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 În societatea din zilele noastre vedem atât de mulţi oameni cărora li se refuză 

accesul la servicii, bunuri, oportunităţi. Acest fenomen se numeşte "excludere 
socială". Oamenii "excluşi social" sunt uşor de identificat: aceştia sunt ca "noi", 

dar se confruntă cu o dificultate care îi împiedică să trăiască o viaţă socială nor-
mală: este vorba despre oamenii săraci, bătrâi, străini, minorităţi etc. 

 
Excluziunea socială are legătură cu veniturile, dar implică mult mai mult. Este 
vorba despre perspective, apartenenţa la reţele sociale şi şansele de viaţă. Este 
o problem actuală, mai dăunătoare pentru individ, pentru stima de sine, mai 
corozivă pentru întreaga societate şi mult mai probabil să fie transmisă din gen-
eraţie în generaţie decât sărăcia materială. (Tony Blair, decembrie 1997) 
 

Preocuparea pentru "incluziunea socială" poate fi privită ca versiunea modernă 
a preocupării de lungă durată pentru dreptatea socială. La un nivel de bază, 
includerea implică asigurarea faptului că toţi indivizii şi toate grupurile, inclusiv 
cele din comunităţile cele mai marginalizate, au acces egal la bunurile colective 
care sunt în dreptul social de bază al cetăţeanului. ... (Inside Out: Regândirea 
Comunităţilor inclusive Demos 2003..) (Continuare pe pagina următoare) 

Septembrie 2010 

EUROEST - Sarbatoare europeană la Slatina 
Timis! 
 
An de an, Slatina Timiş se primeşte oaspeţi din întreaga ţară 

şi, din ce în ce mai mult, de peste hotare.   
Chiar şi în acest an, între  05 – 09 August, la  Slatina Timiş s-a 

adunat numai lume bună, tocmai din Belgia, Germania şi 
Irlanda, pentru a sărbători colaborarea a trei localităţi 

înfrăţite, pentru care depărtarea nu e o limită.  

 
Sărbătoarea s-a numit  EUROEST, iar localităţile participante 

au fost după cum urmează: Geel (Belgia), Xanten (Germania), 
Tydovnet (Irlanda). Slatina Timiş este înfrăţită oficial cu Geel, 

iar Geel este înfrăţită cu Xanten si cu Tydavnet. 

 
Deşi sărbătoarea slătinenilor şi a partenerilor lor a fost 

tulburată de ameninţarea inundaţiilor, disctracţia şi voie bună 
au continuat conform programului, iar invitaţii au putut 

participa la: 
schimburi interculturale prin prezentarea portului şi 

tradiţiilor; 
organizarea a 2 "Zile de joacă" de către Grupul Local de 

Tineret din Slatina Timiş; 

activităţi şi concursuri sportive; 

conferinţa pe tema "Remember 20 ani Slatina Timis -Geel"; 

ateliere de lucru şi discuţii cu privire la voluntariat , la 

implicarea femeii în viaţa publică şi politică, anul european 

de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale. 
Felicitări pentru organizarea evenimentului şi pentru 

colaborarea de succes! 

Sfârşitul de săptămână informativ la Moldoviţa – 
schimb de experienţă şi bune practici în mişcarea 
de femei şi bărbaţi 
 

Organizaţiile locale de femei (OLF) şi de bărbaţi (OLB) s-au 
întâlnit în perioada 23-25 iulie, la Moldoviţa (Suceava), pentru  

un week-end de informare, formare  şi socializare organizat de 
ADAM Moldoviţa şi SOMEPRO (Belgia).  

 
Atelierele de lucru au fost disociate în funcţie de specificul 

organizaţiilor.  

 
Organizaţiile de femei au discutat despre violenţa domestică, 

mişcarea de femei şi colaborarea în cadrul Vizidom. De 
asemenea, le-au prezentat colegilor activităţile realizate în 

cadrul comunităţii lor şi au schimbat experienţe despre ce 

merge şi ce nu merge in cadrul activitatilor OLF. Un workshop 
de mare succes a fost Pictura Oului de Paşte ("ou inchistrit"), 

tradiţie a Comunei Moldovita adusă la nivel de arta naţională şi 
internaţională.  

