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De la simptom la terapie în
Centrul NoRo

Primul contact al unei familii ce se adresează
Centrului NoRo pentru terapia de recuperare
a copilul lor este cu Cabinetul de Psihiatrie
pediatrică.
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Proiectul „Mentorat pentru
voluntariat”
Asociația
Prader Willi
din România,
Centrul Pilot
de Referință
pentru Boli
Rare din
România
– NoRo,
în parteneriat cu OMV Petrom, au derulat
proiectul „Mentorat pentru voluntariat”
în perioada 1 septembrie 2014 –
13 noiembrie 2014.
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Proiectul Expert Rare

Proiectul Expert RARE
Scopul proiectului Expert RARE este dezvolta
rea unor servicii sociale specializate adresate
pacienților cu boli rare, care să faciliteze realizarea
unor trasee de îngrijire medicală și socială pentru
beneficiarii cu boli rare din România.
Grupul țintă în proiectul nostru este reprezentat
de pacienții cu boli rare din România, familiile
acestora și specialiștii implicați în diagnosticarea și
managementul bolilor rare. Beneficiarii proiectului
sunt din toată țara.
Partenerii APWR în proiect sunt SRGM – Societa
tea Română de Genetică Medicală, AJPIS – Agenția
Județeană de Prestații și Inspecție Socială și ANBRaRo
– Alianța Națională pentru Boli rare România.
Obiectiv General - îmbunătățirea calității servi
ciilor socio-medicale adresate pacienților cu boli
rare din România.
Perioada de desfășurare a proiectului:
1.08.2013- 31.07.2016
• Am încheiat contractul de consultanță nr.
1156 APW din 18.12.2014 cu firma SMS Bussi
ness Center SRL Cluj-Napoca și contractul
de certificare nr. 1540 din 18.12.2014 cu SC
ALT CERT SRL. Am demarat dezvoltarea docu
mentației necesare certificării, am organizat
2 întâlniri cu reprezentanții SMS Bussiness
Center SRL și colaborăm permanent online;
• În prezent, registrul de pacienți este funcțional
și se lucrează la actualizarea informațiilor și do
cumentelor pacienților. Pe măsura înregistrării
informațiilor am constatat că mai trebuie să mo
dificăm unele aspecte ale registrului și lucrăm
încă la ajustarea/actualizarea acestora, în așa
fel încât să fie interoperabil cu celelalte registre
dezvoltate de către centrele medicale;
• Până în prezent, ar trebui actualizate datele din
dosarele de caz ale pacienților din 18 grupuri care
au beneficiat de serviciile Centrului rezidențial
NoRo. Medicul neurolog operează și actualizează
datele în registru pentru că sunt date cu caracter
confidențial și cu conținut medical, uneori pacienții
neavând un diagnostic final;
• De la începutul derulării proiectului și până în
prezent am organizat câte un grup de pacienți
format din 12 persoane/aparținători/lună pe o
perioadă de 5 zile;
• Începând cu al II-lea an de proiect am început
organizarea grupurilor de pacienți pentru abili
tăți de viață independentă. Grupul pentru abi
lități de viață independentă este format din 12
persoane (tineri cu dizabilități);
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• La fiecare grup de pacienți aplicăm un ches
tionar de evaluare a satisfacției beneficiarilor
și solicităm feedback-ul acestora pentru îmbu
nătățirea continuă a serviciilor oferite;
• În urma demersurilor noastre alături de Comi
tetul Național de Boli Rare a fost emis Ordinul
nr. 1358/2014 privind înfiinţarea Reţelei de
genetică medicală, ca prim pas în organizarea
Centrelor de Expertiză în România, în vigoare
din 20 noiembrie 2014;
• Cei trei specialiști au fost angajați în primul an
de proiect. Ambulatoriul de specialitate NoRo
este în contract cu Casa Județeană de Sănătate
Sălaj pentru servicii de neurologie pentru adulți
și psihiatrie pentru copii;
• A fost achiziționat un aparat EEG în primul an
de proiect. Specialistul neurolog a urmat și
cursul de EEG- EMG;
• Suportul de curs a fost elaborat în primul an
de proiect și se numeşte „Traseul pacientului
afectat de o boală rară prin serviciile sociomedicale”. În perioada 17-18 noiembrie 2014
în cadrul programului de formare: „Traseul
pacientului afectat de o boală rară prin serviciile
socio-medicale”, am organizat o sesiune de
instruire, iar a doua urmează a fi organizată în
22-23 ianuarie 2015;
• Am inițiat grupul de lucru pentru realizarea
unei strategii de instruire a furnizorilor de
servicii sociale cu privire la abordarea bolilor
rare. Se va identifica numărul de organizații în
care se vor evalua nevoile de formare. Echipa
de implementare a proiectului împreună cu
reprezentanți ai partenerilor și cei 3 formatori
contractați pentru cursul „Traseul pacientului
afectat de o boală rară prin serviciile sociomedicale”, se vor reuni în luna martie 2015
într-o sesiune de lucru la Centrul NoRo pentru
identificarea celor 20 de organizații în care se
va evalua nevoia de formare;
• Pornind de la realitatea faptului că persoanele
afectate de boli rare sunt încă puțin cunoscute
de către furnizorii de servicii sociale la nivel
național, fapt ce determină o abordare super
ficială a problemelor cu care aceste persoane
se confruntă, APWR își propune realizarea unei
strategii prin care furnizorii de servicii să intre
în contact cu organizația noastră și acolo unde
există o persoană afectată de o boală rară să
colaboreze cu Centrul NoRo în vederea instruirii
asupra abordării complexe a cazului. Grupul
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de lucru inițiat urmează să înceapă realizarea
strategiei de instruire a furnizorilor de servicii
sociale cu privire la abordarea bolilor rare;
• Helpline NoRo sa conectat deja la Rețeaua
Europeană de Help Line pentru Boli Rare și
vom derula, în continuare, activități pentru recu
noașterea utilității serviciului NoRo HelpLine de
către Ministerul Sănătății și introducerea sa în
Planul Național de Boli Rare;
• Am primit analiza „Caller profile analizes” reali
zată pentru anul 2014 de către EURORDIS
pentru membrii Rețelei Europene HelpLine;
• Se va realiza un ghid cu privire la traseul pa
cientului în accesarea serviciilor sociale și
medicale, ghidul va cuprinde și harta servi
ciilor sociomedicale existente la nivel națio
nal, accesibile persoanelor afectate de boli
rare. Echipa de proiect (în realizarea ghidului
vor fi implicați specialiști din proiect, forma
torii contractați și reprezentanți din partea
partenerilor) urmează să înceapă lucrul la
realizarea ghidului, care va fi tipărit în 1000

•

•

•

•

de exemplare, urmând ca apoi să fie distribuit
către direcțiile generale de asistență socială din
România și respectiv Ministerul Muncii;
Seminarul ExpertRARE îl vom organiza în anul
trei de proiect, după tipărirea ghidului „Traseul
pacientului în accesarea serviciilor sociale și
medicale”;
Conferința cu participare internațională privind
Rețelele de Referință Europene în bolile rare
va fi organizată în anul trei de proiect. La
Conferință estimăm un număr de 100 de
participanți;
APWR desfășoară activități de lobby și advo
cacy la nivelul Ministerului Sănătății în favoarea
implementării obiectivelor Planului Național de
Boli Rare (PNBR) și acreditarea Centrului NoRo
ca Centru de Expertiză;
În data de 8 noiembrie 2014, am fost vizitați
de Ministrul Sănătății, Bănicioiu Nicolae. Am
prezentat problemele cu care se confruntă
pacienții cu boli rare și serviciile oferite de
Centrul NoRo.

