Nr.contract de finantare: 130/ 7.06.2018
Titlul Proiectului: “Abordare integrata a politicilor sociale si medicale prin formularea de politici publice alternative
de catre societatea civila”
Axa prioritara 1 Administratie publica si sistem judiciar efeciente
Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce
optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP
Codul SIPOCA: 353, Codul MySMIS: 110527
Perioada de implementare a proiectului: de la 07/06/2018 pana la 06/10.2019.

Raport privind conferinta de final de proiect
Conferinta de final de proiect a avut loc pe data de 3 octombrie 2019, orele 14.30 – 16.30, la sediul
ARAS – Asociatia Romana Anti SIDA din Bucuresti, bd. Eroii Sanitari nr. 49, sect 5.
Obiective: Conferinta si-a propuns prezentarea rezultatelor proiectului “Abordare integrata a
politicilor sociale si medicale prin formularea de politici publice alternative de catre societatea civila”
Participanti invitati: membri ai organizaţiilor neguvernamentale interesate să promoveze politici
publice sau să îmbunătăţească politici publice, reprezentanti au atoritatilor centrale din domeniul
medical sau social, reprezentanti au autoritatilor locale, reprezentanti mass-media.
Printre participanti s-au numarat: reprezentanti ai asociatiei Accept si ai federatiei UNOPA, ai
Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, ai autoritatilor locale din Bucuresti si ai revistei Politici publice
de sanatate, precum si reprezentanti ai partenerilor in implementarea proiectului.
In conformitate cu agenda propusa, in cadrul intalnirii au fost prezentate institutiile partenere in
proiect si obiectivele propuse in cadrul proiectului “Abordare integrata a politicilor sociale si medicale prin
formularea de politici publice alternative de catre societatea civila”.
Printre rezultatele obtinute in cadrul proiectului se numara:
Instruirea a 99 de reprezentanti ONG, reprezentand 28 de organziatii nonguvernamentale.
Constituirea unei retele informale de organziatii interesate de implicarea in propunerea de politici
publice alternative, retea care faciliteaza comunicarea pe teme legate de politicile publice alternative
Realizarea a 5 propuneri de politici publice alternative, pe subiecte care preocupa de multi ani
organziatiile nonguvernamentale din domeniile social si medical.
3 dintre propunerile de politici publice depuse in cadrul proiectului si acceptate de autoritatile de
resort, respectiv:
- Includerea in standardele minime de calitate in serviciile sociale a posibilitatii de a inregistra
anonim persoanele aflate in situatii de vulnerabiliate si stigmatizare severa, respectiv
consumatori de droguri, persoane implicate in prostitutie, victime ale traficului sau ale violentei
in familie.
- Schimbarea formularului de fisa medicala auto prin eliminarea rubricii antecedente medicale, in
conditiile in care formularul se adreseaza personanlului non-medical si nu prezinta relevanta in

abtinerea / preschimbarea permisului auto deoarece este urmata de conculziile evaluarii
medicale reprectiv calificativul apt sau inapt pentru conducerea unui autoturism.
- Includerea in programele nationale de sanatate subprogramul HIV/SIDA a realizarii de
metodologii de lucru pentru accesibilizarea testarii HIV in conformitate cu recomandarile
Organziatiei Mondiale a Sanatatii, respectiv realizarea de metodologii de lucru pentru testarea
HIV in comunitate.
De asemenea, echipa proiectului a contribuit la realizarea Planului Cadru National pentru controlul
hepatitelor virale in Romania, solicitand includerea programelor de schimb de seringi ca metoda de
reducere a riscurilor de imbolnavire in randul consumatorilor de droguri.
Metodele de lucru utilizate pentru redactarea acestor propuneri au fost: monitorizarea politicilor
publice guvernamentale, transmiterea de propuneri si/sau solicitarea de dezbatere publica pentru
politicile relevante aflate in proces de trasparenta publica, redactarea de propuenri de politici publice
alternative pe baza consulatarii cu alte organizatii nonguvernamentale relevante, transmiterea
propunerilor finale, urmarirea raspunsului autoritatilor publice.
De asemnea, in cadrul intalnirii au fost prezentate problmele de interes pentru societatea civila in
domeniile medical si social, ca baza pentru realizarea in viitor a altor politici publice alternative:
identificarea unor solutii de acces la diagnostic si tratament pentru persoanele neasigurate care nu pot
demonstra ca nu au venituri si care prezinta boli transmisibile, extinderea asistentei medicale
comunitare in cadrul unui proiect in parteneriat implementata de Ministerul Sanatatii si Ministerul
Muncii.
Concluziile intalnirii
Drepturile omului, egalitatea de sanse si combaterea discriminarii constituie baza demersurilor de
implicare a societatii civile in realizarea de politici publice alternative. Cererile aprobate de institutiile
guvernamentale vizau respectarea pacientilor/beneficiarilor, aplicarea recomandarilor Organziatiei
Mondiale a Sanatatii si, nu in ultimul rand, combaterea discrimnarii.
Organizatiile partenere in proiect vor continua si extinde activitatile proiectului, adresandu-se si
autoritatilor locale, institutii care au responsabiliteatea