 
În atelierele pentru organizaţiile de bărbaţi s-au abordat 

următoarele teme: Cum să dezvolţi o organizaţie locală de 
bărbaţi?, Acţiuni concrete în organizaţiile locale de bărbaţi 
( KWB Belgium) etc., încheind cu o acţiune concretă realizată 

de reprezentanţii Organizaţiilor de bărbaţi .  
 

Aşteptăm cu nerăbdare trainingul de anul viitor! 
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A fi "inclus social" este o experienţă cu multiple conotaţii. Mai 

întâi, aceasta înseamnă să fii recunoscut ca aparţinând la o 
comunitate şi să îţi fie acordat dreptul de a contribui la 
dezvoltarea acesteia. Oamenii "incluşi" sunt "împuterniciţi" să se 
bucure de beneficiile societăţii şi să contribuie la realizarea 
acestora.  
 
Incluziunea socială este procesul prin care se fac eforturi pentru 
ca toţi oamenii, indiferent de experienţă sau de circumstanţe, să 
îşi poată atinge potenţialul lor în viaţă. Pentru a realiza 
incluziunea socială, ocuparea forţei de muncă şi generarea de 
venituri sunt necesare, dar nu suficiente. O societate inclusivă 
este caracterizată,de asemenea,  printr-o luptă pentru reducerea 
inegalităţii, pentru realizarea unui echilibru între drepturile 
individuale şi taxele publice, cât şi pentru creşterea coeziunii 
sociale. (Centrul pentru Incluziune Economică şi Socială, 2002).  

 
Pentru fiecare dintre noi, realizarea unei societăţi inclusive este o 
sarcină care trebuie să ne fie acordată şi pe care trebuie să ne-o 
asumăm. Guvernele au făcut deja politici, chiar şi programe de 
ansamblu, orientate spre reducerea, chiar eradicarea excluziunii 
sociale, pentru a realize, în schimb, incluziunea socială pentru 
toţi.  

 

Spre o societate incluzivă.  
Provocări şi etape de parcurs  

 
2010-Anul European de luptă împotriva 
sărăciei şi a excluziunii sociale oferă 
tuturor statelor membre ale UE posibilitatea de 
a reitera importanţa acţiunilor asupra sărăciei. 
Programul României de a implementa Anul de 
luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale s-
a concentrat pe campanii naţionale (Olimpiada 
copiilor "Pentru viitor"; Concursul National "Jurnalistul - un actor 
social"), precum şi alte evenimente de informare menite să 
sensibilizare opinia publică cu privire la drepturile persoanelor 
excluse social.  

 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) au fost 

adoptate de către liderii mondiali în anul 2000, urmând să fie 
atinse până în 2015.  

 
Există 8 ODM:  

Eradicarea sărăciei extreme şi a foametei;  

Realizarea accesului universal la educaţia primară; 

Promovarea egalităţii genurilor şi emanciparea femeilor;  

Reducerea mortalităţii infantile;  

Îmbunătăţirea sănătăţii materne;  

Combaterea HIV / SIDA, a malariei şi a altor boli; 

Asigurarea unui mediu durabil;  

Dezvoltarea unui parteneriat global pentru dezvoltare.  

 

ODM sunt atât global, cât şi locale, adaptate de către fiecare 
ţară pentru a se potrivi nevoilor specifice de dezvoltare. Dacă 

aceste obiective sunt atinse, sărăcia din lume va fi redusă la 
jumătate, zeci de milioane de vieti vor fi salvate, iar miliarde 

de oameni vor beneficia de sustenabilitatea economiei 
mondiale.  

 
Europa 2020 Confruntată cu eşecul Strategiei de la Lisabona 

(un regres de 20 de ani în dezvoltarea economică a statelor 

membre; criză şi recesiune profundă din 2008; un număr 

record de persoane fără locuri de muncă: 23 milioane), 

Comisia Europeană propune o nouă strategie, de data 
aceasta post-criză, care, sub sloganul "creştere inteligentă şi 

inclusivă", va trebui să fie adoptată în toate statele membre 
pentru a realiza, în următorii zece ani, priorităţile şi 

obiectivele de mai jos.  
 

Priorităţi:  

creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe 

cunoaştere şi inovare;  

o creştere durabilă: promovarea unei utilizări eficiente a 

resurselor;  

creşterea economică favorabilă incluziunii: promovarea unei 

rate mai mari de economisire a ocupării forţei de muncă în 
vederea asigurării coeziunii sociale şi teritoriale. 