De la simptom la terapie în Centrul NoRo
Primul contact al unei familii
ce se adresează Centrului NoRo
pentru terapia de recuperare
a copilul lor este cu Cabinetul
de Psihiatrie Pediatrică. Aici, în
cadrul unei întâlniri cu copilul
şi cu familia, se face evaluarea
iniţială în vederea stabilirii
diagnosticului şi a planului de
tratament. În timpul discuţiei 
care durează aproximativ o oră
 sunt inventariate informaţiile
generale despre copil şi familie,
istoricul medical şi şcolar, tre
când în revistă investigațiile efectuate până în
prezent şi tratamentele urmate, simptomele şi
dificultăţile actuale, completate cu examenul fizic,
neurologic, psihic.
La sfârşitul consultaţiei se formulează un diag
nostic de etapă şi se stabilește planul de inves
tigaţii necesare pentru stabilirea diagnosticului
final: analize de laborator, consultarea unor me
dici de alte specialităţi (dacă este cazul), examenul
psihologic, logopedic, ancheta socială şi şcolară.
Copilul este evaluat în cadrul echipei mul
tidisciplinare a centrului, compusă din medicul
psihiatru, psihologi, psihopedagogi, logoped,
asistent social, kinetoterapeut. Pe baza investi
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gaţiilor efectuate, a nevoilor
identificate şi a observaţiilor
comune se stabileşte planul
terapeutic. Apoi, pacientul este
programat pentru o nouă vizită
la cabinetul medical, în cadrul
căreia se comunică diagnosticul
final şi planul de tratament.
Familiei i se oferă informaţii
legate de afecţiunea diagnos
ticată, date referitoare la prog
nosticul bolii, sprijin pentru
acceptarea diagnosticului.
În cazul în care copilul
prezintă o tulburare din spectrul autist, sau
întârziere în achiziţiile cognitive, de limbaj, sau
motorii el va fi îndrumat spre terapie de recu
perare în cadrul Centrului NoRo. Un prim pas
pentru accesul la terapie îl constituie participarea
la activităţile socioeducative, urmate, în limita
locurilor disponibile, de terapii individuale:
senzorială, comportamentală, logopedie, kine
toterapie. Echipa multidisciplinară reevaluează
periodic copilul şi familia monitorizând pro
gresele şi dificultăţile şi adaptează intervenţia la
nevoile identificate.
Ioana Andreica,
medic specialist psihiatrie pediatrică
|
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Pagina voluntarului

Mesaj din partea voluntarei Tarþa Marina Ramona,
voluntar la Centrul NoRo
Mă numesc Tarța
Marina Ramona, sunt vo
luntară la Centrul Noro
din luna iunie, și sunt în
cântată că fac parte din
această echipă minunată.
În cadrul centrului, par
ticip la activitățile de er
goterapie, aproape zilnic,
iar copiii sunt încântați
să mă vadă, în special cei
mai mici.
Rolul activităților de
grup este de ai ajuta să
se dezvolte, să se joace și
de a le aduce zâmbetul
pe buze, acesta fiind unul
din lucrurile importante
pentru ei. Mă bucur să
văd, că acești copii evoluează, și să știu că am
contribuit și eu la dezvoltarea și la fericirea lor.
Sunt copii care au nevoie de ajutor la activitățile
de pictură, desen, dans, iar rolul meu este de a
le arăta, de a le explica ce au de făcut, iar faptul
că pot să îi ajut mă bucură și în felul acesta mă
simt din nou copil.
Împreună cu grupul de copii și cu părinții
lor, am realizat activități plăcute, am fost în mici
excursii, de exemplu, la călărie la Fetindia, unde
fiecare copil sa plimbat cu trăsura și a călărit
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poneii. Unii dintre ei au hrănit poneii cu mere,
iar eu am fost acolo și iam ajutat deoarece
unora dintre ei le era frică să dea de mâncare
poneilor.
O altă experiență plăcută, a fost ieșirea
la Grădina Botanică din Jibou, unde copiii au
fost plăcut impresionați de pești și de peisajul
din jur.
În ambele excursii, mam atașat mult de
copii, în special de una dintre fetițe care a stat
aproape tot timpul cu mine, atât în autocar cât
și plimbările făcute,
chiar dacă mama ei era
acolo.
Acum, la activitatea
de grup, copiii repetă
cântecelele pentru ser
bare, sunt încântați și aș
teaptă cu nerăbdare să
vină Moș Crăciun.
Acestea sunt doar
câteva experiențe, pe ca
re leam trăit la centru,
însă sunt multe cli pe
minunate petrecute ală
turi de copii, iar acestea
nu pot fi exprimate în
cuvinte, le simți doar
dacă le trăiești alături
de ei.
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articolul 5
Asociația Prader Willi din România, Asociația
Română de Cancere Rare și Alianța Națională
pentru Boli Rare România, sau alăturat
mișcării pentru dreptul la sănătate inițiată
de organizația „Article 25”. Denumirea
organizației inițiatoare vine de la articolul
25 din Declarația Universală a Drepturilor
Omului, adoptată de Adunarea Generală
a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în
10 septembrie 1948, care are următorul
conținut:

„Articolul 25
Orice om are dreptul la un nivel de trai care
săi asigure sănătatea și bunăstarea lui și familiei
sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința,
îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale
necesare; el are dreptul la asigurare în caz de
șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau
în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de
subzistență, în urma unor împrejurări indepen
dente de voința sa. Mama și copilul au dreptul la
ajutor și ocrotire deosebite…”

