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Recapitularea călătoriei - din
Irlanda de Nord spre România

• Calendar
• 2010 - Formarea parteneriatului, construirea relaţiilor, crearea

activităţilor, identificarea mijloacelor de transfer al cunoştinţelor
• 2011 - Formularea planurilor de acţiune cu partenerii PSCR

pentru livrarea către comunităţi a activităţilor relevante şi bazate
pe dovezi reale potrivit pachetelor de lucru
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Recapitularea călătoriei – din
Irlanda de Nord spre România

• 2012 - Identificarea activităţilor suplimentare pentru a sprijini
transferul de cunoştinţe; Trei ghiduri, training în ceea ce priveşte
dezvoltarea comunităţii

• 2013 – Planificarea şi implementarea vizitelor de studiu în Irlanda de
Nord pentru 10 angajaţi şi 10 angajatori, întâlnirea cu coordonatorii
locali la Belfast pentru a facilita transferul durabil al cunoştinţelor
către comunităţile din trei regiuni ale României

• 2012 - Identificarea activităţilor suplimentare pentru a sprijini
transferul de cunoştinţe; Trei ghiduri, training în ceea ce priveşte
dezvoltarea comunităţii

• 2013 – Planificarea şi implementarea vizitelor de studiu în Irlanda de
Nord pentru 10 angajaţi şi 10 angajatori, întâlnirea cu coordonatorii
locali la Belfast pentru a facilita transferul durabil al cunoştinţelor
către comunităţile din trei regiuni ale României



Mijloace de transfer al
cunoştinţelor

• Întâlniri de proiect
• Târguri de sănătate
• Workshop-uri
• Ghiduri
• Vizite de studiu
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Activităţi susţinute de Belfast
Healthy Cities

Târguri de sănătate - Pachetul de lucru IV
• Conceptul de târguri de sănătate prezentat la întâlnirile de proiect drept o

activitate de angajare a comunităților în promovarea sănătății și a bunăstării
oferind totodată o ocazie de a acoperi mai multe teme într-un singur
eveniment

• Localnicii sunt implicați în organizare și livrare la Târgurile de sănătate,
asigurându-se că diseminarea informațiilor ajunge până la cel mai de jos nivel
sau că este destinată unui public specific, cum ar fi femei, bărbați, tineri

• Irlanda de Nord are un istoric îndelungat al târgurilor de sănătate la nivel de
comunitate, primul târg privind sănătatea în rândul femeilor fiind organizat în
1985, unul dintre organizatori fiind azi aici și ghidând de la bun început
proiectul de faţă
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Târguri de sănătate în 19
comunități

• Târgurile de sănătate din România au fost planificate pentru a oferi atât informaţii
legate de stilul de viaţă cât şi evaluare a sănătăţii pentru afecţiuni cum ar fi tensiune,
nivel de glucoză, testarea colesterolului, evaluări ale riscului pentru sănătate şi alte
teste care au fost în plus faţă de setul standard oferit la toate cele 19 târguri de
sănătate

• BHC a contribuit la planificarea târgurilor de sănătate la întâlnirile de proiect şi prin
corespondența continuă oferind exemple de Târguri de sănătate din Irlanda de Nord,
aducând experienţă referitoare la logistica necesară în diferite momente în etapele de
planificare, conţinut privind târgurile de sănătate, angajarea comunităţii, voluntari şi
gestionarea târgului de sănătate de către coordonatori locali

• Crearea ‘Transformării’: fiecare partener caută să facă atitudinile, cultura și prioritățile
celorlalți parteneri mai asemănătoare cu ale sale. Acest lucru poate duce la conflict,
dar şi la creativitate în găsirea de noi soluții

• Târgurile de sănătate din România au fost planificate pentru a oferi atât informaţii
legate de stilul de viaţă cât şi evaluare a sănătăţii pentru afecţiuni cum ar fi tensiune,
nivel de glucoză, testarea colesterolului, evaluări ale riscului pentru sănătate şi alte
teste care au fost în plus faţă de setul standard oferit la toate cele 19 târguri de
sănătate

• BHC a contribuit la planificarea târgurilor de sănătate la întâlnirile de proiect şi prin
corespondența continuă oferind exemple de Târguri de sănătate din Irlanda de Nord,
aducând experienţă referitoare la logistica necesară în diferite momente în etapele de
planificare, conţinut privind târgurile de sănătate, angajarea comunităţii, voluntari şi
gestionarea târgului de sănătate de către coordonatori locali

• Crearea ‘Transformării’: fiecare partener caută să facă atitudinile, cultura și prioritățile
celorlalți parteneri mai asemănătoare cu ale sale. Acest lucru poate duce la conflict,
dar şi la creativitate în găsirea de noi soluții







Întâlnirile de proiect
• BHC împreună cu toţi partenerii PSCR implicaţi în lucrul în parteneriat

prin faptul că se reunesc pentru a contribui la implementarea planurilor
de acţiune pentru pachetele de lucru specifice

• Cunoştințele, experienţa şi exemplele au fost împărtăşite între parteneri,
iar învăţarea a rezultat din discuţiile de la întâlnirile de proiect care au
însoţit toate etapele dezvoltării proiectului

• Acest lucru îmbracă forma trimiterii şi primirii de documente, utile,
exemple de cadre, proiecte sau programe din care ne-am putut inspira
în momentul planificării activităţilor pentru pachetele de lucru PSCR
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Întâlniri de proiect

• București
• Sibiu
• Mamaia
• Sinaia
• Neptun
• Belfast
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Workshop-uri - Training

• Workshop-ul Pathways to Health (Căi spre sănătate) a oferit
participanţilor o mai bună înţelegere asupra Dezvoltării comunităţii
ca mod de abordare a inegalităţilor în materie de sănătate care sunt
evidente în domeniile lor de activitate.