 

Obiective:  

locuri de muncă pentru 75% din populaţia cu vârsta 

cuprinsă între 20-64 de ani;  

investirea a 3% din BIP în cercetare şi dezvoltare; 

îndeplinirea obiectivelor de "20/20/20" în domeniul climei şi 

energiei;  

reducerea ratei abandonului şcolar sub 10% şi creşterea 

numărului de absolvenţi de universitate la 40% din membrii 
tinerei generaţii;  

reducerea numărului de cetăţeni europeni ameninţati de 

sărăcie cu 20 de milioane de oameni.  
 

Guvernul român a stabilit, de asemenea, obiectivele naţionale 
pentru această nouă strategie, cu câteva mici diferenţe:  

locuri de muncă pentru 70% din populaţia cu vârsta 

cuprinsă între 20-64 de ani;  

investirea a 2% din PIB în cercetare şi dezvoltare; 

îndeplinirea obiectivelor de "20/20/20" în domeniul climei şi 

energiei;  

reducerea ratei abandonului şcolar drop-out de mai jos 

11,3% şi creşterea numărului de absolvenţi de universitate 

la 26,7% din membrii tinerei generaţii;  

reducerea numărului de cetăţeni europeni ameninţaţi de 

sărăcie cu 580.000 de oameni. 
  

Sărăcia în România  
 

Deşi 75% dintre românii trăind în sărăcie sunt în mediul 

rural, rata de pauperizare este acum în creştere în oraşe, 

din cauza numărului tot mai mare de persoane fără locuri 
de muncă;  

Grupurile cele mai vulnerabile la sărăcie sunt copiii, tinerii şi 

şomerii, cei bătrâni şi bolnavi;  

Perioadele de inactivitate a şomerilor au tendinţa de a se 

prelungi peste doi ani, ca urmare a lipsei unor politici 

guvernamentale de stimulare a investiţiilor şi de creare a 

unor noi locuri de muncă;  

Persoanele care desfăşoară activităţi independente şi care 

lucrează în sectorul agricol sunt cei mai dezavantajaţi în 

acest moment, rata sărăciei în rândul lor ajungând până la 
21%.  

 
* Între 15 - 16 septembrie, FDAAM va prezenta iniţiativele sale 
pentru reducerea sărăciei în cadrul Seminarului European 
"Alianţe împotriva sărăciei", organizat de ACW / MOC, la 
Bruxelles. 
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Cum promovăm noi incluziunea socială şi cum 
luptăm împotriva sărăciei?   
 

Sărăcia cu care suntem confruntaţi în comunităţile în care 
lucrăm este cauzată, în primul rând, de lipsa îngrijirilor de 

sănătate calitative şi accesibile (ca preţ, servicii şi 

informaţii). Prin facilitarea accesului la o asistenţă 
medicală corespunzătoare putem aduce oamenii într-o 

stare de echilibru necesar pentru a ieşi din sărăcie şi 
pentru a produce schimbări în propriile lor comunităţi. 

 

Cele două structuri de sănătate dezvoltate de FDAAM (CLS 
- Consiliile Locale de Sănătate şi ADAM - Asociaţiile de 

Ajutor Mutual) au fost dezvoltate exact pentru acest scop. 
 

Ambele facilitează accesul populaţiei la un fel de îngrijire a 
sănătăţii care este: 

dezvoltată cu şi pentru întreaga comunitate; 

orientată spre nevoile pacienţilor şi determinată de 

acestea; 

folosind resursele locale. 

Succesul acestor iniţiative se datorează: 

solidarităţii între pacienţi şi furnizorii de îngrijiri 

medicale; 
colaborarii între toate părţile interesate într-o 

comunitate; 

voluntarilor locali şi partenerilor naţionali şi 

internaţionali. 

 
Pentru că îmbunătăţesc stărea de sănătate a oamenilor, în 

special a celor săraci, şi dezvoltă capacitatea unei 
comunităţi de “a-şi purta de grijă”, CLS şi ADAM pot 

contribui la atingerea obiectivelor de reducere a sărăciei şi 
includere socială a persoanelor defavorizate. 