Proiectul Big Brother Big Sister
În anul 2014, în proiectul BBBS am
încercat sa ne concentrăm atenția pe
transmiterea informațiilor și abilităților
necesare voluntarilor pentru a avea
grijă de semenii lor și pentru a sprijini
integrarea persoanelor cu dizabilități în
comunitate. De asemenea, prin acest
proiect încurajăm ideea de voluntariat
în rândul beneficiarilor, sprijinând astfel
dezvoltarea simțului responsabilității
și în rândul adulților cu dizabilități și
urmărim îmbunătățirea calității vieții
acestora. Ajutândui pe alții, se ajută în
cele din urmă pe ei înșiși, devenind mai
puternici și mai independenți.
În mai 2014, în ideea promovării volunta
riatului în comunitatea noastră și în rândul
tinerilor, împreună cu Fundația The Duke of
Edinburgh’s International Award, am organizat

o întâlnire cu voluntarii, în care am prezentat
programul „Lider Award”. În cadrul întâlnirii,
voluntarilor li sau prezentat noțiunile de bază
în ceea ce privește voluntariatul, ce presupune
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acesta, importanța voluntariatului atât în
comunitate cât și pentru organizația noastră,
legislația în ceea ce privește voluntariatul și
beneficiile programului „Lider Award”. Obiectivul
colaborării dintre Fundația The Duke
of Edinburgh’s International Award și
Asociația Prader Willi este dezvoltarea
aptitudinilor și deprinderilor de viață
independentă a beneficiarilor proiec
tului Big Brother Big Sister, integrarea
lor în comunitate și dezvoltarea unei
echipe de voluntari care să sprijine
tinerii cu boli rare.
Cu ocazia Zilei Copilului, de
1 Iunie, neam hotărât să organizăm
o activitate comună cu beneficiarii,
voluntarii proiectului BBBS, copiii din
Centrul de Zi NoRo și partenerii noștri
de la Grup Școlar pentru Educație Incluzivă
„Speranța” Zalău. Această activitate a avut rolul
de a dezvolta capacitățile sociale și emoționale
ale copiilor cu dizabilități produse de boli rare
|
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și din spectrul autist folosind terapia prin artă
şi de a instrui voluntarii în ceea ce priveşte
comportamentul lor cu copiii cu boli rare.
Având în vedere ca luna iulie este luna de
vacanță, voluntarii proiectului BBBS au participat
la activitatea de ergoterapie din cadrul Centrului
NoRo care se desfășoară de luni până vineri între
orele 10:00 și 12:00.

În săptămâna 25  31 august 2014, sa desfă
şurat cea dea şasea ediţie a taberei Bobald. Ta
băra a avut loc în Judeţul Satu Mare, lângă Carei
şi a fost organizată de către Asociaţia Prader Willi
din România în colaborare cu Asociaţia Werdnig
Hoﬀman. Din partea Asociaţiei Prader Willi au
participat beneficiarii și voluntarii proiectului
BBBS și o parte din personalul unității. În timpul
săptămânii sau desfăşurat o serie de activităţii
socioeducative şi de recreere începând din
prima zi. Voluntarii proiectului BBBS au fost
direct implicați în toate activitățile
menționate mai sus, având un rol
principal în desfășurarea și derularea
activităților fiind un adevărat sprijin
pentru instructorii taberei. La sfârșit,
fiecare voluntar șia manifestat dorința
de a se reîntoarce în anul următor în
tabără, motivânduşi dorința lor prin
faptul că a reușit să dobândească
aptitudini și atitudini pozitive în ceea
ce privește persoanele cu boli rare.
În luna septembrie, una dintre
cele mai importante activități la care
au participat voluntarii și beneficiarii
proiecului BBBS a fost ieșirea la călărie,
organizată de către Asociația Prader
Willi din România cu susținerea OMV
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Petrom Zalău prin proiectul „Mentorat pentru
voluntariat“ din sesiunea Competiţia pentru
voluntariat, proiect complementar proiectului
BBBS care se adresează promovării ideii de
voluntariat.
În luna octombrie, întâlnirea care a reunit
copiii și tinerii cu dizabilități din proiect alături
de voluntari sa realizat pe parcursul a două ore,
în care participanții au fost provocați
să interacționeze prin câteva jocuri
de comunicare, urmate de realizarea
unor obiecte artizanale. Au fost con
fecționate diferite coșulețe din hârtie
reciclabilă: ziare, reviste etc. La finalul
activității, participanții au fost stimulați
să facă schimb de obiecte între ei, astfel
că fiecare a putut să ia acasă o amintire
de la altcineva din cadrul grupului.
Activitatea de instruire a volun
tarilor sa desfășurat la Centrul NoRo
în luna noiembrie, în intervalul orar
15.00  17.00, în care per soa nele
prezente șiau preluat responsabili
tățile cu privire la Serbarea de Moș
Nicolae. Prin activitatea Serbarea de
Moș Nicolae am urmărit organizarea
și participarea cu ocazia sărbătorilor de iarnă
la activități și jocuri inter active, creânduse
astfel un mediu în care se pot depăşi barierele
tradiţionale care fac dificilă integrarea socială a
persoanelor cu boli rare. La această activitate
au participat beneficiarii Centrului de Zi NoRo
(45 de copii cu tulburări din spectrul autist
și alte dizabilități) alături de beneficiarii Pro
iectului Big Brother Big Sister (20 de copii
și tineri cu boli rare și alte dizabilități din
comunitate).
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Întâlnirile Boardului (BoD) EURORDIS
Dorica Dan este membră în boardul
EURORDIS din anul 2007. Întâlnirile boardului
Eurordis au loc de 4 ori pe an, de cele mai
multe ori la sediul Eurordis din Paris. Boardul
Eurordis este format din 12 di rectori, aleși
pentru mandate de câte 3 ani și discută la
întâlnirile BoD toate aspectele legate de acti
vitățile, proiectele, rapoartele, parteneriatele
încheiate, strategia, activitățile de lobby și
advocacy la nivel European și acti vitățile
din multiplele comitete și comisii la nivel
european și internațional în care participă
membrii Eurordis. De asemenea, sunt analizate la fiecare întâlnire, rapoartele de activitate și
cele financiare precum și aplicațiile pentru noii membri.

Comitetul de Experţi al Comisiei Europene pentru Boli Rare
Grupul de experți ai Comisiei Europene pri
vind bolile rare a fost reînnoit pentru a susține
politica UE privind bolile rare iar, Dorica Dan face
parte și din noul grup, în calitate de reprezentant
al pacienților la nivel european. Acest grup
are rolul de a asista Comisia în elaborarea de
instrumente juridice și documente de politici,
inclusiv orientări și recomandări pentru statele
membre în domeniul bolilor rare.
Întâlnirile au loc de 3 ori pe an și între aceste întâlniri au loc diverse activități în cadrul Acțiunii
Comune a UE cu statele membre, un instrument de finanțare care sprijină implementarea recoman
dărilor europene privind bolile rare.

