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Competența face diferența!
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

Material distribuit gratuit

RENASC
RE  NAțea țională
de promovare a

ănătățiiS
reprodu erii prinC
politici publice integrate

Competența face diferența!

Partener 2:
Asociația SAMAS

Partener 3:
Asociația Moaşelor Independente

Rețeaua va reprezenta un model de colaborare 
între actorii relevanți implicați în domeniul 
reproducerii şi  se va axa pe acț iuni 
i n t e r s e c t o r i a l e ,  c o m u n i c a r e 
interorganizațională la toate nivelurile, 
participare activă în procesul de monitorizare 
şi evaluare a politicilor publice existente în 
domeniu. Rețeaua Națională pentru Sănătatea 
Reproducerii va crea o viziune de ansamblu 
asupra sănătății reproducerii, va implica activ 
diverşi actori relevanți din domeniu în 
monitorizarea şi evaluarea politicilor publice 
existente şi va compila cele mai relevante 
date şi informații obținute din practică, în 
vederea regândirii mecanismelor şi proceselor 
ce vizează sănătatea reproducerii.

Ne propunem să intervenim în dezvoltarea de 
programe de formare adresate personalului 
medical privind înțelegerea nevoilor şi 
comunicării cu grupurile vulnerabile, 
drepturile pacienților, stigmatizare şi 
discriminare, susținerea activităților de 
informare/educare a populației prin Formarea 
personalului în domenii de interes şi 
Participarea la formularea politicii alternative 
în domeniile ce țin de sănătatea mamei şi a 
copilului.

Viziune

Parteneri:Beneficiar:

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea 

Europeană, din Fondul Social European



Obiectivul Proiectului Integrarea în reţeaFinanțare

Obiectivul general al proiectului este 

creşterea capacității a 3 ONG-uri de a formula 

propuneri la politici publice inițiate de 

Guvern, prin intervenții complexe de 

monitorizare, evaluare, instruire a 80 de 

persoane, promovare a politicii publice 

alternative elaborate în domeniul sănătății în 

reproduceri.

Data începere: 27.06.2018

Perioada de implementare:

27.06.2018 - 26.10.2019

Valoarea totală a proiectului este de 
934.939,16 lei, din care 774.090,94 lei 
contribuția Uniunii Europene si 142.149,40 lei 
contribuție din bugetul național.

Proiectul va avea acoperire națională şi se va 
implementa în perioada 2018 - 2019, având o 
durată de 16 luni, şi este finanțat din Programul 
Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 
2020.

FORMARE

Formarea personalului propriu în domenii de 

interes în vederea creşterii capacității 

organizației dvs. de a formula politici publice 

alternative.

IMPLICARE ACTIVĂ

Participarea la focus grupuri şi dezbateri 

publice în vederea elaborării propunerilor 

alternative la politicile publice existente în 

domeniile vizate de proiect.

FORMULAREA POLITICII

Participarea la formularea politicii publice 

alternative în domeniile vizate de proiect

“Rețea NAțională de promovare a Sănătății reproduCerii
prin politici publice integrate”

www.poca.ro