Iniţiative ale FDAAM de promovare a incluzi-
unii sociale prin relaţionare 
 

Sprijinul şi contactul social sunt esenţiale pentru 
îmbunătăţirea sănătăţii şi calităţii vieţii dintr-o comunitate. 

Reabilitarea unei persoane bolnave este de două ori mai 

uşoară atunci când persoana nu se consideră singură şi 
părăsită. VIZIDOM este o iniţiativă-exemplu de 

îmbunătăţire a stării de sănătate a oamenilor prin 
animarea vieţii lor sociale şi incluziunea lor în comunitate.  

 

Part 1. VIZIDOM - 
Vizite la domiciliu 

  
Pe scurt: 

Serviciu naţional dezvoltat de Asociaţiile de Ajutor 

Mutual (ADAM), din reţeaua FDAAM; 

Proiect pilot în Cluj-Napoca şi Iaşi; 

Program de vizite la domiciliu; 

Un serviciu GRATUIT; 

Realizat cu voluntari; 

vizite + domiciliu = VIZIDOM. 

 

Cu cine? 
Echipa ADAM; 

Voluntari studenţi  

Asistenţǎ socialǎ; 

Sociologie; 

Psihologie; 

Medicinǎ; 

Voluntari adulţi şi vârstnici; 

Orice persoanǎ dornicǎ sǎ ajute!. 

 

Pentru cine? 
Bǎtrâni singuri; 

Bǎtrâni cu dizabilitǎţi; 

Persoane dependente; 

Persoane dornice sǎ stea de vorbǎ; 

Tineri cu dizabilitǎţi. 

 
Practic 

Vizite sociale la domiciliu – conversaţii prietenoase; 

Lecturǎ; 

Cumpǎrǎturi;  

Ajutor pentru deplasare în interiorul locuinţei; 

Exerciţii uşoare de mişcare; 

Vizite în oraş şi în naturǎ; 

Întâlniri comune între beneficiari. 

 

Obiective 

Solidaritate cu persoanele defavorizate şi/sau 

marginalizate, dar şi cu familiile acestora; 
Creşterea gradului de socializare a persoanelor cu risc 

de excludere socialǎ; 

Suport psihic şi moral; 

Ajutor pentru a trǎi în demnitate; 

Formarea de grupuri de iniţiativǎ care sǎ ajute la nivel 

local şi  care sǎ facǎ parte dintr-o reţea naţionalǎ. 
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Kruibeke, Belgia - Moldoviţa, Suceava România  

- 20 de Ani -   

Duminică, 20 Iunie 

―Roţile trenului se învârtesc iar şi iar, iar şi iar‖.   

10.00 a.m. 

Ne aflăm cu toţii într-o sală de şedinţe a Consiliului Local din 

Moldoviţa. Este o sală neîncăpătoare pentru atâţia partici-
panţi. Români şi Belgieni laolaltă. Pentru că astăzi este mare 

sărbătoare în Moldoviţa. Celebrăm 20 de ani de parteneriat 

între  Kruibeke (Belgia) şi Moldoviţa (Suceava, Romania).  

Reprezentanţi ai autorităţilor iau cuvântul rând pe rând pen-

tru a vorbi despre acest moment important.  

Vocea le e plină de emoţie. Unii dintre participanţi plâng ... 

Acum urmărim la TV o filmare adusă de unul dintre partenerii 
belgieni şi putem vedea momente încă de la începutul acestui 

parteneriat. Unii dintre oameni, plini de viaţă în peliculă, nu 

mai sunt azi printe noi. Au coborât din tren... dar numele lor 
este pomenit şi reamintit cu un zâmbet trist.   

„Oamenii din tren urcă şi coboară, urcă şi coboară...” 

 13.00 pm 

Ne lăsăm purtaţi de ―mocăniţă‖ (un tren foarte vechi 

alunecând prin peisajele şi locurile Moldoviţei) pe măsură ce 
ne amintim de vremurile în care Belgienii au venit, într-o 

iarnă, cu 20 de ani în urmă, şi au găsit acest meleag ―sus, în 
nordul României‖. 

 

 

 

 

 

 

Toţi Belgienii fac haz de amintirile de demult. Românii 

(partenerii lor) nu sunt acum în ―mocaniţă‖.  