Workshop

Centrele de expertiză

Vânătoarea de ouă

Activitatea Vânătoarea de Ouă este o activitate pe
care o desfășurăm an de an cu ocazia Sfintelor Sărbători
de Paști. Planificată din timp cu sprijinul și ajutorul
voluntarilor, în acest an am organizat în data de 10 aprilie,
cea de a VIIIa ediție a Vânătorii de Ouă. Activitatea în sine
înseamnă bucuria și emoția de a descoperi prin iarbă,
iepurașii și ouăle de ciocolată de către copiii și tinerii din
Centrul de Zi NoRo și proiectul Big Brother Big Sister. Pe
lângă această surpriză, Iepurașul de Paște a mai oferit
câte un cadou pentru fiecare copil.
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Dorica Dan a participat în calitate de
membră EUCERD la Workshopul  Centre
le de Expertiză (CE), care a avut loc în zilele
de 12 aprilie 2014 la Ministerul Sănătății
din Madrid. Această întâlnire a făcut par
te din activitățile organizate în cadrul
Pachetului de lucru destinat Centrelor
de Expertiză. Au fost identificate mai
multe provocări care afectează acțiunile
CE pentru pacienții cu boli rare: resurse
umane și finanțare insuficiente, lipsa
integrării tuturor factorilor interesați,
inexistența resurselor de telemedicină,
esănătate și neglijarea asigurării conti
nuității îngrijirii. Concluzia workshopului
a fost că deși există Recomandări EUCERD
pentru criteriile de calitate pentru CE în
bolile rare, acestea sunt neglijate.
|
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Ziua Internațională de Luptă împotriva bolii Parkinson
Asociația de Luptă împotriva bolii Parkinson
și compania de comunicare medicosocială
Houston NPA, a organizat o serie de acțiuni gru
pate sub titulul „Zile speciale pentru oameni
deosebiți” pentru a marca Ziua Internațională
de Luptă împotriva Bolii Parkinson (Deva, 1012
aprilie). Din partea APWR și ANBRaRo au par
ticipat Dan Dorica și Dan Tiberiu.
Pe 10 aprilie 2014, sau împlinit 8 ani de
la în ființarea Asociației de Luptă împotriva
bolii Parkinson, singura organizație nonguver
namentală din România care apără drepturile
și interesele celor diagnosticați cu boala

Parkinson. Pe 11 aprilie, atât pacienții, cât
și cadrele medicale au participat la un sim
pozion despre boala Parkinson. Ziua Inter
națională de Luptă împotriva bolii Parkinson
este organizată anual cu scopul creșterii
nivelului de conștientizare în ceea ce privește
boala Parkinson și al impactului acesteia
asupra individului, familiei și societății. O mai
bună in formare va reduce stigma asociată cu
această boală, va crește înțelegerea și spri
jinul co munității și va conduce la îmbu nă
tățirea calității vieții pentru cei afectați de
această maladie.

Adunarea Generală COPAC
La Adunarea Generală COPAC, de la Alba
Iulia din 12 aprilie 2014, a fost prezentă din
partea APWR și ANBRaRo, Dorica Dan, membră
în boardul COPAC. Întâlnirea a avut drept
scop evaluarea activităților COPAC, analiza

raportului anual și a raportului financiar 2013.
De asemenea, au fost discutate activitățile
care urmează să fie derulate în anul 2014 și
eventualele proiecte care ar trebui depuse
pentru a asigura sustenabilitatea organizației.

Angioedemul ereditar și imunodeﬁciența primară:
Estul întâlnește Vestul
Conferinţa de Boli Rare,
Târgu Mureş
24-26 aprilie 2014
Peste 500 de pacienți sunt diag
nosticați la ora actuală în România
cu imunodeficiențe pri mare, dar
numărul lor este mult mai mare,
boala fi ind subdiagnosticată. „De
aceea, este nevoie de o preocupare
continuă a personalului medical și
de centre de referință pentru diag
nosticare, distribuite uniform”, este
de părere prof. dr. Margit Șerban
de la Universitatea de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” Timișoara,
expert în imunodeficiențe primare la copii.
„Aceste boli rare sunt boli ce trebuie abor
date de echipe interdisciplinare de specialiști,
sunt boli care uneori nu pot fi rezolvate în
țară. De aceea a fost rezolvată și problema cu
directiva transfrontalieră, prin care am crezut
că foarte multe probleme ale pacienților se
pot rezolva. Dar datorită modului în care se
implementează pacientul poate să meargă să
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se trateze în străinătate dacă are bani, dacă nu
stă acasă. Cu toate acestea sperăm ca măcar
capitolul de diagnosticare a bolilor rare să fie
rezolvat prin această directivă transfrontalieră.
Mai mulți pacienți vor fi diagnosticați corect și
atunci probabil Ministerul va trebui să aloce
mai multe fonduri pentru acești pacienți”,
a precizat Dorica Dan, președinta Alianței
Naționale pentru Boli Rare din România,
membră CNBR.

Oameni RARI şi Bolile RARE
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Simpozionul „Aspecte teoretice și practice în
managementul pacienților cu boli rare”
Asociația Prader Willi din
România și Alianța Națională
pentru Boli Rare, au organizat la
ClujNapoca, în data de 28 aprilie
2014, un simpozion, adresat în
mod special medicilor de familie.
Evenimentul a fost creditat
de CMR și a reunit aproximativ 80
de medici de familie și specialiști
pediatrici și geneticieni. Au fost
dezbătute probleme legate de
comunicarea dintre specialiști,
abordarea interdisciplinară, con
ti nuitatea îngrijirii pacienților
cu boli rare. Ca studiu de caz în
toate etapele vieții, de la diag
nosticare până la integrare, a fost dezbătută
fenilcetonuria, invitați fiind în dezbatere: neo
natologul, pediatrul, medicul care se ocupă de
adulții cu PKU în Programul Național, nutriționiști

și reprezentanți ai pacienților. De asemenea,
au mai fost prezentate aspecte legate de etică
în bolile rare, drepturile pacienților, activitățile
APWR, ale Centrul NoRo și HelpLine NoRo.

Seminar de match-making
În data de 7 mai 2014,
Fondul Român de Dez
voltare Socială (FRDS), a
organizat la București, un
se minar de identificare
de parteneri, organizat în
cadrul programului RO 10
 „Copii și tineri aflați în
situații de risc și inițiative
locale și regionale pentru
reducerea ine ga li tăților
naționale și pentru pro
movarea inclu ziunii so
ciale” (CORAI). Programul
este finanțat de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia
prin intermediul Mecanis
mului Financiar al Spațiului
Economic European (SEE)
20092014. Din partea Aso
ciației Prader Willi a par
ticipat Cosmina Feșteu.
Scopul organizării acestui seminar a fost
destinat întăririi relațiilor bilaterale și facilitării
identificării de parteneri de proiect din Statele
donatoare, pentru dezvoltarea și implementarea
unor proiecte în cadrul Apelului Coerent.