• A furnizat participanţilor abilităţi şi cunoştinţe despre cum trebuie să
interacţioneze cu comunităţile locale pentru abordarea problemelor
de sănătate folosind un model de dezvoltare comunitară
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Workshop-uri - Ghiduri
• Proiectarea şi elaborarea unui cadru pentru cele trei ghiduri care vor fi

prezentate astăzi pentru a se asigura că ele oferă publicului ţintă un
produs tangibil, practic şi informativ privind Sănătatea în muncă,
Inegalităţile în privința sănătății şi Lucrul în parteneriat

• Discuţii detaliate referitoare la cine sunt beneficiarii, modelele bazate pe
date reale privind practici şi exemple de proiecte şi programe care
demonstrează cunoştinţele teoretice prezentate în fiecare document
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Workshop-uri – Leadership şi
motivarea partenerilor

• Această sesiune a urmărit să sprijine coordonatorii locali pentru
dezvoltarea de relaţii de colaborare cu parteneri locali. Înţelegerea
calităţilor de leadership şi a modului în care motivatorii individuali sau de
grup pot influenţa lucrul în parteneriat au fost explorate în cadrul acestui
workshop. Dincolo de etapele iniţiale ale formării parteneriatului,
managementul eficient şi facilitatea întâlnirilor au fost examinate prin
intermediul acţiunilor recomandate pe baza experienţei BHC privind lucrul
în parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional

• Această sesiune a urmărit să sprijine coordonatorii locali pentru
dezvoltarea de relaţii de colaborare cu parteneri locali. Înţelegerea
calităţilor de leadership şi a modului în care motivatorii individuali sau de
grup pot influenţa lucrul în parteneriat au fost explorate în cadrul acestui
workshop. Dincolo de etapele iniţiale ale formării parteneriatului,
managementul eficient şi facilitatea întâlnirilor au fost examinate prin
intermediul acţiunilor recomandate pe baza experienţei BHC privind lucrul
în parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional



Întâlnire de proiect - Transfer de
cunoştinţe şi planificarea acțiunilor

• Cei 19 coordonatori locali s-au întâlnit cu BHC pentru a discuta
planificarea acţiunilor viitoare pe baza cunoştinţelor dobândite lucrând în
cele 19 comune pe durata de viaţă a proiectului.

• Prezentările privind economiile sociale, sănătatea în muncă, siguranţa în
activitatea agricolă şi responsabilitatea socială corporatistă au fost
realizate de agențiile locale şi de organizaţiile specializate în aceste
domenii

• Ideile rezultate în urma dezvoltării planurilor de acţiune în comunele şi
regiunile lor au fost prezentate de coordonatori așa cum au fost obţinute
pe parcursul proiectului în urma lucrului în parteneriat cu BHC
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Întâlniri de proiect – Planificarea
pentru vizitele de studiu

• În februarie 2013 a avut loc prima vizită la Belfast a reprezentanţilor
echipei Romtens pentru a începe planificarea vizitelor de studiu din 2013

• Echipa a asistat la prezentări susţinute de o serie de organizaţii cu
expertiză în domeniul sănătăţii în muncă, dezvoltării comunitare şi
economiei sociale

• Întrebările şi discuţiile rezultate în urma acestor prezentări au dus la
primele versiuni ale agendei vizitei de studiu pentru 2013

• Planificarea şi consultările extensive între BHC şi Romtens au dus la
elaborarea unei agende de patru zile de vizite de studiu în Irlanda de
Nord
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Vizite de studiu - Irlanda de Nord
2013

• 10 angajați şi 10 angajatori au fost selectați de Romtens în urma
finalizării cursului de formare PSCR din cadrul pachetelor de activități

• Au fost susţinute prezentări din partea a patru Ministere privind
programe referitoare la:
– Promovarea de noi afaceri
– Instruirea profesională
– Sănătate şi securitate în ferme
– Dezvoltare rurală
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Vizite de studiu - Irlanda de Nord
2013

• 3 prezentări şi 2 vizite la faţa locului referitoare la economiile sociale
• 1 prezentare din partea Centrului de Resurse Româneşti din Belfast
• 2 prezentări şi vizite la faţa locului la Organizaţii Neguvernamentale

(ONG-uri) – o şcoală specială şi un centru pentru viaţă sănătoasă
• Vizite ale afacerilor locale din zone rurale pentru a demonstra

antreprenoriatul în mediul rural: o brutărie, o fermă şi un atelier de
tâmplărie

• 3 prezentări şi 2 vizite la faţa locului referitoare la economiile sociale
• 1 prezentare din partea Centrului de Resurse Româneşti din Belfast
• 2 prezentări şi vizite la faţa locului la Organizaţii Neguvernamentale

(ONG-uri) – o şcoală specială şi un centru pentru viaţă sănătoasă
• Vizite ale afacerilor locale din zone rurale pentru a demonstra

antreprenoriatul în mediul rural: o brutărie, o fermă şi un atelier de
tâmplărie





Lecții învățate

• Cadru clar şi structurat pentru lucrul în parteneriat care va facilita
aşteptările partenerilor privind rezultatele care vor fi obţinute

• Voinţa de a învăţa într-un mod circular mai degrabă decât unidirecțional
deoarece cunoştinţele pot fi transferate din România către Belfast şi
invers

• Deschidere la partajarea de experiențe, informații şi practici care vor
informa dezvoltarea activităţilor, proiectelor şi programelor în România

• Conştientizarea şi înţelegerea diferenţelor culturale care afectează
transferul de cunoştinţe şi practici
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