Au îmbătrânit şi au rămas acasă, mai ales că au nevoie de 

mai mult timp să prepare specialităţi pentru partenerii lor. În 

―mocaniţă‖ sunt acum români de vârste mijlocii: reprezen-
tanţi ai Consiliului Local, ai ADAM Moldovita şi ai FDAAM.  

Două generaţii reunite pentru că...  

―Roţile trenului se învârtesc iar şi iar, iar şi iar‖.   

Cu o lună în urmă, 20 de tineri din Belgia au realizat un 
proiect în Moldoviţa în parteneriat cu GLT Moldoviţa, sub în-

drumarea ADAM Moldoviţa. Şi-au făcut proiectul, au petrecut 

Paştele la biserica din sat şi, când au plecat, şi-au îmbrăţişat 
partenerii din România şi au plans..  

„Oamenii din tren urcă şi coboară, urcă şi coboară...” 

Generaţiile parteneriatului se schimbă. Timp de douăzeci de 

ani Moldoviţa a fost şi este un loc special cu oameni speciali 

unde...   

―Roţile trenului se învârtesc iar şi iar, iar şi iar‖.   

Important este să ne asigurăm că roţile se învârtesc iar şi iar  
şi să avem oameni care să mărturisească despre aceasta, 

cum ar fi: Josef Cop; Paul De Cort; Ivo Cockx; Hugo Witters; 
Simonne Nielandt;  Roger Lambrigts, Mihaela Hiche, Cristina 

Chert şi mulţi alţii pentru că ...  

„Oamenii din tren urcă şi coboară, urcă şi coboară...” 

Cristina Chert, CLS—ADAM Trainer  
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Veşti de la nivel local 
 

ADAM Slatina-Timiş - Campion al 
dezvoltarii 
 
Având în vedere planul strategic al ADAMS 

pentru perioada 2010 -2015, aprobat de 
Adunarea Generală  şi  Consiliul de Admin-

istraţie, coordonatorul de proiecte Ioan 

Suru a început anul 2010 căutând să pună în practică 
acele articole şi paragrafe care converg către o dezvoltare 

regională a asociaţiei. 
Regiunea avută în vedere pentru întreaga perioadă  este 

regiunea V(vest) astfel : judeţele Caraş Severin, Timiş, 
Arad, Hunedoara. 

Anul 2010 este anul dedicat dezvoltării de structuri  şi 

mişcări sociale în judeţul Caraş Severin prin realizarea 
următorilor paşi:   

În Martie 2010 încheierea cu succes a documentaţiei şi 

înregistrarea oficială a Organizaţiei de Barbaţi Goleţ, 
precum şi stabilirea unui calendar de activităţi; 

Aprilie 2010 – o primă discuţie privind constituirea 

Organizaţiei de femei in Golet. 

Aprilie 2010 – apare oportunitatea înfiinţării unui 

Comitet Local de Sănătate ăn comuna Bucoşniţa; 
Lunile mai şi iunie au fost dedicate în întregime înfiinţării 

şi dezvoltării unui punct de lucru al Adams în comuna 

Luncaviţa, sat Verendin; 

1 iunie aduce deschiderea oficială a cabinetului de 

medicină dentară de la Verendin. Pe lângă acest cabinet 
Adams pune la dispoziţia membrilor săi din comuna 

Luncaviţa un centru de informare (informaţii de interes 

general), precum şi un centru de închirieri materiale şi 
dispozitive medicale şi de recuperare; 

Iulie şi August sunt luni în care se decide înfiinţarea 

organizaţiilor de bărbaţi şi femei la Armeniş şi Verendin. 
Începutul lunii septembrie ne arată oportunitatea 

înfiinţării unui CLS în localitatea Zăgujeni, oferind 

posibilitatea continuării colaborării cu Centrul de Copii. 

În toate aceste localităţi au fost demarate acţiunile de 
informare cu privire la posibilitatea dezvoltării serviciului 

―Asistenţa Bolnavilor‖ sau ―Vizidom‖.  
 

Suru John (Johnny), Coordinator of ADAM Slatina Timis 
 
ADAM Iaşi - Împreună suntem mai puternici! 