Oameni RARI şi Bolile RARE

La întâlnire au participat reprezentanți ai en
tităților publice și private (aparținând mediului
ONG) din România care au dorit să intre în contact
cu entități din Norvegia, Islanda și Lichtenstein, în
scopul stabilirii de parteneriate pentru a depune
propuneri de proiect în cadrul Apelului Coerent.
|
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Conferința Europeană privind Bolile Rare și
Produsele Orfane (ECRD 014 Berlin)
A 7a Conferință Europeană
privind Bolile Rare și Produsele
Orfane (ECRD 2014 Berlin), a
avut loc, în 9 mai 2014 la Hotel
Andel, în Berlin, cu peste 750 de
participanți prezenți din peste
40 de țări. Evenimentul bienal
de două zile a reprezentat în
primul rând adunarea comu
nității de boli rare din Europa,
oferind o platformă unică pentru
toate bolile rare și în toate țările
europene pentru a reuni toate
părțile interesate  pacienți, îngri
jitorii și reprezentanții pacienților; academicieni,
oameni de știință, autoritățile de reglementare,
profesioniștii din domeniul sănătății, industria,
factorii de decizie politică, contribuabili și repre
zentanți ai statelor membre.
ECRD 2014 Berlin a venit întrun moment
cheie. Șase teme majore: îmbunătățirea ser
viciilor medicale; cunoștințe, generare și dise
minare; cercetare; practici inovatoare și de

ultimă generație în Produsele Orfane; concepte
în curs de dezvoltare și politicile viitoare pentru
terapiile Bolilor Rare; dincolo de îngrijirea me
dicală, au oferit 36 de sesiuni interesante 
fiecare reprezentând o piesă esențială a puzzle
ului bolilor rare  care va conduce impulsul
orientat spre aducerea de oameni cu boli rare
către resursele și asistența medicală care li se
cuvin să le primească.

Conferinţa Naţională „Soluţii pentru îmbunătăţirea
sănătăţii copiilor”

Conferinţa Naţională „Soluţii pentru îmbunătăţirea sănătăţii copiilor”, organizată de
revista Politici de Sănătate, la iniţiativa Comisiei
pentru Drepturile Omului, Culte şi Minorităţi
şi a Comisiei pentru Sănătate Publică, din
Senat, a avut ca principal scop îmbunătăţirea
educaţiei, protecţiei şi accesului copiilor, tinerilor
şi mamelor la îngrijiri medicale de calitate în
sistemul public şi privat. Evenimentul a avut
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loc în data de 27 mai 2014, în incinta Palatului
Parlamentului.
Organizat în colaborare cu UMF „Carol
Davila”, Societatea Naţională de Medicina Fa
miliei, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii
„Grigore Alexandrescu” şi Salvaţi Copiii România,
evenimentul a reunit 200 de participanţi de
marcă, implicaţi activ în îngrijirea, educaţia şi
protecţia copiilor.
În deschiderea conferinţei au luat cuvântul
Dna. Biro Rozalia-Ibolya, Preşedinte Comisia
pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, Senatul
României, Dr. Ion Luchian, Preşedinte Comisia
pentru sănătate publică, Senatul României, Prof.
univ. dr Florian Popa, Vicepreşedinte Comisia
pentru sănătate public, Senatul României, Dr. Alin
Ţucmeanu, Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii,
Dr. Raed Arafat, Secretar de Stat, Ministerul
Afacerilor Interne, Dna. Gabriela Coman, Secretar
de Stat, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
Dorica Dan a prezentat Rolul Centrului Noro în
îmbunătățirea calității vieții copiilor cu boli rare.

Oameni RARI şi Bolile RARE
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Școala de vară pentru bolile rare, un eveniment anual în Barcelona
În fiecare an, Școala de Vară are loc în
Barcelona, Spania, iar până în prezent a
salutat peste 227 de participanți din peste 30
de țări și reprezintă peste 70 de boli diferite.
Școala de Vară EURORDIS este organizată în
colaborare cu Platforma Malaties Minoritaries
și profesorul Josep Torrenti Farnell și echipa
sa de la Universidad Autonoma de Barcelona.
Dorica Dan a fost prezentă în 26 iunie la ediția
din 2014.
Participanții sunt selectați anual de către un
comitet adhoc organizat de Eurordis, în funcție

de nivelul lor de cunoștințe de limba engleză,
experiența lor de advocacy, precum și dorința lor
de a se implica în dezvoltarea medicamentelor și
afaceri de reglementare la nivel european.
Acest curs de formare este unic, adaptat
pentru pacienții din Uniunea Europeană, re
pre zentanți ai asociațiilor de pacienți cu boli
rare, materialele de studiu sunt dezvol tate și
prezentate de experți din mediul academic,
agenții de reglementare și re pre zentanți ai
pacienților cu o vastă expe riență în domeniul
lor.

Conferința bilaterală România – Norvegia
aD aUGUSTa PER aNGUSTa
În data de 1920 iunie 2014,
la Hotel Premier, din ClujNapo
ca, Asociația Prader Willi din
România a organizat Conferința
bilaterală România – Norvegia,
cu titlul: AD AUGUSTA PER
ANGUSTA.
Conferința a fost organizată
în cadrul EEA Grants și Pro
gramul Norvegian de Coope
rare Fondul pentru relații bi
laterale la nivel național. La
conferință sau adunat 187
de participanți din diferite
domenii, 51 de medici, 27 de
reprezentanți ai autorităților
de servicii de asistență socială
(DGASPC, SPAS, CJRAE), 6
membri CNBR, 6 parteneri norve
gieni, 16 ONGuri care se ocupă
de pacienții cu boli rare, cadre
didactice, pacienți, părinți ai co
piilor cu dizabilități și boli rare,
reprezentanți media etc.
Conferința a cuprins 2 se
siuni plenare, 4 workshopuri și o
sesiune comună de comunicare
a rezultatelor workshopurilor
și a concluziilor generale ale
conferinței.
Raportul final al conferinței
este pe siteul Asociației Prader
Willi.

Oameni RARI şi Bolile RARE
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Conferința EUROPLAN

În data de, 1819 iulie 2014, a avut loc la Bu
curești, Conferința EUROPLAN. Scopul întâlnirii a
fost acela de a creiona metodologia de acreditare
a Centrelor de Expertiză (CE), de a formula
criteriile de acreditare și formularul de evaluare
a CE în vederea creării unui cadru optim pentru
aderarea la Rețelele de Referință Europene.
La întâlnire au participat membrii CNBR,
membrii ANBRaRo, reprezentanți ai Ministerului
Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate, specialiști și pacienți, coordonatorul și
un reprezentant al proiectului EUROPLAN de la
Institutul Superior de Sănătate Italia.
În urma discuțiilor, sa formulat rezoluția
conferinței, au fost adaptate și agreate: definiția,
criteriile de calitate, rolul și obiectivele CE pentru
România. De asemenea, sau analizat oportu
nitățile de organizare a CE pe două nivele de
competențe, folosinduse studii de caz din Italia
și exemple de centre din țara noastră.

