, ca si punerea la dispozitia femeilor a listelor cu serviciile
medicale din Bucuresti si adrese web legate de cancerul de san.
• S-a mentinut o colaborare foarte stransa cu partenerii din cadrul
proiectului si s-a realizat in final si extinderea parteneriatului initial.
• In vedera implementarii proiectului s-au organizat multiple si diverse
activitati ca :atelier de formare, sesiuni de informare la institutii si
pensionare,organizarea unor puncte de informare a femeilor,masa
rotunda cu manageri de intreprinderi, precum si un eveniment final
care a marcat reusita proiectului.
• Pagina web va include informatii cu privire la proiect, continutul CDului, interviuri/marturii ale supravietuitoarelor, fotografii cu activitatile
proiectului, informatii privind serviciile existente in Bucuresti.
• Pagina web a proiectului va evidentia rezultatele proiectului atit in
Bucuresti cit si in Constanta si Cluj

• FOLLOW-UP
• Continuarea proiectului si in scoli si facultati;
• Implicarea medicilor de familie in depistrea la timp a
cancerului de san;
• Alocarea unui timp mai mare pentru prezentarea
problematicii cancerului de san;
• Initierea unor propuneri legislative privind
obligativitatea efectuarii unei mamografii gratuite
femeilor la varsta de 40 de ani;
• Acordarea de suport femeilor depistate cu cancer de
san.
• Dezvoltarea retelei de voluntari si implicarea lor in
campanii de constientizarea asupra cancerului la sin.

INFORMEAZA-TE PENTRU SANATATEA TA!

EVENIMENT FINAL

Masa rotunda
din cadrul
proiectului
noiembrie 2009