 
În peisajul  românesc în care sistemul de sănătate este în 

cădere liberă şi grija pentru om  a ramas  demult  doar la 
grija pentru banii lui, sistemul  mutual rămâne singura 

speranţă pentru transparenţă, bun  simţ  şi îngrijire.                                                                                                                                                       

La Iaşi,  oamenii  încep să înţeleagă  conceptul asociaţiei şi 
realizează că doar fiind solidari putem  promova  o viaţă 

sănătoasă şi un standard echitabil  al vieţii în comun. 
Prin Magazinul de Sănătate oferim spre vânzare la preţuri  

sociale produs specifice de îngrijire a persoanelor  în 

vârstă, cu probleme de incontinenţă, a celor imobilizaţi la 
pat, precum şi diverse  remedii naturiste. 

Deasemenea, prin Mediotecă oferim spre folosinţă 

MEMBRILOR  noştri  echipamente de recuperare medicală 

cum ar fi cârje, cadre de mers, cărucioare cu roţi, aparate 
de aerosoli. Tot membrii beneficiază şi de reduceri la 

cabinetele  medicale “ANGELMED” din Pasaj Banu nr 12 
(vizavi de Colegiul Naţional), şi salonul de masaj şi 

recuperare medicală “Centrum Gym” din Piaţa Unirii nr. 2 

cu care avem încheiate  contracte de colaborare. 
Nu în ultimul rând, vă mai anunţăm lansarea noului 

serviciu „VIZIDOM” - vizite la domiciliu pentru persoane 
imobilizate. Contactaţi-ne pentru mai multe detalii.  

 
Florin Parfinovici, Director al ADAM Iasi 

 

 

ADAM Cluj dezvoltǎ noi servicii 
 
În urma acreditǎrii obţinute din partea 

Agenţiei Judeţene Pentru Prestaţii Sociale 
Cluj, aflatǎ în subordinea Ministerului 

Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, ADAM 
Cluj are dreptul de a desfǎşura o serie de 

servicii sociale cu caracter primar, cum ar fi: 
activitǎţi de identificare a nevoilor sociale individuale, 

familiale şi de grup; 
activitǎţi de informare despre drepturi şi obligaţii; 

mǎsuri şi acţuni de urgenţǎ în vederea reducerii efectelor 

situaţiilor de crizǎ;  

mǎsuri şi actiuni de sprijin în vederea menţinerii în 

comunitate a persoanelor în dificultate; 
activitǎţi şi servicii de consiliere; 

orice alte mǎsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea 

sau limitarea unor situaţii de dificultate ori 

vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau 
excluziune socialǎ. 

În cadrul acestor activitǎţi se regǎseşte şi noul serviciu 

dezvoltat de ADAM Cluj: VIZIDOM.  
Sperǎm cǎ VIZIDOM va fi un succes în ADAM Cluj şi 

totodatǎ un exemplu de urmat şi în celalalte structuri 

aflate sub umbrela FDAAM. 
 

Brînduşa Munteanu, Coordinator of ADAM Cluj  
 
 

25% reduceri la Focsani / Punct de lucru al ADAM 
Cluj 

Dupa cum bine ne-a obisnuit, cu reduceri pentru diferite 
consultatii la medicii de specialitate, Punctul de lucru din 

Foscani  al Asociatiei de Ajutor Mutal-Cluj  vine acum cu o 

noutate in domeniu: Membrii ―ADAM-Cluj / Punct de lucru 
Focsani‖ beneficiaza de reduceri intre 10 si 25% la 

consultatiile si tratamentul cu aparatul de 
biorezonanta “Medbiotech”. Aceste  servicii sunt oferite 

cu reducere de cabinetul medical ―DANA-HOMEO MED‖, 

care are o colaborare foarte buna cu asociatia 
noastra.Adresati-va cu incredere Asociatiei  si veti 

beneficia de un tratament de calitate oferit de dna dr. 
Daniela Stoica! 

 
Stoica Meluta, Coordinator punct de lucru al ADAM Cluj  
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2-3-4 August : Training local 
găzduit de ADAM Moldoviţa  
 
În conformitate cu Planul Strategic pentru 

Dezvoltarea Consiliilor Locale de Sănătate 
în 2010, în perioada 2-4 august, la Moldoviţa (jud. 