Curs „Traseul pacientului afectat de o boală rară”

În cadrul proiectului Expert Rare cofinan
țat prin Programul de Cooperare Elve ția no
Român  Schema de grant pentru ONGuri,
în perioada 1718 noiembrie 2014, la Centrul
NoRo sa organizat cursul „Traseul pacientului
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afectat de o boală rară prin ser viciile sociale și
medicale”. La întâlnire au participat specialiști
din cinci județe din țară.
Următorul curs va fi organizat în perioada
2223 ianuarie 2015.
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Congresul Național al Societății Române de Genetică Medicală
În perioada 2426 sep
tembrie 2014, sa desfășurat la
București, Congresul Național
al Societății Române de Ge
netică Medicală, congres ce
a beneficiat de participarea
unor specialiști recunoscuți în
domeniu din Europa și SUA. La
lucrările congresului, la care
au fost prezenți specialiștii în
genetică medicală a fost invitat
și a participat în data de 26
Septembrie și Ministrul Sănă
tății, dnul Nicolae Bănicioiu.
În contextul problematicii largi
a patologiei genetice și a si
tuației geneticii medicale din
România, au fost abordate o
serie de aspecte vizând necesitatea organizării
de urgență a Rețelei de Genetică Medicală din
sistemul sanitar al țării noastre. În prezența pre
ședintelui Comisiei de Genetică a Ministerului
Sănătății, dnul Prof. univ. dr. Marius Bembea,
a Președintelui Societății Române de Genetică
Medicală, dna Prof. univ. dr. Puiu Maria și
a unei mari părți din medicii rezidenți și spe
cialiști în genetica medicală, dnul Ministru al
Sănătății a discutat cu aceștia și a transmis pe
această cale mesajul de susținere fermă din
partea ministerului privind oportunitatea unor
măsuri concrete și promovarea unui Ordin al
MS pentru reglementarea situației actuale a
acestei specialități și pentru înființarea centrelor
regionale de genetică, atât de importante în
rezolvarea unor probleme prioritare de sănătate

publică. Se are astfel în vedere înființarea a 6
centre regionale în centrele universitare Timi
șoara, București, Cluj, Oradea, Iași și Craiova, și
a cabinetelor de genetică județene. La Congres
a participat din partea Alianței Naționale pentru
Bolile Rare (ANBRaRo) și dna Dorica Dan, pre
ședinţele acestei alianțe, argumentând nevoia
și sprijinul asociațiilor de pacienți din România
pentru rezolvarea problemelor rețelei de gene
tică. Dnul ministru a remarcat și a salutat exem
plul de bună colaborare dintre ANBRaRo și spe
cialiștii în Genetica Medicală.
* Comunicat de presă al Societății Române
de Genetică Medicală (SRGM) ocazionat de desfășurarea lucrărilor Congresului Național de Genetică
Medicală 2014

Workshop la Frambu
Dorica Dan, a participat în data de 610
octombrie 2014, în calitate de Workpackage
lider la Workshopul „Principii de îngrijire a
pacienților cu boli rare”, organizat la Centrul
Frambu din Norvegia în cadrul activităților
Comitetului de Experți privind Bolile Rare
(EUCERD), în Pachetul de lucru privind
serviciile sociale specializate.
Au fost prezenți 20 de participanți
din 13 țări, inclusiv membri ai CEGRD, re
prezentanți ai autorităților naționale, repre
zentanți ai pacienților, consilieri EUROPLAN,
profesioniști din domeniul sănătății, asis
tenți sociali etc.
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Principalele obiective ale întâlnirii:
• Prezentarea de exemple de furnizori de servicii
sociale din diferite state membre;
• Stimularea dezbaterii privind asigurarea
îngrijirii pacienților cu boli rare și a familiilor
lor;
• Obținerea consensului în legătură cu o lista de
priorități care să fie incluse în propunerea unei
Recomandări a CEGRD privind îngrijirea socială
a pacienților cu boli rare.
Organizarea activității la Centrul Frambu a oferit
celor prezenți la workshop șansa de a înțelege și de
a vedea un exemplu de centru de resurse pentru
bolile rare.
|
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Dizabilitate și terapie
În data de 10 Octombrie 2014, am avut
plăcerea de a participa la conferința interna
țională „Dizabilitate și terapie” organizată în
Baia Mare de către Asociația Esperando.
Deschiderea conferinței a fost făcută de
către dna Andrada Crăciun  Președintele
Aso ciației Esperando împreună cu d
nul Daniel Filipaș  Managerul General al
Asociației Esperando.
La conferință au fost prezenți atât pacienți,
beneficiari ai Asociației Esperando, cât și auto
rități locale și specialiști. Specialiștii prezenți,
atât din țară cât și din străinătate au dezbătut
următoarele teme: „Integrarea persoanelor cu
nevoi speciale în societate”, „Terapii asistate
de animale în integrarea socială”, „Teatrul um
brelor ca metodă terapeutică”, „Terapia cu
delfini”, „Exerciții din înțelepciunea străveche
pentru sănătatea persoanelor cu dezabilități și
a întregii familii”, „Bandajarea neuromusculară”,
„Logopedie asistată de câini”.

Curs pentru voluntari Mentorat pentru voluntariat

În perioada 2223 octombrie 2014,
la Centrul NoRo, a avut loc Cursul
pentru voluntari, în cadrul proiectului
finanțat prin Campionatul de voluntariat
OMV Petrom 2014. Scopul cursului a
fost ca voluntarii să înţeleagă mai bine
problemele cu care se confruntă copiii
şi adulţii afectaţi de boli rare, dar și
dezvoltarea unor competențe specifice
necesare activității de voluntariat.
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Prezenți la conferință, Ivano Scorzato și
Angela Maggiolo din partea C.I.A.O. La tela di
Carlotta Vicenza Italia, au susținut prezentarea,
„Terapii asistate de animale în integrarea so
cială” și neau împărtășit modul în care spe
cialiștii italieni utilizează animalele în scopuri
terapeutice. De asemenea, dna Eugenia Barbu,
membră a Asociației A.C.T.O.R. București a făcut
o prezentare despre utilizarea teatrului ca me
todă terapeutică făcând o scenetă în care au
fost implicați participanții conferinței. Din partea
Asociației Prader Wiili din România au participat
Perșa Alexandra și Varga Zelinke.