Suceava, a avut loc Trainingul local de scriere a aplicatiilor 
pentru proiecte. La training au participat membrii ai ADAM 

Moldoviţa, GLT Moldoviţa, OLB and OLF Moldoviţa. Sesi-
unile de formare au fost deschise şi oamenilor din vecină-

tatea Moldovitei, oferindu-le prilejul să afle mai multe de-

spre Asociatiile Mutuale şi funcţionarea lor.  
Participanţilor la training le-au fost dezvoltate abilităţile de 

a identifica resurse şi de a scrie proiecte pentru dezvol-
tarea politicilor locale.  S-au stabilit aplicaţii specifice pen-

tru Acţiunea 1.1 (Programul Tineret în Acţiune), Progra-

mele Grundtvig Seniori şi Grundtvig Workshop. Până la 
următorul termen limită pentru depunerea aplicaţiilor 

(februarie 2011), toţi participanţii la training vor trebui să 
finalizeze scrierea proiectelor şi să atragă mai mulţi part-

eneri atât din comunităţile româneşti, cât şi de la nivelul 
comunităţii europene, pentru creşterea indicatorilor de 

calitate per proiect.   

Comitetul Român din Zaventem, 
voluntarii Consiliului Local şi admin-
istraţia locală din Stremţ construi-
esc împreună un Centru Socio-
Medical 
 

De acum înainte, localnicii din Stremţ au cel puţin un motiv 

de bucurie: pentru ei şi pentru generaţiile viitoare va fi 
amenajat un centru socio-medical în clădirea fostei remize 

de pompieri, chiar în centrul reşedinţei de comună.  
Consiliul Local de Sănătate din Stremţ (jud. Alba) a început 

deja lucrările de recompartimentare a clădirii pentru a 

amenaja: un cabinet de medicină de familie, o sală de 
aşteptare, 1 punct farmaceutic, două corpuri sanitare - la 

parter, urmând ca la etaj să fie amenajate, în timp: o sală 
de şedinţe şi 1 cabinet stomatologic.   

Pentru a sprijini realiza-

rea acestui proiect am-
bitios, partenerul din 

Belgia a alocat deja 
5000 de Euro. Banii au 

fost colectaţi prin activi-

tăţi de strngere de fon-
duri (de ex. vânzare de 

vinuri româneşti), or-
ganizate de voluntarii 

Comitetului Român în 
Zaventem.  

La rândul lor, voluntarii  CLS Stremţ coordonează lucrările 

de amenajare, căutând în acelaşi timp să atragă alte surse 
de finanţare pentru finalizarea proiectului. "Dacă totul 

merge aşa cum trebuie, ne aşteptăm să deschidem centrul 
în aproximativ un an‖ declara Oniţă Ioana, coordinator 

local al CLS Stremt. Centrul va oferi acces la îngrijiri socio-

medicale tuturor celor 2932 de locuitori din Stremt şi din 
satele învecinate. 

 
Ochelari de citit pentru vârstnicii din 
Viscri 
 
Voluntarii CLS Viscri, cu sprijinul partenerilor 

lor din Glabbeek, au mai adăugat încă o acţi-
une programului lor de îmbunătăţire a sănătă-

ţii: ochelari de citit pentru vârstnicii din sat. Pentru 

început, Comitetul Român din Glabbeek a trimis câteva 
perechi de ochelari pentru a fi testate de localnici.  Volun-

tarii CLS au chemat toţi vârstnicii din sat să încerce oche-
larii. Astfel, într-o singură zi, s-a putut determina necesarul 

de perechi, în funcţie de mărimea dioptriilor. Pentru că în 

Belgia ochelarii de citit se vând la preţuri modice, 
Comitetul Român din Glabbeek a putut procura fără dificul-

tate toate perechile cerute.  Imediat ce au primit coletul cu 
ochelari, voluntarii CLS i-au distribuit tuturor sătenilor.  
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Doriţi mai multe informaţii? 
 

Camelia Preda - Director general FDAAM 
camelia.preda@fdaam.ro 

021 310 79 31 
Cristina Cherţ - Trainer CLS - ADAM  

cristina.chert-cls@fdaam.ro 
0727 850 691 

Ramona Sinca - Trainer CLS - ADAM  
ramona.sinca-cls@fdaam.ro 

0746 502 250 
0727 591 654 

Johny Suru - Consultant CLS – ADAM  
johny.suru-adamst@fdaam.ro 

0722 369 810 
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