Patient’s Leadership Masterclass
În perioada 3031 octombrie, revista Politici de
Sănătate a organizat evenimentul Patient’s Leadership
Masterclass sub marca Școala Pacienților. La Întâlnire
au participat reprezentanți din partea a 27 de asociații
de pacienți printre care și Alianța Națională pentru Boli
Rare România.
Temele abordate în cadrul cursului au fost: sisteme
de sănătate – concepte moderne de sănătate (calitatea
& siguranța îngrijirilor medicale, accesul pacienților
la tratament), advocacy, public aﬀairs, comunicare &
relații cu me
dia, strategii de
dezvoltare și
sustenabilitate
ale asociațiilor
de pacienți,
legislație româ
nească și euro
peană în privin
ța drep tu rilor
pacienților, investiții și finanțarea proiectelor și campa
niilor, public speaking.
Concluziile primei ediții a Patient’s Leadership
Masterclass: Asociațiile de pacienți sunt vitale pentru
buna guvernanță a sistemului de sănătate iar pentru
ca vocea lor să fie ascultată, trebuie ca asociațiile să fie
unite întrun singur organism, așa cum se întâmplă în
multe țări occidentale.
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Vizite la domiciliu
În perioada 610 octombrie, 37 noiembrie
2014, specialiștii de la Centrul Noro au efectuat
vizitele anuale la domiciliul beneficiarilor.
Vizitele la domiciliu, au oferit oportunitatea
pentru o mai bună cunoaștere a anamnezei fami
liale, a dezvoltării și a educării copilului. Aspectele
abordate și relatate de către părinți au fost cele
legate de dificultățile pe care le întâmpină în
mediul de acasă: stabilirea regulilor și respectarea
lor, identificarea și conștientizarea utilității recom
pensei, diminuarea comportamentelor disrup
tive, structurarea mediului de acasă, educație,
mișcare, autonomie personală, dificultăți de
menținere a atenției în sarcină, comportament
hiperactiv, dificultăți de inițiere a comunicării și
nedezvoltarea limbajului. Un aspect important în
identificarea nevoilor copilului este colaborarea

cu familia, astfel observând copilul atât în mediul
său cât și în mediul social (școală, grădiniță,
centru de zi) pot fi identificate dificultățile asupra
cărora este nevoie să se intervină și resursele pe
care le folosim în achiziționarea abilităților din
următoarele domenii: cognitiv, limbaj, psiho
motor și autonomie personală.

Campania „Zâmbește și trăiește!”

Campania „Zâmbește și trăiește” a fost or
ganizată de Asociația Prader Willi din România
în parteneriat cu The Duke of Edinburgh’s Inter
national Award România. Campania sa desfă
șurat pe perioada unei săptămâni și a constat în
organizarea următoarelor activități:
• în data de 14 noiembrie, la ora 16.00, a fost
organizat un concurs sportiv pentru tinerii
cu dizabilități produse de boli rare, în sala
de sport a Școlii „Iuliu Maniu”, în colaborare
cu Asociația Județeană Sportul pentru toți
Sălaj;
• în data de 17 noiembrie 2014, la ora 10.00,
Mickey și Minnie Mouse au venit în vizită la
Centrul NoRo și au fost alături de copii la
activitatea de ergoterapie;
• în data de 19 noiembrie 2014, a fost or
ga nizată o piesă de teatru pentru pa
cienți, la Centrul NoRo, în colaborare cu
Școala Gimnazială „Corneliu Coposu”,
sub îndrumarea dnei educatoare Florica
Horincar;
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•

în data de 21 Noiembrie 2014, la Centrul
NoRo, sa organizat „Cafeneaua Volun
tarilor”, a cărui scop a fost monitorizarea
progresului voluntarilor, referitor la dez
voltarea lor personală. La întâlnire au par
ticipat voluntarii și liderii AWARD, care au
discutat despre competențele și abilitățile
pe care voluntarii doresc să le dezvolte. De
asemenea, sau propus activități prin care
aceștia își pot atinge obiectivele.

La toate activitățile au fost implicați volun
tarii și liderii Award ai APWR.
|
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Școala de boli rare pentru jurnaliști, ediția a III-a
A treia ediție a Școlii de
boli rare pentru jurnaliști a fost
organizată la Centrul NoRo în
perioada 79 noiembrie 2014.
La curs au participat jurnaliști
din toată țara, reprezentanți
ai pacienților, ai autorităților
locale, județene, naționale, spe
cialiști în domeniul bolilor rare
și alți invitați. Scopul cursului a
fost de îmbunătățire a cunoș
tințelor jurnaliștilor în domeniul
bolilor rare și a tratamentelor
necesare acestor pacienți.
În cadrul întâlnirii sa organizat și Întâlnirea
Pacienților cu Tematica „Expression of Hope” la
care au participat membrii Fundației Române
pentru Bolile Lizozomale.

Dintre subiectele abordate se numără: dez
voltarea preclinică a medicamentelor orfane,
Trialurile clinice, costul dezvoltării medicamen
telor orfane, procesul de reglementare, auto
rizarea de punere pe piață, monitorizarea post
marketing, rambursarea medicamentelor orfane,
noutăți în domeniul farmacovigilenței, acces la
tratamente inovatoare pentru pacienții români,
costuri și medicamente orfane, exemple practice
şi poveşti de viaţă.
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Un moment important al evenimentului
a fost prezența Dlui Ministru al Sănătății, Dr.
Nicolae Bănicioiu care a vizitat Centrul NoRo,
apoi a participat la Școala de Boli Rare, unde a
susținut o conferința de presă și a stat de vorba
cu jurnaliștii prezenți.
Coordonatori curs: Alexandra Mănăilă – jur
nalist, Dorica Dan – președinte ANBRaRo.

Activităţi din program: întâlnire jurnaliști –
pacienți cu boli rare; cursuri susținute de traineri;
premierea celui mai bun articol din campania de
Ziua Bolilor Rare, ca urmare a Școlii de Boli Rare
pentru jurnaliști 2013, ediția a IIa; dezbatere între
toți factorii interesați: pacienți, specialiști, industrie,
autorități locale, autorități de reglementare,
autorități de rambursare și jurnaliști; vizită în
Centrul NoRo, Centru Pilot de Referință pentru
Bolile Rare singurul din România.

Oameni RARI şi Bolile RARE

Noutăţi şi evenimente

Obiective și tehnici moderne de lobby și advocacy în domeniul dizabilității,
în lumina Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități
În perioada 2126 noiembrie 2014, la
Miercurea Ciuc a avut loc cursul de formare
„Obiective și tehnici moderne de lobby și
advocacy în domeniul dizabilității, în lumina
Convenției ONU privind drepturile persoanelor
cu dizabilități”. Acest curs a fost organizat
în cadrul proiectului „TOATE drepturile fun
damentale pentru TOATE persoanele cu diza
bilități”, proiect ce vizează întărirea mișcării
de reprezentare a persoanelor cu dizabilități

din România și ameliorarea politicilor publice
din domeniul dizabilității, prin dezvoltarea
unei platforme sustenabile de acțiune, dialog
și lobby. Promotorul proiectului este Fundația
Alpha Transilvană, TârguMureș, în parteneriat
cu Asociația RENINCO.
Asociația Prader Willi din România a fost re
prezentată de Zsuzsa Almási, care a participat
la acest curs, și care va obține în urma acestuia
calificarea de formator de formator.

Întâlnire cu cadrele didactice
În data de 27 noiembrie
2014, a avut loc întâlnirea anuală
a specialiștilor Centrului Noro cu
cadrele didactice care desfășoară
activități cu beneficiarii Centrului
Noro în școala de masa sau cea
specială. Activitatea a avut ca
temă de bază: „Integrarea în
școala de masă a copiilor cu
dizabilități”, dar sau abordat și
subiecte precum:
• Părinții nu știu practic ce
înseamnă integrarea în
școala de masă, cum să
abordăm problema la per
soanele cu dificultăți?
• Școala are resursele necesare pentru a
facilita integrarea?
• Cum să își aleagă părintele învățătoarea,
la înscrierea copilului în școala de masă?
• Cum trebuie să procedeze părintele, cu
cine trebuie să ia legătura în momentul în
care se decide să înscrie copilul în școala/
grădinița de masă?
• Ce se întâmplă cu copiii care au terminat
clasele primare?
• Există cursuri de instruire pentru cadrele
didactice care au în clasă copii cu diza
bilități, li se par utile cursurile (putem să
organizăm cursuri pentru ei)?

Oameni RARI şi Bolile RARE

• Din cadrul legislativ, ce funcționează, ce
nu funcționează.
• În terapiile pe care le facem în centru,
urmărim dezvoltarea de abilități care să
faciliteze integrarea în școala/grădinița de
masă.
În urma întâlnirii, sa concluzionat faptul
că, este nevoie de colaborare între toți cei care
participă la dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale,
astfel asigurânduse continuitate între activitățile
desfășurate în diferite medii (la școală, acasă, la
centru, în particular), ceea ce duce la obținerea
unor rezultate mai bune.

|
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Proiectul „Mentorat pentru voluntariat”

Proiectul „Mentorat pentru voluntariat”
Asociația Prader Willi din
România, Centrul Pilot de
Referință pentru Boli Rare din
România – NoRo, în partene
riat cu OMV Petrom au derulat
proiectul „Mentorat pentru
voluntariat” în perioada 1
septembrie 2014 – 13 noiem
brie 2014.
Proiectul a fost finanțat
prin „Campionatul de volun
tariat OMV Petrom 2014” cu
suma de 2000 EUR.
Beneficiarii incluși în
acest proiect au fost copiii din
Centrul de Zi NoRo, alături de
tinerii care participă la grupurile de pacienţi,
familiile acestora, voluntarii APWR și OMV
Petrom.
Prin proiect sa urmărit îmbunătăţirea
percepţiei noţiunii de voluntar la nivelul comu
nităţii, oferind modele de bune practici şi
suport pentru viitorii voluntari OMV și APWR.
În acest sens am organizat cursuri de instruire,
am dezvoltat o curriculă pentru instruirea
voluntarilor și am organizat activități de socia
lizare. Toate aceste aspecte ajută voluntarii
să înțeleagă mai bine problemele cu care se
confruntă copiii şi adulţii afectaţi de boli rare
şi de asemenea să devină mentori pentru alţi
voluntari.
Activități derulate în cadrul proiectului:
weekend terapeutic, vizită la Grădina Botanică,
hipoterapie, curs de instruire pentru voluntari,
curățenie de toamnă.

Proiectul „Men
torat pentru volun
tariat” a contribuit
la dezvoltarea abi
lităților de socia
lizare, integrare în
comunitate și îm
bunătățirea calității
vieții copiilor cu boli rare care prezintă mani
festări din spectrul autist și alte afecțiuni. Copiii
şi tinerii afectaţi de boli rare se confruntă cu
probleme diverse şi complexe, de la acces la

informaţii, lipsa unui tratament specific pentru
majoritatea bolilor, nevoia de intervenţie tera
peutică permanentă, probleme de incluziune şi
integrare în comunitate. Programul „Campionat
de voluntariat OMV Petrom 2014” a oferit prilejul
să implicăm voluntarii în activități care să vină
în sprijinul lor, să schimbe percepţia comunităţii
despre copiii cu boli rare având modele de
voluntari implicați și dedicați.
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Proiectul „Terapie prin artă pentru copiii cu boli rare”
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Proiectul „Terapie prin artã pentru copiii cu boli rare”
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Proiectul „Terapie prin artă pentru copiii
cu boli rare” finanțat prin Programul Mol pentru
Sănătatea Copiilor, în valoare de 10.000 lei, sa
derulat în perioada decembrie 2013 – august
2014. Scopul proiectului a fost dezvoltarea abi
lităților sociale și emoționale ale copiilor cu diza
bilități produse de boli rare și din spectrul autist
folosind terapia prin artă.

Proiectul sa focalizat pe utilizarea tehnicilor
de artterapie: terapie prin arteplastice, melo
terapie și terapie prin dans. Aceste tehnici au
fost și sunt utilizate în continuare în cadrul acti
vităților de ergoterapie la Centrul Pilot de Refe
rință pentru Boli Rare  NoRo.
Grupul țintă, constituit din 45 de copii din
Zalău și împrejurimi, cu diverse dizabilități pro
duse de boli rare și din spectrul autist, sunt
beneficiari ai terapiilor individualizate și de grup
oferite de Centrul Pilot de Referință pentru Boli
Rare „NoRo”.
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Pentru a monitoriza progresele realizate de
copii în cadrul activităților de ergoterapie, pe
parcursul proiectului sau făcut evaluări inițiale și
finale ale beneficiarilor. Competențele evaluate
au fost: de limbaj, cognitive, emoționale, sociale,
motrice, autonomie personală. Aceste evaluări
au ca scop validarea rezultatelor obținute prin
utilizarea artterapiei la copiii cu dizabilități pro
duse de boli rare.
Pe parcursul proiectului sau achiziționat
materiale educative care să asigure îmbunătă
țirea calității activităților de ergoterapie. Mate
rialele educative au fost atent alese cu scopul
de a corespunde activităților de meloterapie și
artterapie.
Acest proiect a avut o contribuție importantă
în a dezvolta limbajul, abilitățile de relaționare în
grup, personalitatea copiilor, de asemenea în a
ajuta copiii săși comunice gândurile, atitudinile,
sentimentele, să se integreze, să dobândească
deprinderi de autonomie personală și să se
bucure.
Efectul a constat atât întro mai bună socia
lizare, performanţă mai bună, relaţionare şi co
municare adecvată cu copiii, voluntarii, echipa
APWR, cât și în asigurarea continuității terapiilor
individualizate.
Implementarea proiectului Terapie prin artă
pentru copiii cu boli rare a contribuit la creşterea
calităţii vieţii copiilor cu dizabilități produse de
boli rare și din spectrul autist.
|
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